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20.11.2012 10.04

APUKOKKI

28 cm

N. THERMO
LEGGINSIT

rs

9,90

TALIPALLOSANKKO 50 KPL
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Pudasjärvi-lehti ilmestyy seuraavan kerran ke 19.12.
joka on joululehti. Siihen otetaan vastaan joulutervehdyksiä. Lehti ei ilmesty joulun ja uuden vuoden välillä,
johtuen runsaista pyhäpäivistä eli joulun jälkeen seuraava lehti ilmestyy ke 2.1.2013 ja siitä eteenpäin normaalisti joka keskiviikko.
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Nokia Lumia 800 (216 €) + esim. DNA Joustava 12000 -liittymä 9,98 €/kk/12 kk (norm. 39,90 €/kk)
+ DNA Liikkuva Laajakaista M -lisäpalvelu 4,96 €/kk/24 kk (norm. 9,90 €/kk) yht. 14,94 €/kk/12 kk,
49,80 €/kk/12 kk DNA Kimppa 24 kk -sopimuksella. DNA Joustava 12000 -liittymän avaus 2,90 €.
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KOILLIS-TELE

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

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

Sven Nordgvistin kirjoittamaan satuun
pohjautuvan pienoisnäytelmän

Sunnuntaina
16.12.2012 klo 15.00
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LASTEN JA NUORTEN
NÄYTELMÄKERHOLAISET ESITTÄVÄT

Kotitontun
unohdettu Joulupuuro
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Pudasjärven kulttuuritoimen ja kansalaisopiston

SALOTTAREN
JOULUTARJOUKSET!
LAHJAKORTTITARJOUKSET:
TÄYDELLINEN HEMMOTTELUPAKETTI
155€ (norm. 185€)
Sisältää hemmottelevan kasvohoidon, ripsien ja
kulmien värjäyksen ja kulmien muotoilun tai kosteuttavan huulien hoidon, hiusten leikkauksen ja
värjäyksen tai kiharakäsittelyn.

HEMMOTTELEVA KASVOHOITO
69€ (norm. 97€)

Sisältää hemmottelevan kasvohoidon lisäksi ripsien
ja kulmien värjäyksen ja kulmien muotoilun tai kosteuttavan huulien hoidon

HEMMOTTELEVA IHONPUHDISTUS
39€ (norm. 67€)

Sisältää hemmottelevan ihonpuhdistuksen lisäksi
ripsien ja kulmien värjäyksen ja kulmien muotoilun
tai kosteuttavan huulien hoidon

UUTUUS!

Joululahjaksi uniikit
luontoaiheiset PROaf
valokuvataulut!
Ajalla 17-22.12.
tarjoushintaan 129€ kpl
(norm. 150€)

PALJON
MUKAVIA
LAHJAIDEOITA!
Koru-uutuuksia
Kosmetiikkaa
Tuotepaketteja

Tervetuloa!

Kauppatie 4, p. (08) 821 595

Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen
Salikissa (Lukiontie 4)
Ohjannut: Kaarina Nevanperä ja Marja-Liisa Väyrynen
Tekniikka: Markus Liukko ja Santeri Matero

TERVETULOA!

Liput 2 euroa

Konttorissamme
Joulukahvit
maanantaina
17.12.2012
Tervetuloa!

2

PUDASJÄRVI -lehti

Seimen äärellä joulukonsertti
Seimen äärellä –joulukonsertti on keskiviikkona ke
12.12. klo 19.00 seurakuntakeskuksessa. Oulun konservatorion kirkkomusiikin
opiskelijat esittävät konsertissaan sekä perinteistä että
harvemmin kuultua joulumusiikkia. Ohjelman teoksissa tunnelmat vaihtuvat
Suomen pimeästä talvesta,
valon ja lohdun kaipauksesta seimeltä loistavan valon äärelle.
Herkkää,
kaipaavaa
tunnelmaa luovat Kotilaisen Varpunen jouluaamuna, joka kuullaan sellotrion soittamana ja Collanin
yksinlaulu On ilta, ulkona
tuuli käy.
Useat konsertin teokset vievät ajatukset seimen
luokse jouluyön tapahtumiin. Ohjelmassa on mm.
Bachin yksinlaulu Mä
seimes ääreen seisahdun
ja Katajan Jouluinen sarja
uruille, jonka teemana on
Heinillä härkien kaukalon.
Jouluyö, juhlayö kuullaan
huilutrion soittamana.
Joulun ihmeellistä valoa
tuovat mm. ruotsalainen

joululaulu Betlehemin tähti
sekä kuoron laulama Bachin Kristus valo valkeuden
-koraali. Joulun ilosanoman
riemua kuullaan Buxtehuden, Bachin ja Franckin urkusävellyksissä.
Konservatorion
kirkkomusiikin
opiskelijat
ry järjestää
vuosittain
kirkkokonsertteja. Lisäksi
opiskelijat ovat
esiintyneet
mm. laitoshartauksissa
ja rekrytointikonserteissa. He ovat
levyttäneet
hengellistä musiikkia:
Katselen Golgatalle, Kiitä
sittenkin! ja
Iloiten laulakaa Herralle
–äänitteet.
Konserttien
ohjelma- ja levy-

Lapsuuden joulu
Olen kuunnellut jo useaan kertaan viime päivinä Leppävaaran kirkon Kamarikuoron levyltä Lapsuuden
joulua. Uskon, että Kaarlo Sarkian runoon sävelletty
laulu palauttaa minun lisäkseni monille mieliin omat
lapsuusajan joulut.
Lienee totta Sarkian sanat: ”Mut jostain takaa aikojen menneitten, yhä silmiini kirkkaus lapsuuden
joulujen sädekimpun lämpimän, himmenemättömän
heittää.” Kotini ja myöhemmin myös vaimoni kodin
joulut koen vieläkin muistoissani unohtumattomina.
Niiden odottaminen, perinteiset jouluvalmistelut ja
varsinainen joulunvietto ovat ’himmenemättömiä sädekimppuja’.
Tulevaa joulua odottaessa olen miettinyt, ovatko
joulut latistuneet; mitä joulu merkitsee nykyihmisil-

myyntituloilla opiskelijat
keräävät rahaa opintomatkaa varten.
Ohjelma on viisi euroa.
Tervetuloa
hiljentymään
joulun sanoman äärelle!

Jukka Jaakkola

nro 50

12.12.2012

Jouluparkki
seurakuntakodilla
Seurakunta järjestää jouluisen lapsiparkin seurakuntakodilla ensi viikon maanantaina ja tiistaina. Jouluparkki on tarkoitettu 1- 5- vuotiaille lapsille. Parkki toimii poikkeuksellisesti klo 10–15. Jouluparkissa
mm. leikitään, lauletaan, askarrellaan ja syödään kotoa tuodut eväät. Lisäksi seurakunta tarjoaa jouluista naposteltavaa.
Jouluparkkiin mahtuu 15 lasta päivässä. Kaikki
paikat täytetään ennakkoilmoittautumisella kirkkoherranvirastoon. Jokainen lapsi voi osallistua jouluparkkiin yhden kerran.

Messu seurakuntakodissa su 16.12. klo 10, Jaakko
Sääskilahti, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen.
Puoli kuuden kirkko seurakuntakodissa pe 14.12.
Jaakko Sääskilahti, Marko Väyrynen, Tiina Inkeroinen.
Vox
Margarita-kuoron
joululevyä ”Jouluenkelin
tänne toivoisin” myytävänä kirkkoherranvirastossa

Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

Päätoimittaja
Heimo Turunen
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen,
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus
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peläten vaan ilosanomaa omistaen.
Joulurauhan ja -tunnelman voi löytää vieläkin. Paimenten lailla voi kiiruhtaa Jeesus-lasta omistamaan.
Jumalan sanan valo loistaa kirkkaana tähtenä opastaen tietä Jumalan valtakuntaan. Joulun lapsen – Jeesuksen ottaminen uskolla vastaan omana Vapahtajana,
syntien sovittajana tuo sydämeen oikean joulurauhan. Johannes valmisti aikanaan tietä Jeesuksen tulolle ja julisti: ”Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin”.
”Ja ihmettä katselen puhtaan syntymän, teen rinnassa rauhalle, rakkaudelle alaa.”

Arvo Niskasaari

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

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

toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Sirpa Outila

le, mikä joulussa on minulle tärkeää – pääsenkö enää
lainkaan aitoon joulutunnelmaan.
Minulle tärkeitä jouluasioita ovat edelleen ”tupa
hohtavan puhdas ja koreiltu joulupuu, valkoinen puuro”, vaikka ei enää oman äidin keittämänä. Joulukiireitä ja lahjapaineita en kaipaa, vaan leppoisaa oleskelua,
kuusen koristelua, kynttilöiden lempeää ja lämmintä
lepatusta sekä kotikirkon jouluyön messua, joka palauttaa mieleeni todellisen joulun merkityksen.
Lapsuuden ja lapsien joulu, niissä on samaa intoa ja odotusta kuin paimenilla Betlehemin kedolla.
Eikö paimenten huudahdus ”nyt Betlehemiin” sisällä lapsenomaista malttamattomuutta; kaikki on nähtävä heti, on koettava todeksi enkelien ilmoitus ”teille on syntynyt Vapahtaja”. Paimenet menivät oikealla
kiireellä katsomaan sitä ”minkä Herra meille ilmoitti”. Jeesus-lapsen nähtyään he palasivat Jumalaa kiittäen ja ylistäen omalle kedolleen arkiseen työhönsä, ei

ja Pudasjärven kirjakaupassa, hinta 12 €.
Seimen äärellä – joululaulukonsertti seurakuntakodissa ke 12.12. klo 19, Oulun
konservatorion kirkkomusiikin opiskelijat esittävät sekä
perinteistä että harvemmin
kuultua joulumusiikkia. Ohjelma 5 €.
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 12.12. klo 13, kirkkokuoro to 13.12. klo 18.30.
Kirpputori
keskiviikkona
12.12. ja 19.12. (Pappilantie
7 ) klo 10-13.
Vuoden viimeinen Ystävän
kammari tiistaina 11.12. klo
12-13.30 seurakuntakodissa.
Vuoden viimeinen sauvakävelyilta tiistaina 11.12. 1819.30 Liepeessä. Luvassa
jouluista ohjelmaa, ota tonttulakki mukaan!
Nuttupiiri torstaina 13.12.

PUDASJÄRVI -lehti

Korpitie 6
93100 Pudasjärvi

klo 17-19 Kanttorilassa. Tule
kutomaan, vaihtamaan kuulumisia tai vaikkapa hakemaan ohjeet nuttujen tekoon.
Partio: Koko porukan yhteinen pikkujoulu ke 12.12 klo
17-19. Mukaan n.2e arvoinen
pikkujoulupaketti.
Lasten kauneimmat joululaulut seurakuntakodissa to
13.12. klo 18, Keijo Piirainen,
lapsikuoro.
Perhekerhot: seurakuntakodissa molempien ryhmien puurojuhla ke 12.12. klo
10-12.
Lapsiparkki:
Jouluparkki
seurakuntakodissa ma 17.12.
ja ti 18.12. klo 10-15, molempien päivien parkkiin ennakkoilmoittautuminen
kirkkoherranvirastoon, ilmoita
myös mahdollinen ruokavalio. Parkkiin mahtuu 15 las-

ta, jokainen lapsi voi osallistua jouluparkkiin vain
yhtenä päivänä, pieni välipala mukaan.
Rauhanyhdistykset: Joulujuhlaseurat
Hirvaskosken
ry:llä su 16.12. klo 16 (Urpo
Illikainen). Joulujuhlaseurat
Sarakylän koululla su 16.12.
klo 12 (Tuomo Kauhanen).
Joulujuhlaseurat Korpisen
kylätalossa la 15.12. klo 19
(Samuli Leppänen). Joululauluilta Kurenalan ry:llä su
16.12. klo 17 (Pekka Lehto).
Kastettu: Sara Julia Puolakanaho
Avioliittoon vihitty: Olli
Erkki Vuokila ja Eveliina
Sini Tuulia Lehto
Haudattu: Manda Tauriainen 96 v, Paavo Jalmari Iinattiniemi 86 v, Martta Inkeri Isomursu 72 v, Veikko
Pekka Niskasaari 69 v.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kauneimmat
joululaulut
Pe 14.12. klo 19 Pärjänsuon kylätalossa.
La 15.12. klo 17 Syötteellä Luontokeskuksessa.
Su 16.12. klo 13
Puhoksen kylätalossa ja
Kuren kylätalossa.
Su 16.12. klo 14.30 Korpisen kylätalossa.
Su 16.12. klo 19 seurakuntakodissa ja Sarakylän kappelissa.
Ma 17.12. klo 18
Yli-Siurualla Parkkisenniemen pirtissä.
Ma 17.12. klo 18 Paukkerinharjun kylätalossa.
Ma 17.12. klo 18
Kipinän koululla.
Ti 18.12. klo 19
kirkossa.

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,60 €/pmm.
Takasivu 1,40 €/pmm.
Sisäsivut 1,30 €/pmm.
Hintoihin lisätään alv 23%.
Lehden sivulla
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x355 mm
Pudasjärvi-lehti ilmestyy
keskiviikkoisin. Aineiston
toivotaan olevan toimituksessa perjantai-iltaan
mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim.
epäselvästä käsikirjoituksesta
tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei
tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista
syistä voida julkaista, lehti ei
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella.
Tilaushinta muualle
12 kk 49,05 €
Hinta sisältää alv 9%.

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
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JOKA KOTIIN

Onko sinulla Joululahjapulmia?
AarreArkusta löydät
Mukavia, Erilaisia ja Edullisia
Joululahjoja!
Myös valmiita Lahjapakkauksia Kaikenikäsille!

brp.com
brp.com

brp.com

aan

OUTLANDER Kampanjahint
OUTLANDER
0,T3 400 8 490,-T3 400 8 49
T3 400
™™

OUTLANDER

™

Kampanjahintaan
+ toim.kulut, sis.

kamPanjahintaan

500,-

+toim.kulut, sis. alv

sh. 1323,-

Tarjous voimassa
15.11.2012–15.1.2013
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

toimi noPeaSti, etUSi
arvo joPa 1840 € !

+

alv

sh. 9 007,-

alv
+ toim.kulut, sis.
Pro-talviPaketti
kamPanjahintaan
sh. 9 007,-

500,Pro-talviPaketti
+toim.kulut, sis. alv

sh. 1323,-

Tarjous voimassa
15.11.2012–15.1.2013
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

kamPanjahintaan

+

can-am.fi

can-am.fi

8 490,-

+ toim.kulut, sis.

alv

sh. 9 007,-

Pro-talviPaketti

Kampanjahintaan

NOpeaN pääTTäjäN eTu:

toimi
noPeaSti,
500,arvoinenetUSi
arvo
joPa 1840 € !
bensalahjakortti

500,-

NOpeaN pääTTäjäN eTu:

500,- arvoinen
bensalahjakortti

Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

+toim.kulut, sis. alv

Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

sh. 1323,-

Tarjous voimassa
15.11.2012–15.1.2013
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

Ensimäiset laskettelijat tälle talvelle pääsivät itsenäisyyspäivänä testaamaan Pikku-Syötteen rinteitä

Pikku-Syötteen laskettelukausi
avattiin itsenäisyyspäivänä
Pikku-Syötteen rinteet avattiin itsenäisyyspäivänä laskettelijoille. Oikullinen syksy ja välissä ollut lauhempi
jakso venytti lumetusta jonkin verran, ja välillä oli jo
hienoinen huolikin saadaan-

ko eturinteet avattua itsenäisyyspäiväksi alkuperäisen suunnitelman mukaan.
Luonnonlumen
viipyessä
rinteet jouduttiin avaamaan
kokonaan tykkilumen varassa. Kovahko pakkanen

Sebastian Wirkkala järjesteli vuokraamon hyllyjä.

verotti jonkin verran avauspäivän laskettelija määriä,
mutta kuitenkin rinteissä oli
väliin näkymään asti porukkaa lautojensa kanssa hakemassa ensituntumaa tälle
talvelle. Pikku-Syötteen rinteiltä valmistuu vielä kaksi
uutta reiliä viikonlopun aikana, joten uutta koettavaa
rinteiltä löytyy heti alkutalvesta.
Vuokraamossa on uusittu
lasketteluvälineistöä. Uusia
lautoja ja suksia voi käydä
testailemassa samoin kuin
monojakin talven mittaan.
Uutta on myöskin Vauhdin
skii vax voiteluainevalikoima vuokraamon valikoimissa.
– Tulevaan kauteen on
varustauduttu monella tapaa uusimalla kalustoa ja
välineitä. Suurimpana han-

kintana voitaneen pitää tälle kaudelle hankittua rinnekonetta. Entinen T4 meni
vaihdossa, ja laskettelukeskuksen käyttöön jäi kaksi
keskiraskasta Everestiä. Nyt
hankittu Everest on muutaman vuoden vanha, mutta vähän ajettu. Kalusto on
nyt riittävän tehokas rinteiden kunnossapitoon. Vuokraamoon on hankittu kaikkiaan satakunta uutta suksi- ja
lautaparia kenkineen. Kokoja riittää lapsista aikuisille
saakka. Vanhempaa, mutta
hyväkuntoista lasketteluvälineistöä voi käydä kyselemässä vuokraamosta, jos haluaa ostaa niitä itselleen,
huomauttaa Pikkusyötteen
rinneisäntä Janne Järvenpää.

Erkki Riihiaho

+

can-am.fi

toimi noPeaSti, etUSi
arvo joPa 1840 € !

NOpeaN pääTTäjäN eTu:

500,- arvoinen
bensalahjakortti

Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
www.pienkonehuolto.fi

Jouluinen
noutopöytä
13.-15.12. klo 11-16

10

30
lapset 4,70

juniorit 6,60
Kinkku
Porkkanalaatikko
Lanttulaatikko
Keitetyt perunat
Karjalanpaisti
Uunilohta
Runsas salaattipöytä jouluherkuilla
Herkullinen leipäpöytä
Vaasan siivutettua joululimppua
• Kahvi ja joulutorttu
•
•
•
•
•
•
•
•

ABC
Koillisportti

Perinteiset
joulumyyjäiset 39. kerran!
Rimminkankaan koululla järjestetään lauantaina 15.12.
klo 9-14 perinteiset Joulumyyjäiset, jonka järjestää Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven Urheilijat. Lasten ja lastenmielisten iloksi joulupukki vierailee paikalla kahdesti, kello 10 ja 13.
Pudasjärven lukion Comenius-ryhmä järjestää markkinoiden yhteydessä Lapsiparkin, joka sisältää erilaisia
toimintapisteitä eri luokissa. Kahden euron hinnalla lapset saavat mukavaa puuhaa markkinahumun ajaksi. Lapsiparkin tuotto menee Comenius-ryhmän hyväksi.
Joulumyyjäiset järjestetään nyt 39. kerran. Viime vuoden tapahtumassa myyjiä oli noin kahdeksankymmentä
ja kävijöitä yli tuhat! Paikalle saapuu laaja kirjo paikallisia
yhdistyksiä ja myynnissä on muiden muassa kädentaitajien tuotteita, jouluruokia ja –leivonnaisia, joulukoristeita
sekä pehmeitä paketteja pukinkonttiin.
Tänäkin vuonna tapahtumaan odotetaan vilkasta kävijämäärää ja lämmintä joulutunnelmaa. (ht)

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella.
Saneeraukset, kattojen uusinnat, keittiö,
sauna ja pesuhuoneremontit sekä
suunnittelutyöt.
Myös perustusten teot.
Hyödynnä verovähennys, max 4000€
tal.työn osuudesta.
Vuokrattavana erikokoisia telttoja, kota halk.6m

PUDAS RAK-SA
Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com, www.pudasraksa.fi

Ouluntie 74
puh. 044 788 4812

Lahjavinkkejä
pukinkonttiin...

Bruder maatalousleikkikalut
Mukit, mm. traktoreita ja
eri maatilan eläimiä

Lue Pudasjärvi-lehti netissä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Itsenäisyysjuhla rajaseutukunta -teemalla

Kulttuuristipendin saanut Terttu Puurunen pitämässä
kiitospuhetta.
Itsenäisyysjuhlan juhlayleisöä.
Pudasjärvellä itsenäisyysjuhlaa vietettiin torstaina
6.12. Vuoden Rajaseutukunta –teeman ympärillä. Juhlassa jaettiin kahdeksan eri
rajaseutuliiton myöntämää
huomionosoitusta. Juhlapuheen piti Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen, joka
korosti veteraaniperinteen
välittämistä uusille sukupolville.
-Tämän päivän nuorilla
on vielä mahdollisuus kuulla sodan muisteloita kouluissa, itsenäisyyspäiväviikolla
ja kansallisena veteraanipäivänä. Meillä suomalaisilla
on oma perinteinen tapamme juhlia itsenäisyyttämme.
Siihen liittyy sodan muistelu, arvokeskustelu, keskustelu suomalaisuudesta ja itsenäisyyden merkityksestä.
Itsenäisyytemme ei saa olla

itsestäänselvyys, sen saavuttamisesta ja säilyttämisestä on muistettava kertoa ja
muistella yhä uudelleen uusille sukupolville.
Savolaisen mukaan jälleenrakentamisen mukana
syntyivät nykysuomalaisuuden arvot - vastuu, yhtenäisyys ja yhteistyö.
-Ne ovat suomalaisuuden
ytimessä vielä tänäkin päivänä.
Savolaisen palautti kuulijoiden mieliin, että vahva työmoraali, yrittäjyys ja
osaamisen arvostaminen toi
vaurautta ja nosti Suomen
menestyneimpien
kansakuntien joukkoon.
-Veteraanisukupolvi pyrki rakentamaan unelmiensa
yhteiskuntaa, jossa jokaisella oli tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen, peruspalveluihin, työhön ja

toimeentuloon.
Savolainen
muistutti, että Suomen kunniatehtävänä on huolehtia veteraanien elämän ehtoosta.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on vielä 4200 rintamaveteraania, Pudasjärvellä
46 mies- ja 79 naisveteraania.
Alueellinen rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunta
seuraa etenkin kuntoutukseen pääsyä alueellaan ja tekee jatkossakin esityksiä veteraanien elämäntilanteen
parantamiseksi.

Runsaasti
huomionosoituksia
ja palkitsemisia
Rajaseutuliiton hallituksen
puheenjohtaja Timo Säkkinen Suomussalmelta kertoi
ensi vuonna 90 vuotta täyttävän Rajaseutuliiton vai-

heista. Liiton toiminta-alue
on Suomen itäinen ja pohjoinen raja-alue.
Puheensa lopuksi Säkkinen jakoi kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilan
kanssa Rajaseutuliiton huomionosoitukset, jotka saivat
aktiivinen erilaisten urheilutapahtumien järjestäjä sekä
yhteishengen puhaltaja Pudasjärven Urheilijat, juniorityötä ja ennaltaehkäisevää
nuorisotyötä tekevä jalkapalloseura FC Kurenpojat,
lampuri ja perinnemaisemahoidon pioneeri Antti Holmström, useita kieliä hallitseva paikallishistorian osaaja
Paavo Lohvansuu, paikallishistorian tallentaja, kirjailija Aili Pelttari, omalla
esimerkillään musiikin harrastajia kannustava kanttori
Keijo Piirainen ja teatteritaiteen harrastajat Tuulianna ja

Rajaseutuliiton palkitsemat yhteisöt ja henkilöt Keijo Piirainen, Antti Holmström, Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sammelvuo ja varapuheenjohtaja Kirsi Kipinä, FC Kurenpoikien puheenjohtaja Toni Niemelä, Tuulianna ja Helmilotta Tuohimaa, Aili Pelttari ja Paavo Lohvansuu. Kuvasta puuttuu Paavo Ahonen, joka oli
estynyt saapumasta juhlaan.

Musiikin kannustusstipendin saivat RuoTo yhtye, jonka
jäsenistä Jari Vähkyrä, Ossi Oinas-Panuma ja Kati Poijula. Kuvasta puuttuu yhtyeen neljäs jäsen Minna Piri.
Helmilotta Tuohimaa. Huomionosoitus oli myönnetty
myös taiteilija ja kuvaamataidon opettaja Paavo Ahoselle, joka oli estynyt noutamaan palkintoaan juhlassa.
Kulttuuristipendi
luovutettiin laulujen esittäjänä ja säveltäjänä tunnetulle Terttu Puuruselle, joka on
myös tallentanut perinnettä kunnostamalla kotipirtin perinteisin menetelmin
ja vanhaa arvostaen. Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Osuuspankki ja Kesseli ry luovuttivat musiikin
kannustusstipendin RuoTo
nuorten laulajien ja soittajien ryhmälle, jossa esiintyvät Ossi Oinas-Panuma, Jari
Vähkyrä, Minna Piri ja Kati
Poijula.
Tervehdyssanat
esitti kanttori Keijo Piirainen,
joka halusi antaa nuorille
siivet menestykseen ja toivoi
kaikkinaista tukea ja apua

nuorien
työllistymiseen.
Nuorten
puheenvuoron
esittänyt lukion oppilaskunnan puheenjohtaja Tuomas
Kemppanen kiitti sotien
veteraaneja maan puolustuksesta, jonka tuloksena
saamme viettää tätäkin itsenäisyysjuhlaa. Kanttori Jukka Jaakkolan johdolla esiintyivät Kirkkokuoro, viululla
soitti musiikkia Olli Heikkilä ja yksinlaulua esitti Keijo
Piirainen. Terttu Puurunen
esitti yksinlaulua Keijo Piiraisen säestyksellä.
Päivän juhlallisuudet alkoivat Jumalanpalveluksella
Pudasjärven kirkossa, jonka
jälkeen laskettiin seppeleet
sankarihaudoille. Kirkossa
oli 61 henkeä ja itsenäisyysjuhlassa 175 henkeä. Myös
Sarakylässä oli itsenäisyysjuhla ja jumalanpalvelus, johon osallistui 31 henkeä.

Heimo Turunen

Seurakuntasali oli lähes täynnä itsenäisyysjuhlavieraita. Eturivissä lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kemppanen, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Tuula Kuukasjärvi, Rajaseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Säkkinen, rouva Eila Säkkinen, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, ylijohtaja Terttu Savolainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Tihinen
ja kirkkoherra Kimmo Helomaa.
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Reserviupseerien tavoite:

Isänmaallisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpito ja vahvistaminen
Pudasjärven Reserviupseerikerhon 60-vuotisjuhlaa vietettiin yhdessä Pudasjärven Maanpuolustusnaisten
kanssa itsenäisyyspäivänä
6.12. Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa.
Juhlan avasi Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja
Mervi Sammelvuo, jonka jälkeen laulettiin ”Kodin kynttilät” perinteinen yhteis-

laulu. Puheenjohtaja Raimo
Heikkilä korosti puheessaan
veteraanien
huomioimisen ja muistamisen tärkeyttä. Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
tarinoi elämän kokemuksia
eri näkökulmista. Erityisesti hän kantoi huolta nuorista
ja heidän vastuunottokyvystä ja –halusta yhteiskunnassa. Tärkeä osa juhlasta oli

ruokailu, joka on ollut koko
toiminnan ajan joka itsenäisyyspäivän perinne. Hallituksessa aikanaan 20 vuotta
toiminut Seppo Sammelvuo
esitti yhdistyksen historiikin
sanoin ja kuvin. Julkaisemme koko historiikin hieman
lyhentäen.
Tilaisuudessa
esittivät tervehdyksensä kaupungin lisäksi Pudasjärven

seurakunta,
Pudasjärven
Urheilijat, eri maanpuolustusjärjestöt sekä Taivalkosken Reserviupseerien kerho.
Juhlaohjelmaan kuului myös
osallistuminen Pudasjärven
kaupungin ja seurakunnan
järjestämään Itsenäisyysjuhlaan seurakuntakeskuksessa.

Heimo Turunen

Lippujen kantaminen itsenäisyysjuhlassa sekä muissakin juhlissa on Reserviupseerien perinteinen tehtävä. Tämän vuoden juhlassa Reserviupseerien puolesta Suomen lippua kantamassa Seppo Sammelvuo, joka
esitti juhlassa historiikin.

Pudasjärven Reserviupseerit vietti 60-vuotisjuhlaa itsenäisyyspäivänä.

Historiikki – monipuolista toimintaa 60 vuoden aikana:
Pudasjärven Reserviupseerikerho perustettiin 3.12.1952.
Kerho oli aluksi yhteinen Taivalkosken kanssa. Yhteistä
taivalta kesti seitsemän vuotta, kunnes vuonna 1959 Taivalkosken veljet perustivat oman kerhonsa. Kerhon sääntöihin kirjattiin toiminnan tarkoitukseksi: Isänmaallisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpito ja vahvistaminen,
jäsenten niin henkisen kuin ruumiillisen kunnon vaaliminen, korostaa jäsenten vastuuta ihmisenä ja kansalaisena
sekä tukemaan taloudellisesti jäseniään ja heidän sekä kaatuneiden reserviupseereiden omaisia ja valvomaan näiden
taloudellisia etuja. Viimeksi mainittu toteutui seuran alkuvuosina.
Kerhoa oli perustamassa 12 pudasjärvistä reservinupseeria: Timo Tervo, Yrjö Väliheikki, Toivo Alavahtola,
Paavo Vesala, Pertti Airaksinen, Paul R. Honkasalo, Kalle Timonen, Pekka Poropudas, Lauri Patrikainen, Veikko
Huttu-Hiltunen, Nils Nordberg ja Olli Mäkiniemi. Kerhon
puheenjohtajaksi valittiin Nils Nordberg ja sihteeriksi Olli
Mäkiniemi. Tilintarkastajaksi tuli Pekka Poropudas, joka
hoitikin sitten tätä postia yli 40 vuotta!

Jäsenistö
Jäsenmäärä karttui vähitellen niin, että v. 1960 kerhoon
kuului 37 jäsentä ja 1982 jäseniä oli jo 52. Suurimmillaan
se oli vuosituhannen alussa ollen 90. Nykyisin jäsenmäärä on 59.
Jäsenistössä on peräti 5 reservin majuria: Seppo Sammelvuo, Antti Pesälä, Pekka Kainulainen, Pauli Harju ja
Eero Talala.

Puheenjohtajat:
Nils Nordberg, Tauno E. Hirvonen, Toivo Alavahtola,
Pertti Airaksinen, Veikko Huttu-Hiltunen, Eino Riekki,
Kalle Timonen, Taisto Kokko, Erkki Isomursu, Eero Ahonen, Jorma Suvanto, Pekka Kainulainen, Antti Pesälä, Seppo Sammelvuo, Veikko Voltti, Timo Goman, Eero Talala,
Veli-Matti Salo, Lauri Rinne, Juha Timonen, Paul Määttä,
Markku Perttu, Vesa Anttila ja Raimo Heikkilä.

Sihteerit:
Olli Mäkiniemi, Veikko Huttu-Hiltunen, Juhani Hukari,
Tapani Karvanen, Seppo Rytinki, Rainer Försti, Kalervo
Koivu, Taisto Kokko, Matti Siuruainen, Erkki Pirinen, Teuvo Koivu, Jorma Sarala, Raimo Heikkilä, Paul Määttä, Pekka Majava ja Juha Timonen.

Toimintaa
Alkuaikoina pääpaino kerhon toiminnassa oli vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, valistuksessa, kerhoilloissa,
joissa oli nimekkäitä vierailijoita alustajina, hengellisessä toiminnassa ja urheilussa. Varsinkin ampumaurheilu ja suunnistus olivat kovasti tapetilla. Sittemminhän nämä ovat tulleet myös paikallisten urheiluseurojen ohjelmiin. Vuosien
varrella on kisailtu aliupseerien kanssa niin ampumahiihdossa kuin –juoksussakin ja osallistuttu piirin ja valtakunnan kisoihin ja järjestetty myös niitä itse.
Upseerit ovat olleet myös alusta pitäen kunniavartioissa ja itsenäisyysjuhlan järjestelyissä. Tutustumismatkojakin
on vuosien varrella tehty mm Rovajärven ampumaleirille,
Kuusamon Rajakomppaniaan, Lapin Lennostoon, Jääkäriprikaatiin Sodankylään, Oulun ilmailunäytökseen ja jopa
asuntomessuille. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1992
järjestettiin Liikuntahallilla komea konsertti, jossa musisoi
Pohjan Sotilassoittokunta. Jääkärien etappitalojen seiniin
kiinnitettiin muistolaatat 1990, kutsuntatilaisuuksiin on viety kerhon tervehdys ja annettu infoa sotapalvelukseen lähteville, hoidettu vapaussoturien ja sen jälkeen veteraanien kuljetuksia juhliin ja itsenäisyyspäivän ruokailuihin.
Sankarivainajien patsaan hankinnassa ja paljastamisjuhlassa olivat kerhomme jäsenet näyttävästi mukana. Kun Lapin sodan muistomerkit paljastettiin Juustolassa ja Aittojärvellä, olivat kerhomme jäsenet tietysti järjestelyissä mukana.
Itselleni on jäänyt syvimmin mieleen tapahtuma Pudasjärven kirkosta ja hautausmaalta lokakuun alussa vuonna
1997. Silloin siunattiin ja saatettiin sankarihautaan Kiestingistä löytyneet pudasjärviset sankarivainajat. Sain olla yhtenä arkunkantajana. Kirkon alttarin edessä oli 9 valkoista

arkkua, kirkko ääriään myöten täynnä ja tunnelma todella
tiivis. Siinä mietti sitäkin, että millainenhan lie ollut tunnelma elokuun puolivälissä 1941, jolloin sankarivainajia haudattiin yhdellä kertaa yli kolmekymmentä.

Naisosasto tukena
Kun Pudasjärven Reserviupseerikerhon toimintaa muistellaan, ei sovi unohtaa myöskään sen naisjaostoa. Sen tuki on
ollut kerholle todella merkittävä.
Naisjaosto perustettiin marraskuun lopussa 1960. Sen
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi tuli Aune Wiikinkoski.
Naisjaosto on ollut mm mukana juhlien järjestelyssä, hoitanut itsenäisyyspäivän juhlaruokailut, lahjoittanut upseereille kunniavartioihin kaksi maastopukua, juhlamiekan
jaettavaksi vuosittain ansioituneelle upseerille, pistoolin
ammuntoja varten. Myös kerhon lippu tuli naisjaostolta.
Sen luovutus tapahtui maanpuolustusjuhlassa 16.3.1969.
Vuosituhannen lopussa kerho hankki myös oman kiväärin M39.
Naisosaston lahjoittama kunniamiekka annetaan aina
kerhon kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan ansioituneelle kerhon jäsenelle.

Tänään ja huomenna
Tänä päivänä kerhon toiminnan painopisteinä ovat yhteistoiminta muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja kunniatehtävät: hoidetaan kunnia- ja lippuvartiot veteraanipäivänä, kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja
jouluaattona. Tuetaan sotaveteraanien ja sotainvalidien toimintaa auttamalla kuljetuksissa, keräyksissä ja saattamalla
haudan lepoon omaisten niin toivoessa.
Nämä pitää hoitaa jatkossakin. Miten muuten toiminta jatkossa kehittyy? Juhliiko kerho vielä seuraavaa vuosikymmentään yksin vai toimitaanko kimpassa reserviläisten
kanssa, jää nähtäväksi. Valtaosa alkuperäisestä toimintaajatuksesta on ainakin edelleen ikivihreätä.

Seppo Sammelvuo
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Viisi uutta ylioppilasta lukiosta
Pudasjärven lukiosta sai
syyslukukaudella
valkolakin viisi ylioppilasta.
Heidät lakitettiin lukion
itsenäisyys- ja ylioppilasjuhlassa keskiviikkona 5.12.
Pudasjärven seurakuntasalissa. Valkolakin saivat Joonas Varpu, Juho Puurunen,
Hanna Sallinen, Jasmin Niemelä ja Matias Lamminkangas. Lakit jakoivat rehtori
Eeva Harju ja ryhmänohjaaja Mika Timonen. Harju lausui myös onnittelusanat. Ylioppilaan puheen piti
hymypojaksikin tituleerattu Joonas Varpu. Hän kertoi
lukiossa kasvaneensa ihmisenä. Joonas muisteli muun
muassa kahvitteluja Kylmäsellä ja Tallinnan ikimuistettavaa matkaa.
-Kaiken kaikkiaan Pudasjärven lukiossa oli haus-

kaa, hän päätti puheensa.
Laulua esittivät Anniina Blomster ja lauluryhmä.
Perinteisen Gaudeamus Igitur sekä muut yhteislaulut
säesti Sari Hukari.
Ennen lakitusta oli lukion itsenäisyysjuhla, jossa juhlapuheen piti lukiosta
1986 ylioppilaaksi valmistunut luutnantti Janne Määttä
Lapin Ilmatorjuntarykmentistä Rovaniemeltä.
-Suomi on nopeasti sodan jälkeen kehittynyt suurella työllä maailman parhaaksi valtioksi. Veteraanit
ovat puolustaneet maata.
Nyt on meidän vuoromme
kantaa kortemme kekoon.
Määttä kertoi kokemuksistaan YK:n tehtävistä Libanonista.
-Siellä vietetyn ajan jälkeen osaan antaa arvon sil-

le, että Suomessa kaikki toimii. Saamme vettä, sähköä,
liikenne toimii ja ruokaa
on joka päivä riittävästi.
Emme tarvitse kokea pelkoa tai epävarmuutta. Suomi on yhtenäinen, ihmisillä
on samat arvot ja luottamus
päättäjiin. Mitä enemmän
on ollut maailmalla, sitä
enemmän osaan arvostaa
juuriani Iijoen rantatörmällä, kertoi Määttä. Itsenäisyysjuhlassa oppilasryhmä
esitti runonlausuntaa, Juhana Heikkilä soitti pianoa,
veteraanin iltahuudon soittivat haitarilla Maria ja Silja
Vasara. Oppilaskunnan puheenjohtajan puheenvuoron esitti Tuomas Kemppanen.

Valkolakin saivat Joonas Varpu, Hanna Sallinen, Juho Puurunen, Jasmin Niemelä ja
Matias Lamminkangas.

Heimo Turunen

Paljon maailmalla liikkunut, vuonna 1986 Pudasjärven lukiosta kirjoittanut, luutnantti Janne Määttä (eturivissä) sanoi juhlapuheessaan arvostavansa yhä enemmän juuriaan Pudasjärvellä Iijoen rantatörmältä.
Hanna Sallinen juhli ylioppilaaksi pääsyään Karhupajalla. Kuvassa hänen kanssaan
Vuokko Nyman, Merja Taivaloja ja Anitta Ojanperä.

Karhupajalta suuri apu ja tuki
Ylioppilaaksi tänä syksynä
Pudasjärven lukiosta kirjoittanut Hanna Sallinen kertoi,
että hänellä tie ylioppilaaksi on ollut raskas ja mutkikas. Takana on kaiken kaikkiaan neljä eri oppilaitosta ja
12 vuotta.

Loppujen lopuksi Pudasjärvellä Karhupaja mahdollisti tämän unelman saavuttamisen.
Hanna kertoi aloittaneensa lukion Orimattilassa, syksyllä 2000 ja käyneensä siellä
koulua vaihtelevalla aktii-

visuudella. Loppumetreillä
ennen yo-kirjoituksia motivaatio opiskeluun oli hukassa ja Hanna läksi kokeilemaan siipiään työelämässä.
Muutaman vuoden ja erinäisten työpaikkojen jälkeen
Lahdessa hän päätti työaiko-

jen niin salliessa palata takaisin koulunpenkille, mutta sairastui yo-kirjoitusten
aikaan työuupumukseen ja
sitä kautta masennukseen
eikä voimia kirjoitusten loppuunsaattamiseen enää ollut.
Monen mutkan kautta
Hanna päätyi muuttamaan
Pudasjärvelle vuonna 2011
ja päätyi Karhupajalle harjoittelijaksi. Maisemanvaihdos teki sairaudesta toipumiselle siinä määrin hyvää,

että Hanna päätti aloittaa
Karhupajan tukemana opiskelut Pudasjärven etälukiossa.
-He myös luottivat onnistumiseeni. Lopulta kaikki
palkittiin, kurssit tuli suoritettua ja kirjoitukset läpäistyä, eikä riemulla ollut rajaa, kun ilmoitin kirjoitusteni
menneen läpi. Ilman pajalle
pääsyäni en olisi varmaan
koskaan saanut suoritettua
tutkintoani loppuun asti.
Suuri kiitos motivoinnista

ja tuesta kuuluu pajan henkilökunnalle ja myös lukion
opettajille, sillä ilman heitä
en olisi painanut 5.12. valkolakkia päähäni. Oli hienoa saada päätökseen asia,
jota on työstänyt niin monta vuotta, kertoi onnellisena
Hanna juhliessaan Karhupajalla ylioppilaaksi pääsyään
yhdessä pajalaisten ja lähisukulaisten kanssa.

Heimo Turunen

Hammaskeijuja Pudasjärvellä
Hammaslääkäri on hammaslääketiedettä harjoittava
terveydenhuollon ammattilainen, joka diagnosoi ja
hoitaa ihmisen suun ja hampaiden sairauksia.
Suomessa on noin 4 600 työssä olevaa hammaslääkäriä, joista noin puolet työskentelee terveyskeskuksissa ja puolet yksityishammaslääkäreinä.
Yleisesti ottaen hammaslääkärissä käyntiä pelätään ja viivytellään tapaamista ihan viimeiseen asti.
Pudasjärven terveyskeskuksessa ei kuitenkaan
tarvitse vastaanotolle mennä hammasta purren.
Siellä nimittäin työskentelee oikeita hammaskeijuja. Pudasjärveläinen hammaslääkäri Henriikka Heikkilä on työskennellyt alalla muutaman vuoden ajan
ja hoitaa potilaansa hyvin ansiokkaasti. On miellyttävää kuulla ihan ymmärrettävällä kielellä mitä kulloinkin suussa tapahtuu. Hammaslääkärin avustajana toimiva Anne Korteslahti tuli 26 vuotta sitten

Pudasjärvelle tekemään kesälomasijaisuutta ja on yhä
edelleen sillä tiellä.
Ammatti-ihmisten välinen keskustelukin tulee näitten
hammaskeijujen toimesta potilaalle ymmärrettävällä kielellä, tai ainakin se tulkataan ”suomeksi”.
Kokemuksieni mukaan tämä on uutta koulutussuuntausta parempaan. Potilasta ei yritetäkään puhuttaa,
vaan hänelle puhutaan ja kerrotaan koko ajan mikä on
seuraava työvaihe ja mitä suuhun laitetaan.
Pudasjärven terveyskeskuksen Hammashoitolan
hammaskeijut Henriikka Heikkilä ja Anne Korteslahti
ovat alansa ammattilaisia ja tekevät työtänsä suurella sydämellä. Henriikka vielä nuoruuden innolla ja Anne pitkän ammattiuran saattelemana.

Terttu Salmi

Pudasjärven hammaskeijut. Hammaslääkäri Henriikka
Heikkilä ja hoitaja Anne Korteslahti tekevät uuden tyylin hoitotyötä olemalla aina iloisia ja sosiaalisia potilaitansa kohtaan, keskustelemalla ja kertomalla.
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Kaupungintalon
peruskorjaus jatkuu
Tekninen lautakunta kokoontui 3.12. ja kokouksen aluksi
hyväksyttiin vuoden 2012 kaavoituskatsaus. Tarkistettu talousarvioehdotus vuodelle 2013 hyväksyttiin ja samoin taloussuunnitelma vuosille 2014 - 2015.
Tekninen lautakunta päätti hyväksyä Rakennusliike
Asuntoinsinöörit Oy:n esittämän kaupungintalon peruskorjaustyön urakka-ajan jatkamisen 1.2.2013 saakka. Urakka-ajan jatkamisella ei ole kustannusvaikutuksia. Syynä
lisäajalle Asuntoinsinöörien mukaan on suunnitelmamuutoksista aiheutuneet lisätyöt, joihin kuuluu paloaseman
alakerran wc:n lattian akryylipinnoitus sekä seinien laatoitus. Lisäksi tehdään paloaseman yläkerran koulutustilan sisäilmaan haitta-aineita päästävien sisäkattorakenteiden purkutyö ja uuden alakattojärjestelmän rakentaminen.
Tekninen toimi on kilpailuttanut Syötteen murtsikkakeskushankkeen informaatiojärjestelmän rakentamisen.
Halvin tarjoushinta on Oulun Mainoskeskus Oy:n antama
kokonaistarjous 153 413 euroa. Työ on tarkoitus toteuttaa
vuoden 2013 aikana.
Luokkavaaran vesihuoltotyöt valmistuivat marraskuun
alussa, mutta töiden aikana havaittiin tarve tehdä muutoksia. Lisätöihin kuuluu muiden muassa kuuden viemärikaivon lisäys ja kahden sulkuventtiilin lisäys. Lisä- ja muutostöille tulee hintaa 14 770 euroa.
Lautakunta oikeuttaa teknisen osaston tilaamaan Huminan lämmityskattilan ja raskaan polttoöljyn polttimen
toimittamisen Renewa Oy:ltä edullisimman tarjouksen perusteella hintaan 49 500 euroa, edellyttäen, että valtuusto
myöntää hankkeeseen määrärahan vuoden 2013 talousarvioon.
Liikuntahallin keittiötiloista ja muutamasta huoneesta on peruskorjaustyön kuluessa muodostettu kokoustila.
Kokoustilan rakentaminen edellyttää, että tilaan rakennetaan käyttötarkoitusta vastaava ilmanvaihto. LVI-suunnittelutoimisto J. Taskinen on laatinut ilmanvaihdon suunnitelman. Urakoitsija, Asuntoinsinöörit Oy on antanut
suunnitelman mukaisen lisätyötarjouksen ilmanvaihdon
toteutuksesta hintaan 26 800 euroa. JK

Oulussa Pudasjärven kaupungin järjestämässä vastaavassa hirsitaloseminaarissa oli noin 100 henkeä. Pudasjärvelläkin oli väkeä, mutta ei ihan niin paljon.

Pudasjärvi hirsirakentamisen edelläkävijäksi
Pudasjärven kaupunki järjesti keskiviikkona 28.11.
Rimminkankaan koululla
Hirsikorttelihankkeen loppuseminaarin ja sen tulosten julkistamistilaisuuden.
Illan aikana kuultiin ajankohtaista tietoa ja tutkimustuloksia hirsirakentamisen
ekologisuudesta ja vaikutuksista asumisterveyteen
ja -tyytyväisyyteen.
Kolme vuotta kestänyt
hanke on saanut osakseen
laajalti huomiota. Kokemukset hirren käyttämisestä julkisessa rakentamisessa
kiinnostavat.
Karhukun-

Hotelli Pikku-Syötteelle
uusi keittiöpäällikkö
Turusta lähtöisin oleva pitkänlinjan keittiömestari Jukka Karvinen aloitti Hotelli
Pikku-Syötteen keittiöpäällikkönä joulukuun alkupäivinä.
Nuorena poikana merille
messikallena lähtenyt Karvinen kiersi maailmaa seit-

semän vuotta ennen jäämistään maihin. Alalla 42 vuotta
työskennellyt Jukka Karvinen on kerinnyt katsella ammattinsa puitteissa Suomen
päästä päähän, ja ollut toistakymmentä vuotta Lapin
keittiömestarit ry toiminnassa mukana.

Tämä on varsin erikoinen paikka tehdä töitä. Asiakaskunta on hyvin laaja nuorista vanhuksiin ja siltä väliltä ruokavalioineen, tuumaili keittiömestari Jukka Karvinen.

- 80 luvun alkupuolella lähdin pohjoisen hiihtokeskuksia katselemaan. Siellä hurahti toistakymmentä
vuotta eri hiihtokeskuksissa
työskennellessä. Syötteellä
olen poikennut aikaisemmin
matkailijana, töihin siirryin
tänne Porvoosta. Syöte on
erikoisin työpaikka, missä olen ollut. Ruokalistalla
on huomioitava koululaiset,
nuoret, vanhat, itse maksavat sekä laskettelijat., Karvinen toteaa.
Karvinen on uusinut ruokalistaa. Aineksina käytetään paikallisia raaka-aineita ja ruuat valmistetaan itse
keittiössä. Pohjoisia makuja pyritään tuomaan listalla
esille ja tarjonta monipuolisemmaksi ja kaikille löytyy
varmasti sopiva vaihtoehto.
- Koululaiset nauttivat samaa ruokaa kuin muutkin
eli ehkä jonkin verran paremmin kuin muilla kouluilla. Mutta sen voi varmasti
sanoa, että heillä on Suomen
komeimmat näköalat ruokasalistaan. Avoimin mielin ja
silmin tänne tulin hommiin.
Katsellaan nyt tässä tämä
kausi ja mietitään jatkosuunnitelmia sitten, Karvinen toteaa.

Erkki Riihiaho

naalla on käynyt hankkeen
aikana useita kotimaisia
ja ulkomaisia delegaatioita tutustumassa hirsirakennuksiin, kertoi tilaisuuden
avannut
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero
Oina-Panuma. Hirsikorttelihankkeen tuloksena on
syntynyt
VTT-technology-sarjassa julkaistu tutkimus
hirsirakennuksen
koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista,
jota esitteli arkkitehti, professori Jouni Koiso-Kanttila Oulun Yliopistolta. Hirsikorttelihankkeen laajan

loppuraportin esitteli arkkitehti Matti Alasaarela.
Hirsitaloteollisuus ry:n
puheenjohtaja Jalo Poijula ihmetteli, miten julkisessa rakentamisessa ei ole
vielä herätty käyttämään
puuta. Hän kertoi esimerkin Ranskasta, jossa laki
määrää, että 15 prosenttia julkisesta rakentamisesta on oltava puuta. Poijula
myös ihmetteli, että hyvää
puuraaka-ainetta
suojellaan Suomessa ja edistetään
sen lahoamista metsään,
kun esimerkiksi Ranskassa vihreä ministeri vaatii,

että käytettäisiin enemmän
puuta metsistä.
Keskustelussa kannettiin huolta, miten hirsirakentamisen koulutusta pystyttäisiin lisäämään ja myös
rakennusten
suunnittelijat saataisiin innostumaan
nykyistä enemmän puurakentamisesta. Positiivinen
hankkeen tulos on myös se,
että Pudasjärvi on noussut
tai nousemassa hirsirakentamisen edelläkävijäpaikkakunnaksi Suomessa.

Heimo Turunen

Jouluksi
Naisten
fleece-asu

Aito lampaanvillakintaita naisille
ja miehille

3500

3690

Teddyvuorellinen

Aamutossuja

fleecetakki

3950

naisille, miehille
ja lapsille

(sh 45€)

Aito lapikas naisille ja miehille
alk.

125,-

Naisten pyjama

2450

Kotimaisia vinkkeleitä
lyhyt- ja pitkävartisia

alk.

8950

14

Miesten
pyjamia alk.

Ranuan Kenkätalo

Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002
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Lakarin koulun juhlasali oli täynnä jännittyneitä oppilaita ja opettajia.

Lakarin itsenäisyysjuhla koko koulun
yhteisenä voimainponnistuksena

4B bändi solistina Jesse Huitsi

Lakarin koulun 5. lk esittämässä Suomen lipun syntyä.

Lakarin koulun oppilaat
opettajineen järjestivät keskiviikkona 5.12. juhlavan ja
näyttävän itsenäisyyspäiväjuhlan koulullaan. Tapahtuma alkoi kello yhdeksältä lipun nostolla.
Koululaiset
järjestyivät
luokittain lipputangon luo
ja viidennen luokan oppilaat
ja opettaja nostivat lipun salkoon. Sen jälkeen koulu järjestyi muistopatsaan luo,
jossa jokainen luokka laski kynttilän muistomerkin
juurelle. Rehtori Mervi Sammelvuo muisti puheessaan
kaikkia sodan uhreja, jotka
puolustaessaan maatamme
antoivat kaikkensa, että jälkikasvu saisi kasvaa vapaassa
maassa, itsenäisenä kansana.
Tilaisuus jatkui juhlasalissa, jonne Suomen liput tuotiin fanfaarin soidessa. Sen
jälkeen laulettiin yhteislauluna Synnyinmaan laulu.
Ohjelmisto oli runsas ja
siihen oli osallistunut kaikkien luokkien oppilaat ja opettajat harjoittelemalla ahkerasti nelisen viikkoa ja esitykset
kulkivatkin juohevasti. Juhlassa saatiin nähdä näytelmiä, kuvaelmia, koulun omia
musiikkiesityksiä.
Koulun
bändi, solistinaan Jesse Huitsi ja 4B luokan kuoro, kajauttivat Sininen ja Valkoinen
kappaleen sellaisella mahdilla ja tunteella, että se irrotti
kyyneleen yhdeltä jos toisel-

Lakarin joulukirkko
Koululta haluttiin vielä tiedottaa, että Lakarin
koulun joulujuhla eli Lakarin joulukirkko on
keskiviikkona 19.12. klo 18.30 alkaen kirkossa. Oppilaiden vanhemmat ja isovanhemmat
ovat tervetulleita kirkkoon, jossa oppilailla on
ohjelmaa ja tehtäviä.

takin kuulijalta.
Kansalaisopiston
puhallinorkesteri säesti Lakarin kuoroa ja esitti lopuksi
omana ohjelmanumeronaan
Muistoja Pohjolasta
– Itsenäisyysjuhla oli koko
Lakarin koulun yhteinen voimainponnistus.
Ohjelman
runko oli minun vastuulla-

ni. Oppilaat olivat mukana
suunnittelemassa jonkin verran ohjelmistoa. Opettajien ja
oppilaiden yhteistyöllä juhla saatiin valmisteltua, kertoi
Lakarin koulun rehtori Mervi
Sammelvuo.

Erkki Riihiaho

Viidennen luokan oppilaat ja opettaja nostivat lipun salkoon.

Ohjelmisto oli runsas ja siihen oli osallistunut kaikkien luokkien oppilaat ja opettajat harjoittelemalla ahkerasti nelisen viikkoa ja esitykset kulkivatkin juohevasti.
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Työterveyslaitos mukana tutkimassa Rimmin sisäilmaa
Pudasjärven kaupunki järjesti tiistaina 11.12. yhdessä
Työterveyslaitoksen kanssa
sisäilmatiedotustilaisuuden
Rauhanyhdistyksellä. Tilaisuuteen oli saapunut työterveyslaitokselta työhygieenikko Tuomo Lapinlampi,
erikoislääkäri Jari Latvala ja
psykologi Heli Hannonen.
Paikalle oli kutsuttu kaupungin eri toimihenkilöitä
sekä Rimminkankaan oppilaita.
Työterveyslaitoksen työhygieenikko ja rakennustekniikan insinööri ovat
perehtyneet Rimmin tutki-

musaineistoon, rakennuksiin ja tehtyihin korjauksiin.
Tämän hetkisen tilanteen
mukaan tehdyt korjaukset ja
ratkaisut näyttäisivät olevan
oikeansuuntaisia ja suoritetuissa VOC-mittauksissa on
todettu muovimattopäästöjen alentuneen. Seuraavaksi tutkitaan rakennuksien
ilmanvaihtokanavien kuituja migrobinäytteet. Samalla
otetaan erilaiset siivouskemikaalit tarkemman tutkinnan alle.
Aikaisemmin asennettujen ilmankostuttimien ja ilmanpuhdistimien on to-

dettu helpottaneen silmien
kirvelyä ja limakalvojen kuivumisesta kärsineiden oloa.
Ilmankosteutta tullaan mittaamaan koko lämmityskauden ja kostuttimia lisätään
tarpeen mukaan.
Suomessa Työterveylaitos on perehtynyt sisätilaongelmien tunnistamiseen,
selvittämiseen ja hallintaan.
Sisäympäristöongelmat voivat olla hankalia ja niiden
selvittely vie aikaa ja ne
vaativat moni ammatillista
osaamista.

Erkki Riihiaho,
kuvat Terttu Salmi

Tuomo Lapinlampi työhygieenikko.

Jari Lavala Erikoislääkäri.

Psykologi Heli Hannonen.

Rimminkankaan sisäilma-asioista kuultiin tutkittua tietoa.
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JÄÄLYHTY
muovinen
(raj. erä)

69,(120,-)

• Pyökin värinen
• Osina paketissa

1

499,-

229,(299,-)

MATS sohva /
vuodekulmadivaani
• Leveys 222 cm,

LOTTA
kerrossänky
• Vuodekoko 80 x 200 cm
• Voidaan erottaa myös kahdeksi

vuodekoko 140 x 200 cm

• Kätisyys vaihdettavissa

erilliseksi sängyksi

90

40 os. 10,90
80 os. 13,50

MINEA-POCKET
joustinpatja paketti

5

790,-

• Leveä

349,-

00

(539,-)

• 170 x 90 cm
• Valkoinen/Pähkinä,
Valkoinen/Pyökki,
Valkoinen, Pähkinä
• Harmaa 699,-

• Värit: musta ja ruskea
3 istuttava sohva:
1090,- (1750,-)

AVANT
lipasto

• Yksilöllisesti joustava
pocket pussijousitus

Minna Immisen
JOULUKORTIT

MORRIS recliner tuoli
•

Laadukas, siro kokoinen ja
huippuEMMA
mukava
lastensänky
• Eri värejä
9(1590,- ,)
Nahka verhoilulla:
(760,-)
690,- (913,-)

490,-

alk.

OENNAKKLLE
TILAAJA

SI
LAoHsoJhAvaKpöytä!

Intr

9,-

arvo 12

(1290,-)

ENNAKKOTILAA!
Toimitus jouluksi

AKSELI 1+4 ruokailuryhmä 449,-

599,(965,-)

Puinen

29,-

(150,-)

AKSELI 1+6 ruokailuryhmä

LEO recliner
nahkasohvat

•

99,-

Valkoinen /
ulkokäyttöön

16 kpl /pkt

LASTEN keinutuoli

• Kuultovalkoinen mänty
• Patja erikseen 49,-

LED-valoketju

(850,-)

ERIN TV-taso

EMMA lastensänky

KAUPAN
PÄÄLLE

SI
LAHJsAtiK
ilin

Tek
o
ine pull
suoja-aO 19,ARV

Varsitie 6, PUDASJÄRVI
puh. 044 731 8767
AVOINNA
Ma–Pe 10–17, La 10–14

Huom! Pe 14.12. klo 10-20

249,(422,-)
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Palvelemme sunnuntaisin klo 12-21. Tervetuloa.
TORSTAINA 13.12.
GLÖGI- JA PIPARITARJOILU klo 10-17.

HK

5

rs

2

49

-25 %

Valio

Dr. Oetker Tradizionale

2

2

PALAVOI

rs

500 g (4,98 kg)
rajoitus: 2 pkt/talous

Ilman korttia 2,79 pkt (5,58 kg)

99
pkt

0

235-280 g (2,32-2,77 kg)

65

-16 %

Ilman korttia 3,59 pkt (9,45-11,22 kg)

4

89
kpl

2

350 g (5,86 kg), broileria kermakastikkeessa,
jauhelihapihvit ja muusi, lihapyörykät ja muusi
sekä spagetti ja jauhelihakastike

900 g-1 kg (4,89-5,43 kg)
rajoitus: 2 kpl/talous

-10 %

Ilman korttia 5,49 kpl (5,49-6,10 kg)

2

05
rs

ps

-13 %

Ilman korttia 0,75 ps (2,68-3,19 kg)

MIKROATERIAT

RS

-34 %

Ilman korttia 3,15 rs (9,00 kg)

Dronningholm Tähtitorttu

MARMELADIT

1

300 g (2,67 kg)
luumu ja omena-kaneli

60
-19-32 %

Ilman korttia ja yksittäin 0,99-1,19 rs (3,30-3,97 kg)

TARJOUSTAKUU

K-PLUSSA-TARJOUKSISSA

AINA VÄHINTÄÄN

rs

-46 %

kg)
Ilman korttia 7,49 rs (11,52-14,40

REISSUMIES JA
REISSUMIES 100 % TÄYSJYVÄ

Saarioinen

KERMAJUUSTO

-32 %

Oululainen

320-380 g (7,87-9,34 kg)
pakaste

-10 %

3

99

Ilman korttia 3,69 rs (9,23 kg)

PIZZAT

pkt

520-650 g (6,14maustamaton ja hunajamarinoitu
rajoitus: 2 rs/talous

400 g (6,23 kg)
rajoitus: 3 rs/talous

Ilman korttia 7,99 rs (15,98 kg)

49

ALEET
FILEESUIK
7,67 kg)

NAUDAN JAUHELIHA

500 g (11,98 kg)

99

Kariniemen kananpojan

HK

NAUDAN PALAPAISTI

- 10 %

Almondy

PAKASTEKAKUT
350-450 g (8,87-11,40 kg)

3

99
kpl

-27 %

Ilman korttia 5,49 kpl (12,20-15,69 kg)

2

KPL

Auran

SINAPIT

3

275 g (5,45 kg)

00
-16 %

Ilman korttia ja yksittäin 1,80 kpl (6,55 kg)

LISÄKSI K-PLUSSAPISTEILLÄ ETUSI JOPA

- 5%

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi P. 0207 890 450
50LV valtakunnallinen 8x525 JOULU.indd 1

Palvelemme
Arkisin 8-21,
la 8-18, su 12-21

www.k-supermarket.fi

Hinnat voimassa to-su 13.-16.12.

4.12.2012 12.46
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Aune Ekdahl Yrittäjien puheenjohtajaksi
taiset liput. Alkuvuonna jäsenetu koskee myös henkilökuntaa.
Kokouksen avasi puheenjohtaja Heikki Parkkila. Puheenjohtajana toimi Teuvo
Perätalo ja sihteerinä Pirjo
Haapala. Mukana oli reilut
30 henkeä.

Vuoden Yrittäjän palkitseminen ja yrittäjäristien jakaminen

Yrittäjävaltuutetut Aune Ekdahl ja Eero Oinas-Panuma
kukitettiin. Kolmas yrittäjävaltuutettu Paavo Tihinen oli
estynyt saapumasta paikalle.
Kirjakauppayrittäjä ja pitkäaikainen Pudasjärven Yrittäjien hallituksen jäsen Aune
Ekdahl valittiin Pudasjärven
Yrittäjien puheenjohtajaksi
puheenjohtajuudesta luopuneen Heikki Parkkilan tilalle. Ekdahlille puheenjohtajuus on tuttua, sillä hän hoiti
pestiä ensimmäisen kerran vuosina 2002-2006. Yhdistyksen syyskokouksessa
perjantaina 30.11. hotelli-ravintola Kurenkoskessa hallitukseen valittiin uutena
Jaana Mourujärvi Kesport
Pudasjärvi ja Kim Ulander
K-Supermarket
Pudasjärvi. Erovuoroisista jäsenistä
jatkavat Timo Vähäkuopus,
Pekka Kaijala, Teija Sarajärvi
ja Pirjo Haapala. Muut hallituksen jäsenet ovat Aila Hel-

ve, Aki Niemitalo, Marko
Rautio ja Heimo Turunen.
Toimintasuunnitelmaan
kirjattiin jäsenmäärän nostaminen 150 jäseneen. Nykyisin jäseniä on 137. Nuoria
yrittäjiä toivottiin jäseneksi
ja senioriryhmään toivottiin
liittyvän toimintaan mukaan
yrittäjyydestä jo luopuneita eläkkeellä olevia yrittäjiä. Kaupungin kanssa on tavoitteena hyvän yhteistyön
jatkaminen ja muun muassa Yrittäjäiltojen pitäminen
yhteistyössä. Kaksipäiväiset
markkinat järjestetään ensi
kesänä perinteiseen tapaan,
jolloin ajankohtana on ollut
heinäkuun toinen viikonloppu perjantai-lauantai. Virkistysuimala Puikkariin ja
kuntosalille on jäsenetuhin-

Syyskokouksen jälkeen siirryttiin yrittäjien pikkujouluun, johon osallistui viitisenkymmentä
yrittäjää.
Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä palkittiin Timpan Kurkihirsi, yrittäjänä Timo Vähäkuopus. Palkitsemiseen
osallistui perinteen mukaan
myös Pudasjärven kaupunki, jonka perinteinen Vuoden Yrittäjän muistaminen
on karhuveistos ja kaupungin standaari.
Hirsialan yrittäjän valitseminen Vuoden Yrittäjäksi
sopii mitä parhaiten ja tukee
myös kaupungin nousemista hirsirakentamisen edelläkävijäksi Suomessa, totesi kehittämisjohtaja Mikko
Kälkäjä. Timo Vähäkuopus
kiitti palkitsemisensa jälkeen
yrittäjiä ja kaupunkia sekä
omaa henkilökuntaa, kertoen yrittävänsä mielellään
juuri Pudasjärvellä.
Suomen Yrittäjät ry:n
myöntämä timanttiset yrittäjäristit luovutettiin Pudasjärven Sairaankuljetus Oy:n
yrittäjille Tuomas Loukusalle ja Mauri Loukusalle. Kultaisen yrittäjäristin sai Mauri Kavalus LVI Peltityöt M.

Kavalus –yrityksestä. Kiitospuheessaan Mauri Loukusa
kiitti huomionosoituksista
sekä Pudasjärven kaupunkia
yli 30 vuoden hyvästä yhteistyöstä.
Yrittäjävaltuutetut Aune
Ekdahl ja Eero Oinas-Panuma kukitettiin. Kukitettavana olisi ollut myös Paavo Ti-

hinen, mutta hän oli estynyt
saapumasta paikalle.
Yrittäjäyhdistyksen hallitus muisti Yrittäjien puheenjohtajaa, Heikki Parkkilaa,
hänen
70-vuotis
-merkkipäivänsä johdosta.
Lahjana ojennettiin puusta
veistetty karhupatsas. Pikkujoulun ohjelmassa oli li-

säksi Aune Ekdahlin
juontamana joululauluja, joulupäivällinen ja ilta
jatkui keskinäisen seurustelun merkeissä. Loppuillan musiikista vastasi
tanssiorkesteri Chrystal.
HT

Pudasjärven Yrittäjien syyskokoukseen osallistui reilut 30 henkeä.

Timo Vähäkuopus palkittiin Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä. Pudasjärven Yrittäjistä yrittäjäpalkinnon luovuttivat yhdistyksen sihteeri Pirjo Haapala ja puheenjohtaja Heikki Parkkila sekä Pudasjärven kaupungin puolesta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma ja kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä.

Yrittäjäyhdistyksen väkeä hotelli-ravintola Kurenkosken kattaman jouluruokapöydän ympärillä.

Pudasjärven Yrittäjien hallitus onnittelemassa puheenjohtaja Heikki Parkkilaa
(kolmas oikealta) 70-vuotismerkkipäivän johdosta.
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Vuoden Yrittäjä Timo Vähäkuopus:

Huumori ja luonnossa
liikkuminen auttavat jaksamaan
Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä palkittiin T:mi Timpan Kurkihirsi, yrittäjänä
Timo Vähäkuopus. Vuonna 1985 Rautaruukin kirveleviin katkuihin kyllästynyt Timo Vähäkuopus
siirtyi kotitilalle miettimään mitä alkaisi tekemään.
–Päätin, etteivät tehtaat ole minun työpaikkoja. Pakkasin muuttotavarat
kyytiin ja palasin Jukuanvaaralle. Aikani ällisteltyäni päätin rakentaa hirsimökin aikani kuluksi.
Ensimmäisen mökin tein
kokonaan alusta loppuun
omasta metsästä. Kaadoin puut, pätkin, parkkasin, kuivatin ja salvoin. Siitä rakennushomma sitten
virisi tähän laajuuteensa
missä se nykyisin on, kertoi Vähäkuopus yritystoiminnan alkuvaiheista.
Timpan Kurkihirsi on
perustettu vuonna 1988
ja on laajentanut toimintaansa koko ajan. Työalueenaan Kurkihirrellä on
koko Suomi. Eteläisimmät
kohteet ovat olleet Hankoniemellä ja Ahvenanmaalla, Pohjoisin Jäämerentuntumassa. Tehdas tuottaa

vuodessa keskimäärin kolmekymmentä mökkiä, oman
malliston tai asiakkaan toiveiden mukaan, ja suurelta
osin käydään ne yrityksen
toimesta pystyttämässäkin.
– Varsinaista sahaustoimintaa ei tehtaalla enää harjoiteta, vaan salvamme mökit puutavarasta, joka tulee
tehtaalle höylättynä ja kuivattuna usealta eri tuottajalta, Vähäkuopus selventää.
Syötteelle Vähäkuopus
on rakentanut Hotelli IsoSyötteen laajennuksen ja
Romekievarin alueelle suksivuokraamon sekä kolmisenkymmentä lomamökkiä.
Syötteen kansallispuistoon Timpan Kurkihirsi on
jättänyt näkyvän jäljen vetämällä puiston rakentamisen konsulttityönä ja
osallistumalla myös rakennustyöhön.
–Teimme kaikki laavut
ja mökit. Ei nykyajan ihmiset enää ala sotkemaan itseään matalissa ja savuisissa kömmänöissä. Syötteen
Kansallispuistoa sanotaankin Suomen parhaiten varustelluksi. Puiston rakentamisen aikana jouduin
opettelemaan myös vanhoja
rakennustapoja kattoja teh-

dessämme. Otin mallia vielä jostain paikoista löytyvistä vanhoista kattorakenteista
ja opettelin tekemään vitsaksia nuorista kuusista ja koivuista sekä oikeaoppisia sidontatapoja.
Timpan kurkihirsi on tullut tunnetuksi myös suurista projekteista, jotka tehdään
ennätysnopealla aikataululla. Kuusamoon Kurkihirsi rakensi maneesin, joka oli
aikanaan Pohjois-Suomen
suurin hirsirakennus. Maneesiin upposi seitsemän kilometriä hirttä.
– Sieltä soitettiin ja kysyttiin onnistuuko rakentaminen nopealla aikataululla?
Onnistui, ja parissa viikossa suunnitelmat oli valmiina
ja aloitettiin työt. Kuluvana
syksynä Ranuan eläinpuistoon valmistui lomakylä ripeällä aikataululla.
– Pudasjärven ja Syötteen
alueen yrittäjillä on nykyisin hyvät meiningit ja uskovat voimakkaasti matkailun
tulevaisuuteen. Paikalliset
yritykset puhaltavat yhteen
hiileen ja tekevät hyvää yhteisyötä. Alueella on hyvä
rakentaa, yrittäjät antavat
työrauhan ja uskovat että
urakoitsija tekee oman osuutensa sovituista hommista.
Työntekijöitä palkataan
kohteiden mukaan ja lähiympäristön yrittäjien kanssa yhteistyössä. Koillismaan
alueella on meillä toimiva ja
erinomainen yrittäjien yhteistyöverkosto.
Kuntoaan Vähäkuopus
hoitaa luonnossa liikkumalla. Vuosittain hän osallistuu
muun muassa Syötehiihtoon, jossa 50 km ennätys on
2.41 ja joka tulos syntyi lähes ilman harjoittelua. Myös
hyvä huumori on elämässäni yksi kantava voima, toteaa Vähäkuopus.

Matti ja Hilkka Räisänen ottivat vastaan kultaiset yrittäjäristit, jotka on mahdollisuus saada yli 20 vuoden yksityisenä yrittäjänä toimimisesta.

Hautaus- ja kukkapalvelua
yli 20 vuotta Pudasjärvellä
Pudasjärven yrittäjät ry on
luovuttanut kultaisen yrittäjäristin Hautaus- ja kukkapalvelu Räisänen Ay:n
yrittäjille Hilkka ja Matti Räisäselle. Matti sai yrittäjäristin
Yrittäjäyhdistyksen 40-vuotisjuhlassa syyskuun lopulla ja Hilkalle tunnustus yli
20-vuotisesta yrittäjätoiminnasta luovutettiin joulukuun
alussa.
Räisästen yritys on perustettu vuonna 1990 Hilkka
Räisäsen toimesta. Aviopuoliso Matti Räisäsen tullessa
mukaan puoli vuotta myöhemmin kukkakauppaa laajennettiin hautauspalveluilla.
Kukkakaappipalvelu aloitettiin vuonna 1992. Se perustuu asiakkaiden omatoimi-

suuteen ja on edelleen paljon
käytetty palvelu. Liikkeessä
on aina ollut myös laaja valikoima sisustus- ja lahjatavaraa. Näiden palveluiden
lisäksi yritys laajensi vuosi
sitten valokuvapuolelle passivalokuvauksen merkeissä.
Valokuvayrityksen lopetettua palvelut haluttiin paikkakunnalla säilyttää ja kun tarvittavat välineetkin löytyivät
jo omasta takaa oli toiminta
helppo aloittaa.
Hautaus- ja kukkapalvelu
Räisänen on perheyritys, sillä Räisästen poika Sami liittyi osakkaaksi vuonna 1997
ja toimii isänsä kanssa yhteistyössä hautauspalveluiden puolella. Yrityksessä on
omistajien lisäksi yksi työllis-

tetty henkilö.
Räisäset ovat syntyperäisiä pudasjärveläisiä, jotka
palasivat juurilleen vuonna
1988 Ruotsin Södertäljessä
vietettyjen vuosien jälkeen.
Ennen oman yrityksen perustamista Matti Räisänen
työskenteli Huonekaluliike
Heikkilällä ja Hilkka mm.
Pudasjärven kaupungilla ja
Kontiotuotteella.
Yritys on vakiinnuttanut
paikkansa Kauppatien varteen ja on aiemmin toiminut
myös Jukolantiellä ja Oikopolulla.

Terttu Salmi,
kuva Heimo Turunen

Uudet jäsenet
Pudasjärven Yrittäjät ry:n riveihin on liittynyt viime kesän jälkeen
seitsemän uutta jäsentä. Yhdistyksellä on nyt jäseniä kaikkiaan 137.
Yhdistys toivottaa kaikki uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan toimintaan!
Koillissähkö Oy on sähköasennuksen
parissa toimiva yritys, yrittäjänä toimii
Sami Holmi.
Kylmälaitepalvelu Kidex Oy on myös
kiinteistöhuoltoon erikoistunut yritys,
yrittäjänä Vesa Kokko.
Oulame Oy on Lauri Outilan Kipinässä toimiva metsätalous- ja puunkorjuuyritys.
Poro-Panuma toimii porotalouden ja
maatilamatkailun saralla Kipinässä, yrittäjänään Eero ja Taimi Oinas-Panuma.

Projektikonsultointi Kari Salmelainen
harjoittaa Puhoskylältä käsin liikkeenjohdon konsultointia.
ProUp Oy:n Pirjo ja Martti Haapalan yrityksen toimialaan kuuluvat rakennuspuusepäntyöt ja tuotantotilojen vuokraus.
T:mi Jasmin Tuomaala pyörittää Pudasjärvellä hevosratsastus urheilutoimintaa.
HT

Tili-Tekno Arto PelttariOy
Kauppatie 5
93100 PUDASJÄRVI

Puh: 020 775 6505, Fax: 08-823509,
Sähköposti:: arto.pelttari@tili-tekno.fi

Avoinna

Ma - pe
08.00 - 16.00
Kesäaikana 08.00 - 15.00
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Pitkän yrittäjäuran jälkeen on aikaa nauttia elämästä
Mauri Kavalukselle luovutettiin kultainen yrittäjäristi Pudasjärven Yrittäjien
pikkujoulussa tunnustuksena reilusti yli 20 vuoden
yksityisyrittäjänä toimimisesta. Kavalus toimi pitkään Varastotie 2:ssa LVI ja
peltityöyrityksessä yrittäjänä, mutta myi muutama
vuosi sitten liikkeen yrityksessä työntekijänä toimineelle Toni Nurmelalle.
– Olen tässä lomaa pidellessä tehnyt rästiin jääneitä kotitöitä ja rakennellut kotona varaston ja
liiterin. Lvi- Peltityöt M.
Kavalus toimii edelleen.
Vuokraan Euroopan parasta golf-simulaattoria entisen leipomo Körkön tiloissa, vuokraajia toki voisi
olla enemmänkin. Siellä on
700 neliötä hyvärunkoista,
katettua varastotilaa, johon
voisi rakentaa vaikka mitä.
Lämmintä tilaa siellä on
100 neliötä, jossa käy aina
joskus kirpputori vuokralla. Tällä hetkellä teen
vähäisessä määrin asun-

to- ja kiinteistön vuokraustoimintaa. Syötteen alueella
on myynnissä kunnallistekniikalla varustettuja lomamökkitontteja ranta-alueella,
kertoo tämän hetkisistä askareistaan Kavalus.
Pitkän yrittäjäuran tehneen miehen mielestä nyt
oli aika ottaa hommista vapaata, ja nauttia elämästäkin, ennen kuin menee niin
raihnaiseksi, ettei siitä pysty
enää nauttimaan.
– Kotona käpsehtimistä,
ja kalastelua olen harrastellut, malliksi matkustellut ja
sivutöinäni, ajankuluksi sitten pyöritellyt liikettä. Iän
karttuessa osaa panna muullekin painoa kuin työlle. Kalastellessa kesällä ja talvella
pilkkiessä saa ajatukset pois
töistä ja osaa antaa arvoa
muullekin kuin menestykselle ja jatkuvalle menemiselle, Kavalus toteaa nykyisestä elämänmenostaan.

Erkki Riihiaho,
kuva Heimo Turunen

Pudasjärven Yrittäjien pikkujoulussa luovutettiin Mauri Kavalukselle, Mauri Loukusalle ja Tuomas Loukusalle
Suomen Yrittäjien myöntämät Yrittäjäristit.

Sairaankuljetusta Pudasjärvellä yli 40 vuotta
Sairaankuljetus Loukusa Oy:n omistajaveljekset Mauri ja Tuomas Loukusa palkittiin Pudasjärven yrittäjien pikkujoulussa Suomen Yrittäjät ry:n myöntämillä
timanttisilla yrittäjäristeillä.
Martti Loukusa perusti Loukusan
Sairaankuljetuksen vuonna 1969. Yritys toimi ensin henkilöyrityksenä. Mauri Loukusa opiskeli armeijan jälkeen liikenneopettajaksi ja toimi vuoden verran
opettajana Kaarteen Autokoulussa ennen
siirtymistään Sairaankuljetus Loukusan
palvelukseen vuonna 1977 vuodeksi harjoittelemaan ja aloitti liikenteestä vastaavana johtajana -78. Yritys muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 1996. Martti Loukusa

toimi yrityksessä eläkkeelle jäämiseensä
saakka, vuoteen -90. Tuomas tuli yritykseen osakkaaksi armeijan jälkeen -80. Josta lähtien veljekset on hoitaneet yritystä
kahdestaan.
– Alkuaikoina ambulanssiliikenne toimi SPR alaisena kun isäni aloitti hommat
alalla -67 ja aloitti liiketoiminnan omissa nimissään -69. Alkuaikoina sairaankuljetuksissa ei voitu hoitaa potilaita ja
ei osittain saatukaan. Lastoja, happipullo, muutamanlaisia siteitä ja laastareita
oli matkassa millä voitiin pelata. Infuusio-hoidot tuli sairaankuljetus autoihin
vuosina -85–87. Parantuneet tietoliikenneyhteydet mahdollistivat lääkityk-

sen aloittamisen -90 luvun alkupuolella,
Mauri Loukusa kertoo.
Ala on muuttunut, ja elänyt voimakkaasti viimeisten reilun kahdenkymmenen vuoden sisällä. Lääkinnälliset hoidot on lisänneet vastuuta, ja koulutuksen
tarvetta sairaankuljetuksen sisällä ja samaan aikaan monipuolistuneet sekä pakolliset varusteet ja kalusteet autoihin
ovat nostaneet ajokaluston hankintahintoja. Vuoden alussa voimaantuleva sairaankuljetusuudistus kilpailutuksineen
sai Loukusat harkitsemaan asiaa pitkään
ja hartaasti.
– Lopulta päätettiin, ettei lähdetä kilpailutukseen mukaan. Toiminta olisi

Koillissähkö Yrittäjäyhdistyksen
uusimpia jäseniä
Koillissähkö Oy on uusimpia Pudasjärven yrittäjien jäsenyrityksistä. Yritys
aloitti toimintansa elokuun
puolessa välissä, kun Sami
Holm osti liikkeen Sähkö
suunnittelu ja asennuspalvelu Markku Talalalta.
Ylikiimingistä
paikkakunnalle yrittäjäksi muuttanut Holm kertoi suunnitelleensa jo jonkin aikaa
täysivaltaisen sähköliikkeen
perustamista. Osittain sattumalta eteen tullut tilaisuus
piti käyttää hyväksi ja Holm
osti Talalan liikkeen ja samalla liikkeessä olleet vakituiset miehet siirtyivät Koillissähkö Oy:n palvelukseen.
Pudasjärven
Yrittäjiin
liittymistään Holm toteaa,
että sillä tavoin tutustuu
parhaiten
paikkakunnan
yrittäjiin ja voi verkostoitua

heidän kanssaan ja saa
parhaiten yhteistoiminnan liikkeelle. Paikkakunnan yrittäjäthän tuntevat
oman alueensa asiat parhaiten.
Koillissähkö työllistää
tällä hetkellä kolme vakituista miestä sekä määräaikaisessa suhteessa olevia saman verran.
– Syksy on meidän sesonkiaikaa, kevättalvella
työt vähenee jonkin verran. Työalueena on pääasiallisesti
Pudasjärvi
mutta koko Koillismaan
alueella toimimme. Suuria varastoja nykyisin ei
liikkeissä tarvitse pitää
koska tukut toimittaa tarvikkeet nopeasti, mutta
pientä käsitavaravarastoa on pakko aina pitää,
Holm toteaa. ER

vaatinut henkilöstön lisäämistä ja vaatimukset kuitenkin kasvavat koko ajan.
Katsellaan tässä nyt hetki rauhassa ja
mietitään mille aletaan. Vaikka pesti loppuu vuoden vaihteessa niin palkat ja
muuta maksetaan vasta ensi vuoden puolella, joten toimistotöitä tässä on kuitenkin ainakin kuukaudeksi ja sen päälle pidetään lomat ja muut vapaat. Työ on ollut
mielenkiintoista, vaihtelevaa ja vastuullista. Ammatinvalintaa ei ole tarvinnut
katua. Kaupungin ja muiden yhteisyötahojen kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja
kitkatonta.

Erkki Riihiaho

Taksi ja henkilökuljetus

Lauri Lantto

Taksi 1 + 6 henkilöä, puh. 0400 288 777
1 pienoisbussi pyörätuoli- ja paarivarustuksella,
sekä 2 normaalivarustuksella olevaa 14-hengen
pienoisbussia, puh. 0400 288 221

KIITÄN ASIAKKAITANI KULUNEESTA VUODESTA
SEKÄ TOIVOTAN KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2013!
Lauri Lantto 040 724 2981

Olemme mukana joulumyyjäisissä Rimmillä la 15.12.-12
%
Korvakorut -10

Kulkurin HopeaPuoti
Pudasjärvellä käsinvalmistettuja
hopeakoruja!
Tutustu valikoimaamme nettimyymälässämme.
Puh. 0400-496107, 045-6316361

Toivotamme kaikille asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

www.kulkurinhopeapuoti.com
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Kaijala Ky
Raskaan kaluston päälirakenteet
Jarrujen B-lupa
KESLA Foresteri, LOGLIFT ja
JONSERED huolto ja varaosat
PARKER hydrauliletkut
raskaan kaluston varaosat
Pyöräkonetyöt
Pekka 0400 268 765, Teemu 0400 699 843
Varastotie 5, 93100 PUDASJÄRVI

www.kaijala.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/
ASENNUS
040 214 150 • www.koillissahko.fi
0400

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä, p. 0400 374 259
*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet
*Maisemointityöt *Lumityöt

Toivotamme Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2013
asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme!

Niin on kesä ja syksy taas
menneet. Nyt alkaa jo talvelta tuntua kun nuo syksyn
pitkät sateiset jaksot ovat
ohi. On saatu vähän lunta ja
pakkasta on ihan mukavasti.
Luntahan me odottelemme
runsaasti lisää, niin että hiihtoladut myös maastoon saadaan tehtyä.
Kesä on latukahvilanpitäjälle akkujen lataamisen aikaa. Siihen kuuluu olennaisena osana marjanpoiminta.
Kyllä minä kovasti aina odotan heinäkuun kymmenennen päivän seutua. Silloin
suuntana on tutut suot ja rämeet, joissa käyn tarkastelemassa hillatilanteen. Yleensähän ne on ne tutut samat
paikat, joissa käy joka vuosi. Hillahan kasvaa kylläkin
hieman eri paikoissa eri vuosina. Vaan se on kuin tauti
tuo hillakuume - sinne suolle on päästävä. Siellä on mukava samoilla.
Heti hillanpoiminnan jälkeen alkaa mustikoiden poiminta. Niitä pitääkin saada
sitten useita sangollisia, koska niistä valmistan talvella
paistonkestävää marjahilloa
mustikkapiirakoiden päälle. Mehua varten tarvitsee
myös paljon mustikoita.
Seuraavaksi on vuorossa vadelmat vaaravatukoista. Tähän väliin osuu myös
kotipensaista puna- ja mustaherukoiden poiminta. Monesti tässä vaiheessa keitän
mehumaijalla höyrymehut
koko talveksi. Kahvilaan tulevat mehut ovat yleensä sekamehuja, joissa mustikkaa,
puna- ja mustaherukkaa
sekä variksenmarjaa. Pulloja onkin sitten jääkaappikylmiö täynnä.
Syksyllä
puolukoiden
kypsyttyä poimin puolukoita runsaasti pakasteeseen
itselle puuromarjoiksi ja
myöhemmin syksyllä rakkopuolukoita (=täysin kypsiä)
mehumarjoiksi. Syyskuun
lopulta aina lumentuloon
saakka on vuorossa karpalot, jotka pakastan ja sieltä
sitten pikkuhiljaa niitä syödään ja osasta teen mehua.
Syys-lokakuulla alan valmistamaan käsitöitä ommellen ja kutoen joulumyyjäisiin
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Latukahvilayrittäjän elämä on
vaihtelevaa ja mielenkiintoista

Lahja joulumyyjäisissä Vihannissa, jossa hän myös asuu Lampinsaaren kylällä kesä- ja syksyajan.
ja kahvilalla kevättalvella
myytäväksi. Syksyllä myös
ehdin lukemaan. Minulla
on aina useita kirjoja kirjastosta lainassa. Pidän Laila
Hirvisaaren kirjoista. Tänä
syksynä olen lukenut Imatra-sarjan. Ne ovat romaaneja, mutta niissä on myös historiaa.
Varsinainen loppurutistus Syötteellä latukahvilan
avaamisen lähestyessä alkaa
tammikuulla. Silloin teen
kahvilan mainokset ja jaan

ne ilmoitustauluille sekä latujen varsille. Syötteellä lähellä kahvilan avaamista
leivon sämpylät ja erityisruokavalioleivonnaiset valmiiksi pakasteeseen.
Kahvilan aukiolopäivinä
leivon joka aamu sinä päivänä tarjottavat pullat ja munkit.
Kahvilan pitäminen on
sitten varsinainen rutistus ja
on mukavaa ja antoisaa työtä. Päivät ovat pitkiä, mutta työ ja mukavat asiakkaat

auttavat jaksamaan. Toukokuulla varsinaisesti hengähdän kevätsesongin jälkeen. Ja silloinhan on pihan
ja huushollin siivoamista.
Elikkä vuoden kierto kulkee joka vuosi suunnilleen
samoja ratojaan. Aina on jokin erilainen homma edessä. Vaihtelevaa, monipuolista on elämä. Välillä on hyvä
ihan olla vain ja antaa ajatusten kulkea omia ratojaan.

Lahja Simonen

Mehupulloja Pytkynpirtin tarpeisiin.

Pudasjärven Kuorma-autoilijoilla monipuolista toimintaa

Kuorma-autoilijoiden aktiiviväkeä keskustelemassa muun muassa pikkujoulujärjestelyistä. Vasemmalla hallituksen jäsen Pekka Kaijala, sihteeri Jukka Kuha, varapuheenjohtaja Juha Huhtela, pitkäaikainen aktiivijäsen Heikki Parkkila ja puheenjohtaja Tapio Poijula.

Pudasjärven Kuorma-autoilijoilla on ollut
tapana kerätä lahja aina juhlapäiväksi.
– Pitkäaikainen jäsenyrittäjä Heikki
Parkkila täytti marraskuun lopulla 70 vuotta ja keräämämme lahja luovutettiin Heikille pikku-joulussamme lauantaina 1.12 Ravintola Sreet 4:ssä, kertoi osaston sihteeri
Jukka Kuha.
Pudasjärven kuorma-autoilijoiden pikkujoulussa oli mukana noin 50 henkilöä.
Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 34 autoilijaa ja kaikissa on kaksi miestä. Kaikkiaan autoilijat työllistävät noin sata henkilöä.
Aktiivisia jäseniä on touhussa mukana noin
sata, kun otetaan veteraanitkin mukaan.
Osa Pudasjärven maansiirtopuolen autoilijoista kulkee Oulussa töissä. Puutavarapuolen autot liikkuvat ympäri pitäjää
ja heille riittää ajoja paremminkin omalla

paikkakunnalla.
– Kuorma-autoilijat yhdistyksen hallitus kokoontuu neljä- viisi kertaa vuodessa.
Vuosikokous on tammikuussa, jolloin katsotaan erovuoroiset jäsenet ja valitaan tilalle uudet. Mukaan on saatu uutta ja nuorta verta porukkaan ja jopa hallitukseenkin
asti. Yhdistys järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia sen mukaan miten jäsenillä on
tarvetta. Nyt hiljattain oli tieturvakoulutus
hanke. Järjestämme myös erilaisia tempauksia. Viimeisin oli lentokentällä tapahtuma, jossa jaettiin heijastin kaulahuiveja lapsille. Olemme esillä myös markkinoilla ja
järjestämme jäsenille saunailtoja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii
Tapio Poijula, varapuheenjohtajana Juha
Huhtela ja sihteerinä Jukka Kuha. ER
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Luovaa työtä Kauneuskeskus Salottaressa
Kauneuskeskus Salotar tarjosi perjantaina 23.11. asiakkailleen torttukahvit 21-vuotisen toiminnan kunniaksi.
Yrityksellä on keskeisellä
paikalla Kauppatie 4:ssä reilun 80 neliömetrin liiketila.
-Toimintamme alkoi Oulunsalossa, josta myös nimi
on alkuisin. Pudasjärvelle
muutimme 19 vuotta sitten,
kertoi hiusmuotoilija Harri
Paananen, joka vastaa parturi-kampaamo toiminnas-

ta. Yrittäjäkumppani Teija
Hildén-Paananen kuvailee
Harria luovaksi ihmiseksi,
joka osaa hommansa. Tämän
todistaa se, että varausjonot ovat 2-3 kuukautta, parhaimmillaan vakioasiakkaat
varaavat käydessään kahden seuraavan kerran ajat.
Harri kertoo, hiusmuodin
suuntautuneen pehmeämpään. Kiharat ovat jälleen tulossa muotiin.
Diplomi-kosmetologi

Viime keväänä kuvattu Metson soidin oli yksi liikkeessä esillä olleista Harri Paanasen ottamista kuvista.

Teija Hildén-Paananen ottaa vastaan kauneudenhoitoasiakkaita. Kaikkien kävijöiden kesken arvottiinkin
hemmottelupaketti, johon
kuului hemmotteleva kasvohoito, ripsien ja kulmien
värjäys ja kulmien muotoilu
tai kosteuttava huulien hoito sekä Harrin tekemä hiusten leikkaus ja värjäys tai kiharakäsittely.
Täydellisen
hemmottelupaketin
voitti
Heli Pekkala. Hemmottelevat ja henkilökohtaiset lahjakorttimme ovatkin suosittuja lahjahankintoja pukin
konttiin, toteaa Teija. Liikkeessä on myös myytävänä
kampaamotuotteita, ihonhoitotuotteita, koruja ja kosmetiikkaa.
Harri Paananen käyttää luovuutta myös valokuvauksessa, joka kärpänen
oli häntä puraissut muutama vuosi sitten. Tuloksena
on upeita kuvia luonnosta.
Erityisesti Harria kiinnostaa kuvata metsoja, metsähanhia sekä riekkoja Tenolle
suuntautuneilla perhokalastusreissuilla. Myös revon-

tulet ovat Harrin mieluinen
kuvauskohde. Niiden kuvauksia hän voi tehdä kotoaan
tai heti pihapiirin ulkopuolella Hamppulammella. Sinne eivät enää yllä kylän valot
häiritsemään pimeää. Harrille makeimmat kuvauspaikat löytyvät kuitenkin Syötteen tykkymaisemista.
Liikkeessä on esillä parhaimpia otoksia, joista yleisö saa arvioida mieleisensä kuvan aina 15.12. saakka
ja kaikkien äänestäjien kesken arvotaan yksi esillä ollut
taulu, jotka ovat myös myytävänä.
-Muutama PROaf valokuvataulu on jo varattukin,
kertoi Harri.

Heimo Turunen
Heli Kerälä toiselta puolen Ii-jokea kertoi olleensa Harri Paanasen asiakkaana 19 vuotta eli alusta
alkaen Pudasjärvellä. Väri
oli laitettu hiuksiin, jonka
jälkeen oli vuorossa leikkaus.

Syötteen yrityksien työntekijöille järjestettiin tutustumispäivä, johon kuului muun muassa käynti ja tutustuminen Luontokeskuksessa.

Syötteelle tulossa vilkas talvikausi
Syötteelle kuuluu hyvää.
Ensimmäiset ulkomaalaisryhmät ovat jo saapuneet
paikalle. Samalla he ovat
työllistäneet paikallisia safariyrittäjiä kuin muitakin
matkailun parissa työskenteleviä yrityksiä, kertoo IsoSyötteen matkailusta Reijo
Väisänen.
Ulkomaalaiset
turistit
käyvät ahkerasti ja innolla
erilaisilla, Husky-, kelkka-

ja porosafareilla. Poikkeava
lumitilanne on vaatinut hieman järjestelyjä yrittäjiltä,
jotta safaritoiminta on saatu
käyntiin. Samoin ulkomaalaisia kiinnostaa pilkkinen,
jota nyt on ollut hyvä harrastaa.
Syötteellä oli haastattelun
tekopäivänä maanantaina
10.12. henkilöstön koulutusja tutumistapahtuma, jossa
alueella työskentelevät uu-

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%
6789
01 2345
4318 70

det vakituiset ja kausityöntekijät pääsivät tutustumaan
alueella talvella aukioleviin
liikkeisiin, yrittäjiin sekä heidän toimintaansa. Syötteen
alueelle tulee talven mittaan
sesonkityöntekijöitä lopulleen sata henkilöä.
– Tällainen tapahtuma
on välttämätön, koska juuri asiakaspalvelussa olevilla
täytyy tietää, ja osata vastata asiakkaiden kysymyksiin,

koskivatpa ne mitä tahansa
Syötteellä tai sen lähiympäristössä tapahtuvaa toimintaa. Paikalle oli saapunut
myös naapuri kylien ja kunnan matkailuyrittäjiä tutustumaan alueeseen, Väisänen
kertoo.
Näillä näkymin Syötteelle on tulossa hyvä kausi ja
muutenkin alueella on menty nyt vauhdilla eteenpäin.
Matkailijamäärät on selvässä

kasvussa ja alueelle on tullut
paljon uusia omistusasuntoja, jotka lisäävät vakituisten
asukkaiden määrää.
– Kaiken kaikkiaan kausi näyttää alkavan Syötteellä
valoisissa merkeissä. Etukäteisvarauksia alueen yrittäjille on tehty mukavasti niin
mökki- kuin kelkkapuolella. Kelosyötteen perinteistä,
yli 200 vuotta vanhojen rakennustapojen mukaan ra-

Iso-Syötteen
Matkailu

Kellot • Korut
Kihlat
Kellojen ja korujen
korjaukset

4318

MAI JA
MEIK ÄLÄ INEN ARIN A 0823 1234 56
UPPA
OSU USKA

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

kennettua maasaunaakin
on varattu ennätysmäärä. Hirsirakenteinen sauna on upotettu rinteeseen.
Saunassa on maalattia, käsin perinteisesti ladottu
kiuas, ja peseytyminen tapahtuu lammessa tai kantoveden varassa saunassa.
Ihmiset hakevat perinteisiä elämyksiä, kertoo Väisänen. ER

Jukolantie 2
Pudasjärvi
p.(08) 822 084

Joululahjat pukinkonttiin Naamangalta !

Puh. 040 777 1800,
040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi
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Itsenäisyyspäivää juhlistettiin Hotelli Pikku-Syötteellä
Hotelli Pikku-Syötteellä järjestettiin Juhla-illallinen
pikkujoulun
merkeissä 5.12. keskiviikko-iltana ja itsenäisyyspäivän Gaala-illallinen
ja juhlakonsertti torstaiiltana. Itsenäisyyspäivän
juhla 6.12. oli samalla
Pikku-Syötteen 30-vuotisjuhla, koska tarkalleen
samana päivänä kolmekymmentä vuotta sitten
Pikku-Syötteen rinnekeskus avasi ensimmäisen
kerran ovensa.
Syötteellä tapahtumat
olivat ainutlaatuisia, koska aiemmin Gaalatyyppisiä tapahtumia ei ole
Syötteellä järjestetty. Nyt
niistä on aikomus tehdä
perinteiset tapahtumat,
joita on kaavailtu pidettäväksi vuosittain. Kumpaankin
tapahtumaan
osallistui likimain sata
henkilöä. Illallisten musiikista vastasi laulajalauluntekijä Saara Aalto.
– Gaalaillallinen ja Itsenäisyyspäivänkonsertti juhlaillallisineen ovat
johtaja Juha Muotkan
ideoimia
tapahtumia.
Niiden sisältöä suunniteltiin sitten porukalla. Palaute on ollut kaut-

ta linjan hyvää ja jatkossa
panostamme kokemuksen
kautta lisää tapahtumiin,
kertoi Hotelli- ja ravintolapäällikkö Paula Lindholm.
Pikku-Syötteen
Tokkabaari on sesonkiaikaan
auki pe-su iltaisin aamuyölle asti tarjoten asiakkaille ja kaikille muillekin paikalle saapuville
mahdollisuuden
rattoisaan illanviettoon viikonloppuisin hyvän ruuan ja
musiikin merkeissä.
- Uusi keittiöpäällikkömme Jukka Karvinen
uudistaa A La Carte listamme. Listalla painotetaan puhdasta lähiruokaa
ja pyrimme valmistamaan
ruokamme mahdollisimman pitkälti itse alusta
loppuun saakka. Lounaspöydässämme on kaksi
erilaista ruokalajia tarjolla, myös erikoisruokavaliot on huomioitu tarjonnassamme. Sesonkiaikana
päivällisen voi nauttia puffetista, Lindholm kertoo.
Uudistunut henkilökunta Hotelli Pikku-Syötteellä on saanut paljon muutosta aikaan. Uudet vetäjät,
tuoreine ajatuksineen ovat
tuoneet tullessaan uusia
tuulia paikalle ja tekevät

Laulaja Saara Aallon esitykset olivat viidyttäviä ja hän osasi ottaa ylesönsä.
paikkaa tunnetuksi hyvillä ideoillaan, uudistuneella ohjelmalla ja oheispalveluilla ja he ovat muuttaneet
paikan yleisilmettä viihtyisämmäksi.

– Henkilökunta panostaa täyteen muutokseen.
Kaikilla on intoa, ja tahtoa
tehdä paikkaa tunnetuksi.
Hyvä palvelu, ohjelmatarjonta, hyvä ruoka ja viih-

tyvyys ovat ne asiat mihin
panostamme ja lopputuloksena tarjoamme kaikille
asiakkaillemme ja asiakasryhmillemme
laadukasta palvelua, tiivistää Lind-

holm uuden johtajiston
ja henkilökunnan toimintastrategiaa.

Erkki Riihiaho
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Osuuspankilla ajankohtaista
asiaa yrittäjille ja
maatilayrittäjille
Pudasjärven osuuspankki
järjesti yrittäjille aamupalatilaisuuden torstaina 15.11.
klo 7 aamulla. Pakkasaamusta huolimatta paikalle
tuli reilut 20 yrittäjää. Toimitusjohtaja Teuvo Perätalo
kertoi Pudasjärven Osuuspankin tämän vuoden kuulumisista. Vakavaraisuus on
noussut 48 prosenttiin, joka
on pankkien keskimääräistä
tulosta huomattavasti korkeampi luku. Lainakorot ovat
ennätysalhaiset. Pankkien
perimät lainamarginaalit tulevat nousemaan. Lainoille
tulee myös entistä enemmän
tunnusomaisemmaksi
se,
että lainarahan hinta vaihtelee eri asiakkaille. Kukin
yrittäjä voi vaikuttaa rahan
hintaan pitämällä yrityksen
hyvässä kunnossa, että olisi
omaa pääomaa ja yrityksen
tilanteista on esittää hyvät
ja seikkaperäiset dokumentit. Pankille kannattaa myös
tiedottaa yrityksen talous-

ja toiminta-asioista ja esittää tulevaisuuden suunnitelmat. Näillä toimenpiteillä
yritys voi vaikuttaa merkittävästi lainarahan hintaan,
valisti Perätalo.
Yritysrahoituspäällikkö
Elias Rask kiinnitti huomiota tulevaisuudessa korostuvaan yrittäjän henkilöriskin
ja korkoriskien suojaamisen tärkeyteen rahoitustilanteissa. Esillä olivat myös
jatkossa korostuvat yritys- ja yrittäjäasiakkaiden
konkreettiset edut Pudasjärven osuuspankista sekä
keinot yritystoiminnan tehostamiseen mm. yrityksen rahaliikenteen osalta
korttitilityspalvelun avulla.
Tilaisuudessa keskusteltiin
myös vapaaehtoisten yrityseläkevakuutusten otsikkoajasta, joka on nyt. Mikäli
yritys haluaa rakentaa yrityseläkevakuutusratkaisun,
joissa alin eläkeikä on sama
kuin työntekijän eläkelain

mukaiseen vanhuuseläkkeeseen oikeuttava alin eläkeikä
eli 63-vuotta, tulee yrityseläkevakuutus tehdä nyt, neuvottiin tilaisuudessa.
Edellisenä päivänä 14.11.
oli osuuspankilla maatilayrittäjien riskienhallintapäivä, jossa pääteemana oli
otsikko ”turvaa tulevaisuuteen”. Päivän aikana kiinnitettiin pankkipalveluiden
näkökulmasta
huomiota
maatilayrittäjän taloudenhallinnan yhä kasvavampaan rooliin. Pääteemana
oli maatilan yksityistalouden kulutuksen ja toisaalta yritystoiminnan rahaliikenteen selkeä erottaminen
toisistaan helpottamaan taloudenhallintaa ja rahavirtojen seuraamista. Maatilojen
sähköasennusten kuntotarkastus herätti suurta mielenkiintoa ja sai monen maatilayrittäjän ymmärtämään
esim.
navettarakennusten
tulipaloriskien olemassaolon

AH-Telepiste
toiminut 20 vuotta

Osuuspankin kutsua aamutilaisuuteen noudatti parisenkymmentä yrittäjää, vaikka tilaisuus oli aamulla klo 7.

Maatilayrittäjille oli pankilla kerrottavana monia kiinnostavia ajankohtaisia asioita.
ja tilaamaan sähköasennusten kuntotarkastuksen.
Kaikkien
osallistujien
kesken arvottiin kummas-

sakin tilaisuudessa jauhesammutin, jonka yrittäjien
tilaisuudesta voitti Heimo
Turunen ja maatilayrittäjien

JOULUTARJOUKSET
199,-

Polar SYKEMITTARI
FT7 ja FT4

alk. 100 cm
Pudasjärven Yrittäjistä Aune Ekdahl ja Heikki Parkkila onnittelemassa jäsenyritystä ja aktiivista yrittäjää Aila Helveä.
le. Myymälässä on alan tarvikemyyntiä; matkapuhelimia, tietokoneita, ATK
-tarvikkeita ja -ohjelmistoja, digikameroita, GPS- ja navikointilaitteita, ym.
Yrittäjinä ovat aviopari Aila ja Raimo
Helve. HT

39,90

ZIPPI
Kuusamon
vuosiuistin 2013

18,20
Blitz vuoden perhepeli 19,90
Puiset pulmapelit, erilaisia 13,50
AquaBelle –merenneidot,
48 haastetta helposta vaikeaan 6-99 v.
Suomen parhaat vitsit 2013, 12.90 (20,90)

UUsia malleja tullut pidetyistä
TOP MODEL tuotteista
tytöille mukava lahja!

Iloista joulun odotusta!

Angry Birds Space
–hahmot alk. 4,90
Olemme jakaneet
joululehden,
saatavilla myös
myymälästä.

Pudasjärven Kirjakauppa puh.0440-82104

Tarjoukset voimassa niin kauan
kuin tavaraa riittää!
Plussaa ostoksistasi

Kauppatie 5, Pudasjärvi,
puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17,
pe 14.12. 9-20, la 15.12. 9-14,
su 16.12. 12-15

FT7
FT4
Havannollista
Kunnon
opastusta
kohotukseen

100,-

Karhu lasten
ENSISUKSIPAKETTI
jokaiseen kenkään

Tulossa myyntiin
mukava lahjakirja
LAPIN KASKUT
Varaa kirja!

Heimo Turunen

KESPORTIN

TSL 227
lumikengät

AH-Telepiste tarjosi torttukahvit keskiviikkona 5.12. 20-vuotisen toiminnan
kunniaksi. Yritys sijaitsee Pudasjärven
keskustassa Toritie 2:ssa..
AH-Telepiste tarjoaa Soneran liittymät ja palvelut kuluttajille ja yrittäjil-

tilaisuudesta Jouni Pintamo-Kenttälä.

80,-

ovh. 110,-

ovh. 90,-

CRAFT
urheilukerrasto

29,90

Meiltä
LAHJAKORTIT!

49,90

HALTI
hiihtoasu

149,Juniorit
129,-

Aikuisten

249,-

199,-
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Lauri Mikkonen Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtajaksi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät valitsivat lauantaina
17.11. Haukiputaalla pidetyssä sääntömääräisessä
vuosikokouksessa aluejärjestön uudeksi puheenjohtajaksi Oulun Neon
Oy:n toimitusjohtaja Lauri Mikkosen Kiimingistä. Mikkonen on vieraillut
Pudasjärvellä muun muassa markkinoilla ja asentanut Pudasjärvelle valomainoksia.
Mikkosen mukaan yrittäjien edunvalvonta on
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. PohjoisPohjanmaan Yrittäjien toimintasuunnitelmaa
on
työstetty pitkälle jo esim.
tulevaa vuotta ajatellen.
Kunnissa tehdään yrittäjien kannalta erittäin merkittäviä päätöksiä.
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät luovuttivat Haukiputaalla järjestetyn vuosikokouksen iltajuhlassa
Vuoden 2012 Maakunnallisen
Yrittäjäpalkinnon
oululaiselle Novia Finland Oy:lle, pääomistajana toimitusjohtaja Lippo
Mikola. Hänen mukaan
vahva luottamus ihmisiin
ja positiivinen elämänasenne yhdistettynä jatkuvaan kehittämishaluun
on novialainen menetysresepti. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden puheenjohtajana palkittiin Tyrnävän
Yrittäjien
puheenjohtaja Tauno Bräysy. Suomen
Yrittäjien kultaisella ansioristillä huomioitiin Ka-

levan päätoimittaja Markku
Mantila.

Puu tulevaisuuden
raaka-aine
Lauantain iltajuhlan juhlapuhujaksi oli saatu Keskustan
puheenjohtaja,
kansanedustaja Juha Sipilä.
-Pohjois-Suomen vahvuustekijöitä ovat vesi,
metsä, Venäjän läheisyys
sekä kaivostoiminta. Arvioidaan, että vuoteen 2017
mennessä kaivosteollisuus
työllistää Pohjois-Suomessa 3800 työntekijää, visioi
Sipilä. Hän toivoi Suomessa löytyvän kasvun eväitä. Biotalous on uusi alue,
jossa esimerkiksi puuta
uudella tavalla hyödyntämällä saadaan samoja
tuotteita kuin öljystä. Nyt
jo tiedetään noin 200 uutta tuotetta, mitä voidaan
puusta tehdä. Lupaavin
on Sipilän mielestä etanolin tekeminen puusta.
Raaka-aineeksi käy kaikki
puuaines, jopa oksat ja risutkin.
Yrittäjäksi
lähtemisen kynnystä tulisi alentaa sekä yksinyrittäjän arvostusta lisätä. Sipilällä oli
niihin hyviä keinoja tarjottavana muun muassa
Finnveran toimintamahdollisuuksia tulisi laajentaa.
Johtaja Maire Mäki
Pohjois-Pohjanmaan TEtoimistosta kiitteli, että Pkyritykset ovat kantaneet
vastuunsa työpaikkojen

Pudasjärven Yrittäjistä vuosikokousedustajina olivat Heikki Parkkila, Pekka Kaijala, Aune Ekdahl, Marko Rautio,
Aki Niemitalo ja Aila Helve.
säilyttämisessä viime aikojen vaikeassa taloustilanteessa. Hän kantoi huolta,
millaiseksi työpaikkojemme yhteisöjen laatu muodostuu. Meidän toivotaan
jaksavan ja jatkavan yhä
pidempään työelämässä.
Siksi työelämän laatuun
on tärkeää kiinnittää huomiota. Hyvillä työoloilla
ja varhaisella puuttumisella työpaikkojen mahdollisiin ongelmiin ehkäistään
työurien katkeaminen ennen aikojaan. Parhaimmillaan hyvät työolot lisäävät
merkittävästi
yrityksen
tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Työikäisen väestön vähentyessä hyvät työolot ovat
yrityksille myös tärkeä
kilpailukeino niiden pitä-

essä kiinni osaavista työntekijöistä. Tässä asiassa
pk- yrityskenttä on tehnyt
hyvää työtä, totesi Maire
Mäki.
Juhlassa oli paikalla ja yrittäjien tavattavissa myös haukiputaalainen
kansanedustaja Mirja Vehkaperä.
Suuri osa vuosikokoustapahtumaan
osallistuneista yrittäjistä saapui
Haukiputaalle jo perjantai-iltana, jolloin pidettiin
Martinhovissa vapaamuotoinen yrittäjätapaaminen
viikinkiaiheisen illan merkeissä.
Vuosikokoustapahtuman järjestelyistä vastasi
suurelta osin Haukiputaan
Yrittäjät. Hotelli Samanttan pitkäaikainen omistaja Tuula Kangas ja uudet
omistajat Kimmo ja Anu
Kallio kävivät kertomassa
kokousväelle sukupolven
vaihdoksestaan, josta virisi myös keskustelua.
Vuosikokoukseen lauantaina osallistui noin 80
henkeä ja iltajuhlaan noin
100.

Heimo Turunen

Lauantain iltajuhlan juhlapuhujalla Juha Sipilä kertoi
yrittäjätarinoita ja hänellä oli myös kerrottavana mielenkiintoisia nyky- ja tulevaisuuden teknologian mahdollistamia visioita maailman ja Suomen tulevaisuuden suhteen.

Koillismaan Kuntoneva
Joulu lähestyy,
hemmottele rakkaitasi

Kuntonevan

hyvän mielen lahjakortilla!
1xPH (45 min) 35 €
3xPH (45 min) 90 €
4xkuntosalilippu 15/20 €
10x kuntosalilippu 35/50 €
kausikortti 1.1.-31.5 65 €/90 €
Lisälahja lahjakortin 17.-20.12
klo 15-18 välillä ostajalle:
Alle 50 € 1x kuntosalilippu
50 € tai yli 1x parafiinihoito käsille
Lisätietoa paikan päällä tai netissä
SuoSitut ryhmämme aLKavat
vKo 2, iLmoittaudu muKaan!
ma 7.1 hikijumpat
klo 16.15 ja 17.30 H 30: €/5 vkoa
ti 8.1 Kahvakuulakurssi
klo 16.30 H: 35 €/5 vkoa
to 10.1 niskahartiaryhmät
klo 16.15 ja 17.30 H: 100 €/ 15 vkoa
Poikkeusaukioloaikamme:
olemme suljettuna
24.-26.12 ja 31.12.-1.1

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana on toiminut kuuden vuoden ajan
Jorma Kortesoja Oulaisista (oikealla). Hän luovuttaa vuoden vaihteessa puheenjohtajan nuijan kiiminkiläiselle Lauri Mikkoselle.

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi
044-2944 345

www.kuntoneva.fi
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SuPer huolestunut jäsentensä työhyvinvoinnista vanhuspalveluissa
Pudasjärvellä
käydään
vanhustenpalvelussa työskentelevien hoitajien ja
Oulunkaaren hallinnollisen johdon kanssa kädenvääntöä siitä, että saako
hoitohenkilökunta tuoda
julkisesti esille työssään
huomaamiaan epäkohtia.
Oman osansa hoitajien työ-

ajasta vie palaverit, siivoukset, ruuanlaitot, pyykinpesut ja paperinpyöritys,
jotka on sälytetty hoitohenkilökunnalle. Pudasjärvisiä vanhuksia on viimeaikoina sijoitettu lähikuntiin
hoidettaviksi, koska omassa kunnassa ei ole riittävästi hoivapaikkoja. Nämä

sijoitetut vanhukset silottelee tilastot paremman näköiseksi.
Pudasjärvellä
vieraili
maanantaina
10.12.
STTK:laisen Suomen lähija perushoitajaliiton järjestöpäällikkö Raija Moilanen. Oulunkaaren SuPerin
pääluottamusmies
Ritva

SuPerin Pudasjärven ammattiosaston puheenjohtaja Pirjo Valikainen, Lähi- ja perushoitajaliiton järjestöpäällikkö Raija Moilanen sekä Oulunkaaren SuPerin pääluottamusmies Ritva Kujansuu kertoivat maanantaina10.12. hoitohenkilökunnan huolenaiheista lehdistölle tiedotustilaisuudessa Ravintola Street4:ssa.

Kujansuu
Pudasjärveltä
sekä SuPerin Pudasjärven
ammattiosaston puheenjohtaja Pirjo Valikainen olivat Raija Moilasen lisäksi tiedottamassa aiemmin
päivällä esimiestapaamisessa tulleita asioita.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto on huolestunut
jäsentensä työhyvinvoinnista vanhuspalveluissa.
Kasvava työmäärä liian
pienellä henkilökunnalla
uuvuttaa lähi- ja perushoitajat. Jatkuva kiire pakottaa hoitamaan vain välttämättömät perustehtävät,
eivätkä hoitajat pysty enää
tekemään töitään eettisten
periaatteidensa mukaan.
SuPerin edustajat tapasivat aiemmin päivällä Oulunkaaren kuntayhtymän
sosiaali- ja terveyspalveluiden esimiehiä ja yksityisen työnantajan Mikevan
palvelukotien johtoa. Keskustelun aiheena oli muun
muassa vanhustenhuollon
valvonta ostopalveluissa
sekä henkilöstömitoitus.
SuPer vaatii edelleen,
että vanhuspalvelulakiin

Piipposen Pirtti

Oulunkaaren kuntayhtymän vastaus
SuPerin kannanottoon:

Pudasjärven vanhuspalvelujen
henkilöstömitoitus on
suositusten mukainen
Oulunkaaren kuntayhtymän Pudasjärven palvelualueen vanhuspalveluyksiköiden henkilöstömitoitus
on 0,6 hoitajaa per hoidettava. Ammattijärjestö
Super on esittänyt tiedotusvälineille 10. joulukuuta antamassaan kannanotossa, että Pudasjärvellä
hoitajilla olisi aikaa antaa
kunnon hoitoa vanhusta
kohden vain muutama minuutti päivässä.
- Jos näin todella olisi, niin mihin loppu työaika sitten menisi? Onneksi työyksiköiden tilanne ei
tosiasiassa ole näin, toteaa
kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.
Pudasjärvellä
vanhuspalvelujen
kehittämislinjaukset
henkilöstömitoituksineen
ja
hoitopaikkamäärineen
ovat
valtakunnallisten
suositusten mukaisia. Suositusten mukaisesti hoivaja asumispalveluissa tulisi olla yhdeksän prosenttia
yli 75-vuotiaista kunta-

laisista. Pudasjärvellä tämä
luku on tällä hetkellä 17,3
prosenttia ja paikkamäärä on
yhteensä 164.
Myös säännöllisen kotihoidon piirissä olevien kuntalaisten osuus vastaa valtakunnallisia
suosituksia.
Lisäksi Pudasjärven kaupunki ja paikalliset toimijat ovat
satsanneet merkittävästi Pudasjärven vanhusten palvelujärjestelmän fyysisiin puitteisiin. Tästä esimerkkinä
ovat Kurenkartanon ja Yläkartanon uudet tilat.
Ainoa asia, jossa Pudasjärven palvelualue on jäljessä valtakunnallisista suosituksista, on kotona asuvien
yli 75-vuotiaiden kuntalaisten osuus vastaavanikäisestä väestöstä. Valtakunnallisena tavoitteena on 91–92
prosenttia, ja Pudasjärvellä osuus on tällä hetkellä 87
prosenttia.
- Tämän tavoitteen täyttyminen edellyttää jatkossa ikäihmisille tarkoitettujen
seniorityyppisten
asuntojen lisäämistä. Ikäihmisten

palvelujen kehittämistyö
edellyttää myös lisääntyvää panostusta kotihoidon
kehittämiseen sekä kuntouttavien palvelujen lisäämistä ja ammatillisen työn
panostusta nimenomaan
näihin palvelumuotoihin,
Pimperi-Koivisto toteaa.
Oulunkaaren kuntayhtymä panostaa vanhusten
asumispalveluissa
ensisijaisesti omaan palvelutuotantoon.
Yksityisiltä ostettavilta palveluilta
edellytetään samoja laatukriteerejä ja henkilöstömitoituksia kuin julkisen sektorin palvelutuotannolta.
Aluehallintoviranomaiset
ja paikalliset viranomaiset
valvovat toimintaa lainsäädännön mukaisesti.

Oulunkaari tiedotus

on sisällytettävä henkilöstömitoitus. Vanhusten
hyvä, laadukas ja turvallinen hoiva, ja hoito toteutuvat vain, jos koulutettua
hoitohenkilökuntaa on riittävästi. SuPerin tavoite on,
että henkilöstömitoitus on
0,8. Tällä hetkellä Pudasjärvellä liikutaan välttävässä
0,5 – 0,6 rajoissa. Ammattiliittoon kuuluu yli 82 000
lähi- ja perushoitajaa, jotka
työskentelevät julkisella ja
yksityisellä sektorilla.
Ammattiliitto on huolestunut siitä, että alueen
hoitajat eivät saa nostaa
esille
vanhustenhuollon
epäkohtia.
Kansalaisadressiin
on kerätty nimiä ja se
on luovutettu ministeriöön
vanhuspalvelulain
muuttamisesta. Uusi vanhuspalvelulaki astuu voimaan 1.7.2013.
Työpaikoilla ja vanhushuollossa kiire kuormittaa työntekijää ja eettisyys
sekä työmoraali nousevat
esiin. Huoli hoidon laadusta painaa henkilökuntaa.
Kotipalvelua
tarvitsevi-

0400 388 231
ja

Taksi Piipponen Oy
0400 244 195

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

SMA KY

en ikä kasvaa ja väestö on
monisairasta, jonka vuoksi
henkilökuntaa on lisättävä.
Kuntouttavalla työotteella
ei voi hoitaa asiakkaita tällä henkilöstömäärällä jolloin hoitotyöetiikka kärsii.
Työntekijöillä on huoli hoidon laadusta. Myös määräaikaisia työsuhteita on ihan
liian paljon, sanoi Oulunkaaren SuPerin pääluottamusmies Ritva Kujansuu.
- Vanhuksilla tehdään
tänä päivänä bisnestä kotimaassamme. Kunnat hankkivat vanhustenhuoltoon
työvoimaa ostopalveluina.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa ollaan huolestuneita
siitä, kun ostopalvelusopimuksia tehdessä ei mitoiteta myös henkilöstömäärää. Uudet kuntapäättäjät
voisivat tässä kohtaa katsoa, että mihin valtioihin
mahtavat verotulot mennä.
Vastuu on aina kunnalla,
jyrisi SuPerin järjestöpäällikkö Raija Moilanen.

Erkki Riihiaho, kuva
Terttu Salmi

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy seuraavan kerran ke
19.12. joka on joululehti.
Siihen otetaan vastaan
joulutervehdyksiä. Lehti
ei ilmesty joulun ja uuden
vuoden välillä, johtuen
runsaista pyhäpäivistä eli
joulun jälkeen seuraava
lehti ilmestyy ke 2.1.2013
ja siitä eteenpäin normaalisti joka keskiviikko.

AUTOKORJAAMO

Teollisuustie 2, (vastapäätä Pohjantähteä) Pudasjärvi
* Perinteinen autokorjaamo toiminta
myös ruostekorjaukset
* Pakkasnesteiden tarkistukset
* Alustojen pesut
* Fiksaukset ym. ym.
* Varaosatoimitukset
Tiedustelut ja ajanvaraukset 0400 563 935

Kotimainen katsastusasema Kiimingissä
TÄLLÄ KUPONGILLA
Osallistu joulukinkun arvontaan:
Nimi:
Puh.
Arvonta suoritetaan 20.12.2012

10 €

alennusHA/PA määräaikaiskatsastuksesta
Yksi tarjous/katsastus

Avoinna
ma-pe 9-17
Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 90900 Kiiminki • Puh. 08 220 062
www.laatukatsastus.fi
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Ilma lauhtui sopivasti Syötteen Joulumarkkinoille

Sarakylänkoulun tiernapojat esiintyivät markkinaväelle. Minna Kummala, Annie Luokkanen, Alice Haataja ja
Anniina Sarajärvi.

Syötteen Joulumarkkinoiden
ajaksi sopivasti lauhtunut
ilma mahdollisti onnistuneen tapahtuman lauantaina 8.12. Pudasjärven yrittäjät
oli lainanneet markkinateltat ja myyjät pääsivät esittelemään tuotteitaan suojassa.
Paikallisia ja lähiseudun kädentaitajia oli kerääntynyt
alun toistakymmentä kojuihin tuotteitaan esittelemään
ja myymään. Poro- ja hyskykoira ajelut jouduttiin peruuttamaan huonon lumitilanteen vuoksi. Koirat olivat
kuitenkin paikalla ja niitä sai
käydä katselemassa.
Markkinaväkeä kävi paikalla arvion mukaan noin
neljä- viisisataa henkilöä ja
kauppa kävi kutakuinkin
tyydyttävää tahtia.
Syötteen
Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Rauno Kurtti avasi markkinat toivottaen vieraat ja
myyjät tervetulleiksi paikalle sekä antoi lyhyen tilannekatsauksen Syötteen

kuulumisista. Syötteen Keskusvaraamon johtaja Juha
Schroderus juonsi ja ohjasi
tapahtumaa totuttuun tyyliinsä reippaasti eteenpäin.
Sarakylänkoulun oppilaiden Tiernapojat ja Syötteen
koulun oppilaiden tonttuesitykset viihdyttivät markkinayleisöä. Tarjolla oli myös
kahvia, lettuja, leivonnaisia,
makkaraa ja lohikeittoa.
Taivalkosken kunta oli
järjestänyt Syötteen Joulumarkkinoille jouluvalaistuksen lainaamalla vanhat jouluvalonsa Syötteen yrittäjien
käyttöön. Syötteen yrittäjät
kiittävät Taivalkosken kuntaa Jouluvalaistuksen järjestämisestä.

Syötteen koulun tonttuesitys.

Erkki Riihiaho

Jalavan nuorempi kauppiassukupolvi Laura ja
Mikko Jalava olivat markkinoilla myymässä lämpimiä talviasusteita.

Syötteen matkailunyhdistyksen toiminnanjohtaja Rauno Kurtti avasi markkinat ja Juha Schorderus hoiteli
kuulutukset.

Oskari Salo Oulusta pääsi pukin juttusille.
Jokijärvenkyläseuran teltalla, Leena Laatikainen, Tanja Kelly, Salme Koskelo ja kyläpäällikkö Osmo Räisänen kauppasivat aamulla paistettuja leivonnaisia,
aidosta villasta tehtyjä tuotteita. Kyläseuran näytelmäryhmä on aloittelemassa kesällä esitettävän Satumaa tangomusikaali harjoituksia.

Taivalkosken kunta oli lainannut
jouluvalot Syötteelle.

Syötteen kyläyhdistyksen makkarat ja räiskälekahvit tekivät hyvin kauppansa ja väliin kojulla syntyi jonoja.
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Hyvää Joulua!

Yhteinen askartelutuokio.

Puukauppavuosi 2012 lähestyy loppuaan
ja pian on aika hiljentyä Joulun viettoon.
Kiitokseksi kuluneen vuoden yhteistyöstä
tarjoamme asiakkaillemme joulukahvit
toimistollamme. Pannu on kuumana
pe 14.12. klo 10–15.
Pudasjärven hankintatoimisto,
Toritie 1.

Sukupolvet yhdessä Puhoksella
Puhoksen perhekerho kokoontuu
kaksi kertaa kuukaudessa Möykkälän
tiloissa. Kerho on kaikenikäisten kohtauspaikka.

Kuvat ja teksti
Päivi Pohjanvesi

Stora Enso Metsä
www. storaensometsa.fi

Pudasjärven seurakunnan
Vox Margarita
-kuoron joululevy
Myynnissä Pudasjärven seurakunnan
kirkkoherranvirastossa ja
Pudasjärven kirjakaupassa.

Puhoksen perhekerho on eri ikäisten yhteinen kohtauspaikka

enkelin siipien askartelu on tarkkaa puuhaa

Hinta 12 €

Lukijan kynästä
Pudasjärven
koulukeskuksen paikka

Korpisen Metsästysseuran hirvipeijaat pidettiin 8.12.

Korpisella hirvipeijaita
Malisen Erä vietti hirvipeijaita 3.11. ja Korpisen Metsästysseura 8.12. Yhteensä näihin tapahtumiin Korpisen
kylätalolle osallistui noin 130
henkilöä. Seuraava tapahtuma kylätalolla on su 16.12.

alkaen kello 14.30 jolloin kokoonnutaan viettämään kylän yhteistä joulujuhlaa. Joulupukkikin vierailee paikalla
ja ken lahjan tuo hän myös
lahjan saa. Pitkä ja työntäyteinen vuosi kylätoimin-

nassa on taas päättymässä.
Tulevaksikin vuodeksi kylätaloa on jo varattu tapahtumia, kokouksia, kerhoja ja
juhlia varten.
Kiitän Korpisen kyläseuran puolesta kaikkia yhteis-

työtahoja, tapahtumiin osallistujia ja etenkin sitä pientä
joukkoa talkoolaisia joiden
ansiosta seura ylipäätään saadaan pidettyä toiminnassa.

Jani Lehtola

Pudasjärvelle on päätetty rakentaa koulun sisäilmaongelmien
ratkaisemiseksi kokonaan uusi oppimis-, harraste- ja sivistysympäristörakennus, hirsikampus. Ehdotetuista rakennuspaikoista
kaupunginhallitus päätyi valitsemaan parhaaksi Poroputaan tontin Iijoen ja Valtatie 20:n risteyksessä. Paikalliset tuntevat tontin
siinä aiemmin sijainneesta ”Ankkalinnasta”.
Me huolestuneet koululaisten vanhemmat pyydämme valtuustoa tarkastelemaan kokouksessaan 13.12.2012 koulukeskuksen sijoituspaikkaa uudelleen. Emme näe Poroputaan tonttia
lasten kannalta turvallisena joen rannan ja Valtatien läheisyyden
takia. Liikennejärjestelyt sillan kevyen liikenteen väylän kohdalla
tuntuvat kalliilta ja tuloksellisesti epävarmoilta, risteysalueen sujuvuus ja turvallisuus tuntuvat vaikeilta saavuttaa koulukuljetustenkin takia. Pidämme tonttia myös kooltaan liian pienenä hyvän ja monipuolisen piha- ja urheilukenttäalueen rakentamiselle.
Imagokysymys ei saa rakentamispäätöksessä mennä lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edelle.
Ehdotamme, että kaupunginvaltuusto harkitsee tarkkaan
koulukampuksen rakentamista nykyiselle Kurenalan koulun paikalle, jossa voi hyödyntää jo olemassa olevia liikunta- ja puistoalueita, kuten liikennepuistoa. Liikennekin saadaan alueelle
sujuvaksi järjestelyin. Tontti on sopivalla, keskeisellä ja turvallisemmalla etäisyydellä koululaisten kannalta, ja imagokysymykseenkin alue vastaa sijainnillaan valtatien varressa lähellä kaupungin keskustaa.
Tiistai-iltana 11.12. 206 allekirjoittajaa osoitteessa
www.adressit.com/pudasjarven_koulukeskuksen_paikka
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JOULUVALOT
GLÖGIMUKIT

GLÖGILUSIKAT
2 kpl

1,-

ALK.

2 PKT

JOULUMUKI

2,95

KAKKUKUPU
RIVALLA

4,95

EI sisä- ja ulkokuusen kynttilät

-30%

10,-

KINKKUPELTI
+ HAARUKKA
JA VEITSI

9,90
SETTI
Hammarplastin
VISPAUSKULHOT
kannella
ALK.

JALALLINEN
LASIMALJA

2,-

JOULUKORTIT
20 kpl

JOULUPAPERI 10 M

2 RLL

5,-

KINKKUMITTARI

2,60

PIPARKAKKUTALON MUOTIT
3 erilaista
ALK.

4,50

SUOJELUSENKELITAULU JA
3D TAULU

DIGITAALINEN
KINKKUMITTARI

15,90
PIPARItRAKTORIN
MUOTIT

2 KPL

10,LED VALOTAULU
kaukosäätimellä

2 KPL

10,-

2,-

RUNSAS VALIKOIMA

SEINÄKELLOJA

ALK.

12,95

4,50
SAUNASETTI

pyyhe, suihkusaippua, saunaharja

6,90
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Venäjän kielen ja kultturin opiskelua
Elokuun loppupuolella -12
Oulun ammatillisessa oppilaitoksessa aloitti kuudentoista opiskelijan ryhmä tiukan 5 kuukautta kestävän
tutustumisen venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin opettajansa Aili Saukkosen johdolla. Opiskelijat
ovat hyvin monenlaisista
taustoista lähtöisin. Ikähaarukka on reilusta parikymppisestä yli viisikymppisiin ja
ammatilliset ja koulutukselliset taustat ovat myös hyvin vaihtelevat. Haastattelin
tähän artikkeliin paitsi opettajaamme, myöskin kahta
opiskelijaa Veera Kiminkiä,
joka on pudasjärveläislähtöinen sekä oululaista Arja Kerkelää.
Molemmilla on kosketuspintaa venäläisiin ja venäläisyyteen. Veera on opiskellut
matkailupalvelujen tuottajaksi ja kohdannut Syötteellä asiakkaita palvellessaan
venäläisiä ja sitä myötä on
syttynyt halu oppia kieltä
ja kulttuuria. Arjan lapsenlapset asuvat Venäjällä ja he
ovat alkaneet unohtaa suomen, joten Arja päätti opetella heidän kielensä. Arjalla painoi vaakakupissa myös
oman ammatillisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi teknisellä ja kaupallisella alalla.
Hänellä on molemmista korkeakoulututkinto.
Molemmat ovat kokeneet
kurssin hyödylliseksi, tiivistahtiseksi ja onpa Arjalla syttynyt ajatus opintojen

Kuva venäjän kurssilta. vas opettaja Aili Saukkonen,
Veera Kiminki, Arja Kerkelä.
jatkamisesta vaikkapa ylioppilaskirjoitustasolle saakka. Veera toivoo pääsevänsä mahdollisimman paljon
käyttämään kieltä ja siten
oppia lisää. Opiskelun tahti on todella tiivistä ja vaativaa, mutta myös miellyttävää ja kielitaitoa on tullut
kaikille uskomattomasti.
Kielten opiskelu ei koskaan mene hukkaan ja onhan kielitaito sellaista henkistä pääomaa, josta on
paljon iloa elämässä muutenkin vaikkei sen käytöstä
palkkaa maksettaisikaan.
Kurssin pieni miinus kirjoittajan ja Arjan mielestä on
monet täyteaineet, joita ilmeisesti on pakko tällaisessa
työllisyyspoliittisessa koulu-

tuksessa olla.
-Mutta ehdoton plussa on se, että meillä on aito
venäläinen ja sen kulttuurin todella tunteva opettaja. Venäläisiä oppii näin
ymmärtämään paljon paremmin, hän toteaa.
Aili Saukkonen on venäläistaustainen, koulutettu ammatillinen erityisopettaja, joka on työskennellyt
Suomessa vuodesta -98. Hän
opettaa paitsi nuorille myös
aikuisille venäjän kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria. Hänellä on pitkä kokemus aikuisten kurssien vetämisestä
ja on oikein hyvin viihtynyt
työssään. Hän kokee tällaiset
kurssit tulevaisuudessa yhä
tärkeämmiksi ja Oulun Seu-

dun Ammattiopistolla olisi resursseja järjestää myös
vaativampia kuin vain alkeistason kursseja, jollainen
tämäkin on.
-Suosittelen venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua
kaikille kiinnostuneille, koska se helpottaa kanssakäymistä ja ymmärrystä yhä
tihenevissä kontakteissa venäläisten kanssa, Saukkonen
kannustaa.
Tämä kurssi on vasta toinen OSAO:n järjestämä,
mutta allekirjoittanut uskoo,
että jatkoa tulee.
Tulevaisuudessa, ja jo
nyt, venäjän osaaminen on
työelämässä plussa, jonka merkitys lisääntyy. Tällä
hetkellä vain pari prosenttia
suomalaisista osaa venäjää ja siinä taitaa olla mukana myös venäläistaustaiset.
Vaikka tämä opiskelu tapahtuu Oulussa, on tästä hyvä
kertoa myös Pudasjärvellä, koska meillä suuntaus on
sama ja kurssilla on muitakin pudasjärveläistaustaisia
kuin minä ja Veera.

Markku Kemppainen

matkan päästä asutuksesta.
Mikäli metsästysoikeus alueella kielletään se aiheuttaa

Olen jo vuosia ihmetellyt, että armon vuonna 2012 on vielä tällaisia ”perukoita” kuten Ala-Siurua, että siellä puhelimien toimivuus on niin ala-arvoista! Soitan päivittäin yksin asuvalle äidilleni
tarkistaakseni hänen vointiaan ja joka kerta puhelu kestää puolesta minuutista muutamaan minuuttiin kunnes katkeaa. Äidilläni on kahden eri yhtiön liittymät ja tietysti kaksi kännykkää, ja
molemmissa käy samalla tavalla!
Ala-Siurualtakin rullattiin kiinteiden puhelinverkkojen piuhat
rullille ja vanhukset ja muutkin asukkaat jäivät kännyköiden armoille. On tosi huolestuttavaa, kun vanhus asustaa yksin ja jos
hän jotenkin omaksunut kännykän käytön, mutta jos puhelut
menee poikki heti kättelyssä, ei se mitään turvaa anna, esim. hätätapauksissa! Pelko ja huoli on jokaviikkoinen seuralainen niin
täällä omaisten päässä Oulussa kuin vanhuksellakin, kun hän tietää, ettei puhelin toimi tarpeen vaatiessa juuri lainkaan. Olen
soittanut Soneralle ja sieltä tutkittiin asiaa, ja todettiin, että AlaSiurua on katvealuetta, että näin ikävästi todella voi käydä. Eikö
näitä yhtiöitä voida velvoittaa pystyttämään niitä ”karahkoitaan”
siten, ettei katvealueita pääse syntymään, vaan että kaikkialla
palvelut toimisivat? Kenen on vastuu, jos esim. ambulanssia soitettaessa yhteys katkeaa, eikä apua saada paikalle? Ja olisihan
vanhukselle mukava, jos voisi yksinäisyydessään vaikka rupatella
puhelimessa sukulaisten ja tuttavien kanssa, mutta kun ei yhteydet toimi, niin siellä olet yksinäisyydessä ja turvattomana yksin
kotona. Äitini ei varmaan ole ainoa vanhus Pudasjärven alueella, joka on tahtomattaan suljettu kaikkien näiden nykyaikaisten
yhteyksien ulottumattomiin. Tänä päivänä tällaista, kun melkein
kaikki palvelut hoituvat sähköisten vempaimien kautta, (esim.
pankkiasiat) ja joudut maksamaan maltaita, jos asioit muulla tavoin. Eli tasa-arvosta ei voida puhua.

Suomi juhli 95-vuotista
itsenäisyyttään

Ruoka maistui ja sitä oli riittävästi.
eella kokonaan. Kaavailtu
kansallispuisto alue alkaa
noin 10 minuutin kävely-

Puhelin ei pelaa perukalla

Entinen pudasjärveläinen,
nykyisin Pudis-mökkiläinen

Keinäsperällä hirvipeijaissa runsaasti väkeä
Keinäsperän
Eräpoikien
hirvipeijaissa oli lauantaina 8.12. yli 80 henkeä, jotka
koostuivat seuran jäsenistä,
maanomistajista ja kyläläisistä. Tunnelma oli leppoisa
sekä mukava. Kiireitä ei ollut kellään. Peijaissa palkittiin riistanhoitoyhdistyksen
myöntämillä pronssisilla ansiomerkeillä ja kunniakirjoilla: Jouko Niva, Matti, Toivo ja Pentti Jokikokko sekä
Matti Juurikka.
Puheenaihetta ja huolta
aiheutti Ympäristöministeriön kaavailema Olvassuon
kansallispuisto hanke. Pelkäämme miten paikallisten
metsästysoikeuden käy? Varottavia esimerkkejä on, jossa metsästys on kielletty alu-

Lukijan kynästä

suuria hirvieläintuhoja paikallisiin metsiin.

Jorma Juurikka

Valtakunnallinen itsenäisyysjuhla painottui jälleen valtavaan, kaikenkattavaan, muotinäytökseen. Television ääreen kokoontui
ennätysmäärä ihailijoita, 2,5 miljoonaa. Useimpia jännitti, minkälainen puku on presidentin rouvalla ja monella muulla. Pukuloisto kiinnosti mediaa ja tietenkin meitä katsojia, vielä seuraavakin päivänä. Kyllä media tietää. Vanhaan hyvään aikaan todettiin,
että, kun kretonki on halpaa, ovat tytöt nättejä. Ajat muuttuvat.
Kyllä saimme kuulla mielipiteitä myöskin pääasiasta, tämän
päivän itsenäisyydestämme. Kaikki vastaajat jopa ylistivät hyvää
isänmaatamme. Veteraanisukupolvet saavat tänään jakamattoman kiitoksen ja kunnian kaikilta ikäpolvilta. Tuntuu, että vallitsee Talvisodan henki.
Ollaanhan meillä tyytymättömiä EU:hun ja kuntarakenteen
uudistukseen ja tuloeroihin ja moneen muuhun. Mutta ikkunoita ei rikota. Jotkut pahoittelevat, että poliittiset puolueet eivät
käy toistensa kimppuun näyttävästi, Eikö se kerro jostakin. Vanha sukupolvi muistaa ”pienoisparlamentit” radiossa. Niissä luvattiin vastapuolueelle ”hirttosilmukoita” ja ennustettiin Tsekkoslovakian tien” tulemista. Jota toivottiinkin.
Tänään meitä on hallinnut kuuden puolueen hallitus aikahyvällä menestyksellä. Hienoa. Ennen itsenäisyyspäivää eräs kolumnisti-pakinoitsija esitti ajatusleikin, että jos Suomi Talvisodan
aattona valitsi Baltian tien, olisi sodan uhreilta säästytty, ja mekin olisimme välivaiheen jälkeen itsenäisiä, jopa Natossa. Suomi
ei ole yksi yhteen Baltia. Meillä oli Saksassa koulutettu jääkärijoukko, meillä oli suojeluskunnat ja valkokaartit. Entiset punakaartilaiset olisivat käyttäneet tilaisuutta kostaakseen vääryyksiä. Nähtävästi olisi muodostunut pahempi partisaanisota kuin
Titon Jugoslaviassa.
Sotiemme seurauksista on todettu, että ensinnäkin Suomen siviiliväestö säästyi vähin kuolonuhrein, verrattuna toisiin
idän-lännen reunavaltioihin puhumattakaan monista muista sotiin joutuneista kansoista. Jos Suomi olisi Baltian tavoin joutunut
Neuvostoliiton miehittämäksi, olisi Saksa nähtävästi hyökännyt
Neuvostoliiton kimppuun maamme kautta. Sotatantereeksi joutuminen on pahinta.
Tässä muutamia ajatusleikkejä Itsenäisyyspäivän tuomisina.
Aikoinaan kyseltiin olemattomalta Idän radioasemalta Jerevanilta totuuksia. Kysyttiin mm. ”Osaatteko ennustaa tulevaisuutta? Kyllä, suurella tarkkuudella, mutta menneisyyden ennustaminen on ylivoimaista!”

Rainer Försti
Keinäsperän Eräpoikien palkittuja jäseniä.

Lopuksi pidettiin huutokauppa.
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IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi
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KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen

j.kylmanen@luukku.com

auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

puh. 0500 923 203

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

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
liittyvä

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

markus.sarkela@msarkela.com

040 581 9930

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Korkealaatuiset kauneudenhoitopalvelut
kosmetologi, kestopigmentoija, kynsiteknikko

Kati Niemelä

Meiltä myös
vakuutusvahinkokorjaukset

Puh. 040-7266 266
Kauppatie 1, (Parturi-Kampaamo Saletti)

* Nelipyöräsuuntaus
3 D tekniikalla

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Varastotie 5 Pudasjärvi
Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

55 vuotta luotettavaa
kuljetuspalvelua.
Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 251671
pohjanrahti@pohjanrahti.com • www.pohjanrahti.com

AUTOKORJAAMO

PASI KUMMALA

0400 198 382
www.autokorjaamokummala.fi

Ota yhteys
040 1951 732

Puistotie 2, Pudasjärvi

044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

• Aikuisneurologinen
fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden
fysioterapia
• Lähetehoidot

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen

Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat
Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit
Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset
Perinnönjaot
Ositukset
Yritysten perustamiset
Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)
Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden
maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva
pankkilakimies, VT, LKV

Erikoishammasteknikko

Hammasproteesit
-pohjaukset ja -korjaukset

Timo Kukkonen

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

Paikallista rakennuspalvelua
- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten
tarpeisiin perustuvat
rakennustyöt
- muut muutostyöt
- kattoremontit
Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä
Tuomo Määttä 0400 658 877
www.rakennuspiste.com

•Lumityöt
LUMITYÖT
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt

Soita
ja
•Metsurintyöt
kysySoita
lisää!
ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

matti@vaylanhelmi.fi
Matti
www.väylänhelmi.fi
040-9603058
Muista kotitalousvähennys

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

www.väylänhelmi.fi

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Tule käymään!
Lasken sinulle taloyhtiönne isännöinnistä
palvelupakettiin perustuvan tarjouksen.

Käsityönä Kynttilöitä

KYNTTILÄTALO
PAJA JA MYYMÄLÄ

Kuusamontie 2046, 93270 Sotkajärvi
Pudasjärvellä, Valtatie 20 varressa
Oulusta 108 km, Kuusamosta 109 km

www.kynttilatalo.fi 040 549 2063

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

p. 050-345 3680/Ensio

Pudasjärven
Isännöinti Oy
Jukolantie 4a, Pudasjärvi
Avoinna Ma-Pe klo 9-15
Toimisto p. 040-176 7640

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Kauttamme LVI-, sähkö-, kylmä-,
peltityöt sekä tarvikkeet

Palveluhakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Meiltä mm. ilma-, vesi- ja
maalämpöpumput asennettuna

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä, p. 0400 374 259
*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet
*Maisemointityöt *Lumityöt
PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN
AMMATTILAINEN

METSÄPESÄLÄ OY
SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

P. 0400 294 640

nyt myös facebookissa

PUH. 0400 361 886

Puistotie 2 as 8 (Iijokiseudun talo 2. krs)

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Taksi

Markku Manninen
Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

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

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

www.sahkokivela.fi

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA
Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset
KELLOSEPÄNLIIKE Jukolantie 2

Naamanka Ky

Pudasjärvi
P. (08) 822 084
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PUDASTORI
MYYDÄÄN
Carena Double Swing tuplarattaat. Mukana yksi vauvakoppa.
Yhteydenotot klo 17 jälk. puh.
040 517 6257.
Kunnossa oleva sähköhella
lev. 50 cm, hp. 30€, p. 0400
295 721.
Sähkökiuas Helo teho 6 kWh,
hp. 50€ p. 044 582 2015.

Portabie electroic melody maker soitin. Vähän käytetty. Ohjekirja mukana, Hp. 35€. P. 040
535 5829.
Kotimaisia omenoita 2 e/kilo p.
040 758 1642.

OSTETAAN
Ostetaan tai otetaan siisti sohva tai kaksi, haetaan. Puh. 045
357 4399.

ILMOITA
ILMAISEKSI!
VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana Korentojärvellä 3h+k+yhteissauna 73m2.
2h+k+yhteissauna 42 m2. Pieni
yksiö. Vapautuvat tammikuun
alussa. Tiedustelut p. 0400 512
997
Yksiö 21 m2, keskustassa. P.
040 527 8858.

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 e) Pudastori on tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen. Tekstin
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi.
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €. Muistathan ilmoittaa myös
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Metsänomistajien ryhdyttävä
ripeämmin uudistamistoimiin
Vuoden 2011 alussa tuli voimaan metsälain muutos, joka
lyhensi uuden puusukupolven perustamiseen tarvittavien toimenpiteiden suoritusaikaa viidestä vuodesta
kolmeen vuoteen. Aiemmin
voimassa olleen säädöksen
mukaan taimikon perustamista koskevat toimet tuli
saattaa loppuun joko viiden
vuoden kuluttua hakkuun
aloittamisesta tai kolmen
vuoden kuluessa hakkuun
päättymisestä.
Säädöstä
muutettiin niin, että taimikon perustamista koskevat
toimenpiteet on saatettava
loppuun kolmen vuoden kuluttua
uudistushakkuun
päättymisestä.
Määräajan
tarkentamisella pyritään tehostamaan taimikon perustamistoimien toteuttamista välittömästi hakkuun jälkeen.
Näitä toimia ovat taimikon perustamista tai taimettumista haittaavien puiden
ja pensaiden raivaus sekä tarvittaessa maanpinnan käsittely sekä tietyissä turvemailla
tehtävissä uudistushakkuissa vesitalouden järjestely.
Näiden lisäksi uudistettaessa metsää viljellen istutus tai
kylvö on taimikon perustamistyö. Sen sijaan luontai-

sessa uudistamisessa taimien
muodostuminen on asia, jota
tarkastellaan eri aikajänteellä
perustamistöiden jälkeen.
Kun
uudistamisvelvoitteen
alkamisajankohdaksi säädettiin uudistamishakkuun päättyminen,
met-sänomistajalle pyrittiin
selkeyttämään se määräaika, jonka kuluessa uudistamishakkuualueella on tehtävä metsänuudistamiseen
tähtäävät toimenpiteet. Muutoksen tavoitteena on ollut
myös metsänomistajan aktivoiminen, jotta metsänuudistamisen kustannukset
sekä viljellen että luontaisessa uudistamisessa olisivat
kohtuulliset. Uudistamiskustannukset kasvavat alueen
heinittymisen ja vesakoitumisen vuoksi, jos metsän uudistamisen ajankohtaa siirretään pitkälle hakkuun
päättymisestä.
Säädösmuutoksen
vaikutukset tulevat näkyviin
jo tulevan vuoden aikana.
Suomen
metsäkeskuksen
Pohjois-Pohjanmaan alueyksikön alueella tehtiin vuoden 2011 alkupuoliskolla
uudistamishakkuita tarkoittavia metsänkäyttöilmoituksia noin 6 600 hehtaarin alal-

ta. Uudistamistoimenpiteet
on tähän mennessä ilmoitettu tehdyiksi noin 1 100 hehtaarin alalta. Valtaosa uudistushakkuista tehdään pian
sen jälkeen, kun metsänkäyttöilmoitus on toimitettu metsäkeskukseen. Näin
ollen maanomistajien tulisi
vuoden 2011 alkupuoliskolla hakattujen alueiden uudistamistöitä tehdä vielä tuhansilla hehtaareilla ensi vuoden
aikana, jotta metsälain velvoitteet määräajassa tulisivat
täytettyä.
Tulevan kevään aikana
metsäkeskus lähettää perinteiseen tapaan kirjeen niille
metsänomistajille, joiden uudistamistöistä ei ole vielä ilmoitettu metsäkeskukseen.
Ilmoittamattomille
alueille suunnataan maastotarkastuksia, ja tarpeen vaatiessa
metsäkeskus ryhtyy sekä oikeudelliseen että hallinnollisiin toimiin. Ensi sijassa
uudistamistyöt pyritään saamaan jalalle neuvonta- ja sopimusteitse. Elleivät ne johda
metsälain edellyttämään lopputulokseen, metsäkeskus
joutuu turvautumaan jä-reämpiin toimenpiteisiin.

Metsäkeskus tiedotus
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Metsäpalvelu Kerälä Oy
Toteutamme ammattitaidolla
Metsäsuunnittelu, Puunkorjuun suunnittelut ja
toteutukset, maan muokkaukset ja
taimien istutukset, kunnostusojitukset,
nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt.

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

Vuokrataan/
myydään
Pudasjärven
keskustasta
liiketila 19,5 m2,
2-kerros
1.1.2013 alkaen,
puh 0400 198 390.

Monia uudistuksia kaupungin
toimintaan vuoden vaihteessa
Kaupunki on kutsunut joka
vuosi paikkakunnan lehdistön joululounaalle, jossa
kaupungin johto kertoo seuraavan vuoden budjetista ja
kaupungin tulevien vuosien suunnitelmista. Tällainen
kutsu tuli itsenäisyyspäivän
aatoksi juuri remontoidulle
kaupungintalolle, jossa vielä
oli aution oloista. Aula odotti
uusia kalusteita.
Tilaisuus pidettiin henkilökunnan tauko-/kahviotilassa, joka oli myös saanut
uutta ilmettä. Pitopalvelun
taitaja Marjatta oli loihtinut
monipuolisen jouluaterian.
Pöydän ympärillä oli hallintojohtaja Seija Turpeinen, laskentasihteeri Mirjami Holappa ja kaupunginjohtaja
Kaarina Daavittila, joka kertoi lehdistöä kiinnostavista ajankohtaisista asioista.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki tuli
mukaan suoraan metsurityömaalta. Ajankohtaisimmaksi keskustelun aiheeksi nousi
hirrestä rakennettavan koulukampuksen paikka, olihan
kaupunginhallitus edellisenä
iltana esittänyt Poroputaan
tonttia koulun paikaksi. Se sijaitsee Iijoen pohjoispuolella, Hirsikunnasta vastapäätä
Kuusamontien toisella puolella. Alue on tunnettu historiallisesta Ankkalinnasta,
joka paloi joku vuosi sitten.
-Alun perin oli kahdeksan
eri paikkaa, jotka kaikki on
tutkittu ja selvitetty arkkitehti Kimmo Kuisman toimesta.
Sen jälkeen jäi viisi ja lopulta
kaksi paikkaa, kertoi Daavittila. Jyrkkäkosken ja Lakarin
alueet ovat liian kaukana ja
kuljetuskulut nousisivat suuriksi, Kurenalan koulun alue
ja Pietarilan alue on liian pieni, koska rakennettava koulu

tarvitsee alueeksi 3-5 hehtaaria. Rimminkankaalla asutus
on lähellä ja kulkuyhteyksissä toivomisen varaa. Kansalaisopiston eli entisen lukion ja Lakarin koulun välinen
alue olisi ihanteellinen rakentamisalue, mutta joen yli
pitäisi rakentaa kevyen liikenteen silta ja siihen ei ole
varauduttu. Berttalan tontti on yksityisomistuksessa ja
todennäköisesti liian kallis.
Uimahallin pohjoispuoli on
ollut mukana loppumetreille
saakka, mutta on osittain yksityisomistuksessa ja kaavoitettu puistoksi ja nämä seikat
käänsivät kaupunginhallituksen esityksen Poroputaan
alueen hyväksi. Kaupunginjohtaja kertoi, että koulurakennuksen kanssa samaan
aikaan on suunnitteilla Iijoen
sillan kansiremontti. Silloin
on mahdollista leventää kevyenliikenteen väylää ja eristää kaiteella ajoradasta.
Luottamushenkilöiden
kokouspalkkioista kysyttiin
ja niihin on tulossa 10 euron
korotus entiseen 60 euron
palkkioon.

Valiokunnissa
käytäntöjä ensimmäisenä
Suomessa
Hallintojärjestelmän ja valtuustotyöskentelyn uudistamisasia nousi tässäkin keskustelussa esille.
Vesa Riekki selosti, että
nyt valtuuston jäsenet osallistuvat valiokunnan jäseninä valmisteluun alusta alkaen ja valiokuntia johtavat
valtuuston varapuheenjohtajat, joka on uutta Suomessa. Se missä vaiheessa asiaa
käsittelee kunnallisjärjestöt,
muotoutunee, kunhan järjestelmä otetaan käyttöön. Seija

Turpeinen selosti, että valiokuntien kokouksiin tulee käsiteltävistä asioista viranhaltijoiden tekemät esityslistat,
kuten nykyisin lautakuntienkin kokouksiin.
Sairaankuljetuksien järjestämisessä vastaa ensi vuoden
alusta alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Kuka
tai ketkä hoitavat kuljetukset on juuri nyt päätettävänä.
Daavittila oli luottavainen,
että sairaankuljetus tulee sujumaan hyvin. Uutena on nyt
se, että kuntarajat ovat häivytetty.
Maaseutulautakunnan
toiminnassa tulee myös muutoksia. Kuntien maaseutulautakunnan lakkaavat ja tilalle
tulee kaksi toiminta-aluetta
Pohjois-Pohjanmaalle.
Pudasjärvi on mukana Uuden
Oulun, Iin ja Utajärven kanssa samassa alueessa. Pudasjärvellä säilyy toimitilat. Hirsikunnaalle
muuttavassa
toimistossa tulee työskentelemään kaksi työntekijää.
Ensi vuoden talousarviosta oli kaupungin tiedotteen
pohjalta julkaistu selostus
viime viikon lehdessämme,
joten niitä ei tarvinnut nostaa
esille keskustelussamme.
Keskustelutuokion ja aterioinnin sekä maukkaan
juustokakku jälkiruoan jälkeen kaupunginjohtaja läksi
tekemään maakauppoja teknisen toimiston väen kanssa. Jälkeenpäin oli tilaisuus
kysyä ja kuulla, että toinen
tontti meni Kurenalta rakennusliikkeelle ja toinen tontti Syötteen Luokkavaarasta
jälleen yhden uuden vapaaajan asunnon rakentamiseksi Syötteelle.

Heimo Turunen

Iijoen uusin kalatie Kostonjärvelle
Vesi virtaa jo Taivalkosken
Kostonjärven säännöstelypadolle rakennetussa kalatiessä, jonka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luovutti
keskiviikkona 5.12 Metsähallitukselle. Tilaisuutta voidaan pitää lähtölaukauksena
Iijoen alajuoksulle suunniteltujen kuuden kalatien toteutumiselle, jonka edistämiseksi neuvotellaan mm.

HELCOMin kanssa. Kalatien
luovutustilaisuuden
puheessaan
ELY-keskuksen ympäristöjohtaja, rakennusneuvos Heikki Aronpää
kertoi Pohjois-Pohjanmaalle
saapuneista myönteisistä kalatieuutisista.
Elokuun lopulla Taivalkoskella alkaneet kalatien
rakennustyöt, joita suosi
poikkeuksellisen leuto alku-

talvi, on saatu päätökseen
rakennusaikataulun mukaisesti. Rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin
400 000 euroa, josta Pudasjärven kaupungin osuus on
15 prosenttia. Vaikka Kostonjärven kalatien tarkoituksena on nyt auttaa taimenien
kutuvaellusta Kostonjärveltä Kostonjoelle ja etenkin
taimenen vaelluspoikasten

syönnösvaellusta joelta järvelle, voi tulevaisuudessa
merilohenkin nousu Kostonjärvelle olla tämän kalatien
avulla mahdollista.
Neuvottelut kalateiden
rakennusluvan hakemiseksi ja rakentamiseksi Iijoen
alajuoksulle ovat alkamassa. HELCOM on ilmaissut
halunsa järjestää rahoitusta Iijoen kalateihin liittyvien

töiden jatkamiseksi vuosina 2014 - 2016. Rakentamista valmistelevan hankkeen
noin 50 prosentin välttämättömään alueelliseen rahoitusosuuteen osallistumisestaan periaatepäätöksen ovat
jo tehneet Pudasjärven kaupunki, Iin kunta ja PVO-Vesivoima Oy. Neuvottelut
muiden tahojen osallistumisesta rahoitukseen alka-

vat ensi vuoden alussa.
Tällöin alkaa myös rakennuslupahakemustasoisten
suunnitelmien laadinta Iijoen alajuoksulle: Raasakan,
Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken
voimalaitoksille sekä Raasakan säännöstelypadolle.

Ely tiedotus
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Sauvakävelyilta tiistaisin klo 18-19.30 Liepeessä.
Pudasjärven Al-anon ryhmä kokoontuu 2.12.2012 alkaen joka
kuukauden 1. sunnuntai klo 19 Liepeen pappilan väentuvassa.
Puuhakerho 6-9 v. torstaisin klo 17-18.30 seurakuntatalolla Rönössä.
Puuhakerho 6-12v. tiistaisin klo 17-18.30 Livon koululla.
Kirpputori keskiviikkoisin (Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Puuhakerho 6-12v. torstaisin klo 18-19.30 Kipinän koululla.
Kaunneimmat joululaulut pe 14.12. klo 18 Pärjänsuon hirvihallilla.
Kaunneimmat joululaulut ja joulujuhla su 16.12. klo 14.30
Korpisen kylätalolla.
Jää, vesi ja lumi - Kerttu Karjalaisen valokuvia Syötteen luontokeskuksessa 27.10.-31.12.2012.
Karaoke Snapsibaarissa pe 14.12. Hotelli Iso-Syötteellä.
Tanssit pe 14.12. Tanssiorkesteri Romeot Hotelli Iso-Syötteellä.
Karaoke-ilta pe14.12. Pärjänkievarilla klo 21 alkaen.
Pikkujoulutanssit Hetepirtillä la 15.12. klo 21. Järj. Hetekylän NS.
Vielä virtaa virkistyspäivä ma 17.12. klo10.30 Sarakylän koululla.
Yleinen joulujuhla to 20.12. klo 16 Suojalinnalla. Järj. Työpetari ry/
Kasseli ry.
DJ & karaoke illat 25.12.-31.12. Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa.
SnowParkin iltasessarit to 27.12. Iso-Syöteellä.
Karaoke-ilta pe 28.12. Pärjänkievarilla klo 21 alkaen.
Audi RinneRieha pe 28.12. Iso-Syötteellä.
Tanssit la 29.12. tanssiorkesteri Pohjantähti Hotelli Iso-Syötteellä.
Perinteinen Fazer-karkkibingo la 29.12. Pärjänkievarilla klo 18.00.
Karaoke-ilta la 29.12. Pärjänkievarilla klo 21 alkaen.
Haglöfs SuomiSlalom 29.12. Iso-Syötteellä.
Tanssit ti 31.12. Bilebändi Gringo Hotelli Iso-Syötteellä.
Tanssit ti 31.12. Tommy Huovinen & Paholaiset Hotelli Pikku-Syötteellä
Uuden Vuoden Soihtulasku ti 31.12. Iso-Syötteellä.
ParkkiJamit ti 31.12. Iso-Syötteellä.
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!

Joulukuusia myytävänä
Kylmäsen pihalla, sekä
K-Supermarketin pihalla
pe 14.12 alkaen.

Kauppatie 7 Pudasjärvi
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN
010 666 8420
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN
www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Tilauksesta
a´la Carte aterioita
& pizzaa

KURENKOSKI
Perjantaina 14.12.

Bubissa :
Karaoke

Lippu 2€

Lauantaina 15.12.

Wintti:

Lauantaina 15.12.

Yleiset Pikkujoulut!
Tervetuloa joukolla
tonttuilemaan!
Pöytä katettuna
alk. klo 19.00
Illan musiikista vastaa

DJ Anna auki klo 00-04
Lippu 4€

Aukioloajat

ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22 • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Su 16.12. klo 11 Joulujuhla, tiimi Oulusta
Su 23.12. klo 11 Jouni Vikström ja
Tuula suomi
Ti 25.12. klo 11 Tuula Suomi ja
Jouni Vikström

Siunattua Joulun aikaa!

RAVINTOLA STREET4
LOUNAS

ma - pe klo 10.30-14.00

PUB
Ma
Ti
Ke
To
Pe

suljettu
suljettu (yksityistilaisuus)
klo 14-24 (-02) karaoke
klo 14-21
klo 14-04, karaoke (20-04)

vapaa sisäänpääsy ennen klo 22

La klo 12-04, karaoke (20-04)
Su

vapaa sisäänpääsy ennen klo 22
klo 12-18

YÖKERHO
pe & la 24 - 04, liput 4,-

MeidÄ t
lÖ ytÄÄ
myÖ s
facebookista!

TER
VET

RAVINTOLA STREET4

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

UL

OA
!

JOULUJUHLAA
sotaveteraanit ja sotainvalidit
naisjaostoineen

Pe 14.12.2012 klo 11.00
seurakuntakodissa

Toivotamme jäsenistömme, myös
kannattajajäsenet, tervetulleeksi juhlaamme.

kievari
na
Pärjän
tuleva
e
e
vasti;
l
e
v
l
pa
seuraa
a
n
u
pp
o
viikonl

a
Tervetulo an
Pe 14.12. klo 15-02 (keittiö 15-22)
a
m
le
herkutte ään!
- Karaokeilta alkaen klo 21
m
ty
ja viih
La 15.12. klo 11-02 (keittiö 11-22)
- Perinteinen Fazer-karkkibingo klo 18
- Karaokeilta alkaen klo 22
Su 16.12. klo 11-15 (keittiö 11-22)
SyöteResort Caravanin
paikkavaraukset

0400 499 215

Korpisen kylätalolla
su 16.12. alkaen klo 14.30
Ken lahjan tuo hän lahjan saa.

Tervetuloa!
Järj. Korpisen kyläseura ry

Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi

Käteismaksu: 20 € /kuusi liikkeiden kassalle.
Myyjä: Kurenalan koulun 4A-luokka.

Vietämme jälleen yhteistä

Jermulit.

Bubissa :
Karaoke

nro 50

12.12.2012

MTK kannanotto:

Ympäristöä ei
pelasteta
päivämäärillä
MTK Pohjois-Suomen syyskokous 5.12. Oulussa toteaa julkilausumassaan, että maailman väkiluku lisääntyy jatkuvasti; samalla ruoan tarve kasvaa ja viljelijöiden vastuu ruoantuottamisesta lisääntyy.
Me pohjoissuomalaiset tuottajat olemme valmiita
vastaamaan tähän ruuantuotannon haasteeseen. Pystyäksemme siihen meille on annettava myös mahdollisuudet, joita valmisteilla olevalla turvemaiden ensikynnön kieltämisellä ei ainakaan edistetä.
Tänä vuonna lannanlevitys maatiloilla on ollut
haasteellista ja paikallisesti jopa mahdotonta. Lähes
ylitsevuotavassa pattitilanteessa ympäristöministeriön antamat ohjeet eivät käytännössä olleet toteuttamiskelpoisia. Miten voi olla niin, että elinkeinoaan
harjoittavat maatalousyrittäjät joutuvat joustamaan ja
taipumaan, ennen kuin on edes selvitetty, mitä poikkeuksellisia ratkaisumahdollisuuksia myös lainsäädännöstä on löydettävissä? Vastaavasti Ruotsissa,
jossa lannanlevittäminen on ollut lähestulkoon yhtä
haasteellista, ympäristöviranomaiset tulkitsevat samaa nitraattidirektiiviä siten, että lannanlevittämiseen on ollut mahdollista saada joustoja asetettujen
päivärajojenkin jälkeen.
Lannanlevitykseen liittyvillä päivämäärillä ei ympäristöä pelasteta eikä niillä ole mitään tekemistä
käytännön viljelyn kanssa. Suomen ympäristöviranomaisten onkin jo korkea aika ymmärtää, että emme
me ole luonnon pahimpia vihollisia. Yhdessä hallinnon kanssa me voimme ratkaista niin tämän päivän
kuin tulevat haasteet; muistaen että ympäristönsuojelun varjolla ei saa rajoittaa viljelijän mahdollisuuksia
asianmukaiseen ja kannattavaan viljelyyn.

MTK P-S tiedotus

JOULUMYYJÄISET
la 15.12.2012
Rimminkankaan koululla
klo 9.00-14.00
JOULUPUKKI VIERAILEE
klo 10.00 ja klo 13.00
Lapsiparkki
Rimminkankaan 1. rakennuksessa
sisältää erilaisia toimintapisteitä eri luokissa
Järjestää Pudasjärven lukion comeniusryhmä
Hinta 2€/lapsi
Pudasjärven kaupunki Pudasjärven Urheilijat

Männyn käpyjen
Keräys 2012-13
Vastaanottoajat mhy:n varastolla
(Toritie 1, toimistoa vastapäätä!):
Perjantai 21.12.2012 klo 10.00 alkaen

Tammikuussa aina perjantaisin klo 10.00 alkaen
11.1.2012.
Vastaanotamme käpyjä, kunnes määrät ovat täynnä.
Läntiseltä (5-alue) vastaanotamme käpyjä 10 000 litraa.
Itäiseltä (6-alue) vastaanotamme käpyjä 12 000 litraa.
Kerääjälle maksetaan kävyistä 0,85 €/litra, joka maksetaan kerääjän tilille.
Lisätietoja antavat mhy:n alueneuvojat.

Metsähoitoyhdistys Pudasjärvi
Toritie 1 (PL 62) 93101 Pudasjärvi
etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi

www.mhy.fi/pudasjarvi

PUDASJÄRVI -lehti

nro 50

Kauneimmat
joululaulut

12.12.2012

KIITOS

PÄRJÄNSUON HIRVIHALLILLA
14.12.2012 klo 18.00

Sydämellinen kiitos
80-vuotisjuhlaamme
osallistuneille ja
perhe- ja diakoniatyötämme
tukeneille.

Keijo Piirainen tulee laulamaan kanssamme.
Myytävänä arpoja, pääpalkintona juhlakinkku!

TERVETULOA!
Toivottaa Pärjänsuon metsästysseuran tontut

Joulu on
kohta ovella…

Pudasjärven rauhanyhdistys ry
Johtokunta

Joten on aika merkitä kalenteriin
MTK-Pudasjärven puurojuhla!

Koko perheen
puurojuhla

Yleinen joulujuhla

Hilturannan leirikeskuksessa
La 15.12.2012 alkaen klo 12.00.
Tiedossa jouluista ohjelmaa ja
tietenkin joulupuuroa!

torstaina 20.12.2012
klo 16.00 Suojalinnalla.

Ilmoittautumiset puurojuhlaan
to 13.12. mennessä puhelimitse
(mielellään tekstiviestillä) 040-596 6198 tai
sähköpostitse: maija.puhakka@luukku.com
Jäsenille ilmainen.

Ennakkoilmoittautumiset
maanantaihin 17.12.2012 mennessä,
numeroon 08 822 138 tai
044 0822 130

Syötteen kylätalolla

Ken lahjan tuo,
hän lahjan saa!

su 16.12.2012 klo 15.00

Tervetuloa!

puurojuhla
Tervetuloa!
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Ilmoitus Tolpanvaaran- Jylhänvaaran tuulivoimapuiston

Yleiskaavoituksen
vireille tulosta

sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä
pidosta.
Pudasjärven kaupunginhallitus on 19.06.2012 §226 päättänyt ryhtyä
laatimaan Tolpanvaaran- Jylhänvaaran tuulivoimapuiston yleiskaavaa.
Kaavoitettava alue sijaitsee Puhoksen-Siivikon alueella, paikallistien
8390 pohjoispuolella. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan
oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavoitus perustuu
kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.
Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään
nähtävänä 17.12.2012 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitusja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallisilla
on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman
riittävyydestä.
Kaavoitustyön suunniteltu aikataulu ja vaiheet: Kaavaluonnos ja siihen
liittyvä valmisteluaineisto asetetaan mielipiteen kuulemista varten
nähtäville alkuvuodesta 2013. Tämän jälkeen laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville ja josta pyydetään viranomaisten
lausunnot.Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn loppukesästä 2013.
Pudasjärvellä 3.12.2011
Kaupunginhallitus
www.pudasjarvi.fi

Työpetari ry/ Kesseli ry

Syötteen kyläyhdistys ry

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Markus Viitala
020 764 0264

Petri Tolonen
020 764 0262
Rovaniemi

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Salla

Kemijärvi

KITKAWOOD

Kuusamo

Aki Huttu
020 764 0254

PÖLKKY

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Teemu Pohjola
020 764 0263

ULEA

Taivalkoski
Pudasjärvi
Oulu

Esa Polojärvi
040 6709 003

Suomussalmi

Jari Juntunen
040 515 9779

Jukka Heikkinen
020 764 0249
Kajaani

Hankintatoimisto
Saha

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

Kaupungin
joulutervehdykset
hyväntekeväisyyteen
Pudasjärven kaupunginhallitus päätti 4.12. kokouksessaan, että kaupunki ei lähetä
tänä vuonna perinteisiä joulutervehdyksiä, vaan tervehdysten sijaan tekee lahjoituksen hyvään tarkoitukseen.
Pudasjärven kaupunki päätti
lahjoittaa MLL:n joulupuukeräykseen 1000 euroa.

Talala jatkaa
Keskustan
Kurenalan
puheenjohtajana
Suomen Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen
syyskokous 2.12. valitsi paikallisyhdistyksen johtokunnan toimikaudeksi 2013. Puheenjohtajana jatkaa Reijo
Talala ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Jussila, muut
johtokunnanjäsenet
ovat
Martti Räisänen, Janne Moilanen, Matti Holmström, Seppo Kumpumäki (uusi), Kerttu Simu (uusi), Sointu Veivo,
Henrik Hämäläinen, Marko
Koivula (uusi) ja Seppo Sammelvuo (uusi).

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kaupungintalon käyttöönotto
Asiakaspalvelupiste ja virallinen ilmoitustaulu sijaitsevat kaupungintalolla ma 17.12.2012 alkaen.
Asiakaspalvelupiste on avoinna ma-pe klo 8-16.
Poikkeusaukioloajat
- 24.–28.12.2012 suljettu
- uudenvuoden aattona 31.12.2012 klo 8-15
Yksiköt siirtyvät kaupungintalolle seuraavasti:
Viikko 51: asiakaspalvelupiste, tekninen toimi, edunvalvonta ja
velkaneuvoja
Viikko 1: keskustoimisto ja kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Viikko 2: Oulunkaaren kuntayhtymä / sosiaalipalvelut
Viikko 3: veteraaniasiamies ja lomatoimisto
Viikko 4: asuntotoimisto
Mikäli aiot asioida muuttoviikoilla kyseisissä yksiköissä, niin soita
etukäteen: Pudasjärven kaupungin vaihde 08 5875 5300, Oulunkaaren kuntayhtymän puhelinvaihde 08 5875 6100.
Lisätietoja asiakaspalvelupisteestä, p. 040 826 6417
www.pudasjarvi.fi
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Tervetuloa
tunnelmalliseen joulukauppaan

ERÄLAHJAT PUKINKONTIIN

Pilkit, pilkkisyötit, kairat, verkot,
puukot, iskukoukut, mormuskat ym.
SAAPUNEET

Kukka- ja hoivapalvelu Natural
0400 517 554
v
v
v
v
v

surulaitteet, kukkaistutukset ym.)

Monipuolista ja laadukasta palvelua
luontoa ja ympäristöä kunnioittaen.
Ritolantie 13 as 6, 93100 Pudasjärvi
www.kukkahoivapalvelu.com
Kukkasidontatöillä viikon toimitusaika.

Huopavuorisaappaat,
nahkasaappaat, Muck Bootsit
Testivoittaja: kahtoola

Klassinen hieronta			
Aromaterapeuttinen hieronta
Turvehoidot
Reikihoito 			
Kukkapalvelut (kimput, kranssit, asetelmat, 		

Maria Outila

VÄLIASU FinnSvala Termoswed,
villaset ja Power Strech fleece

PALVELEMME JOULUNA: 16.-23.12 klo 9-21,
24.12. klo 8-12, Joulupäivänä 25.12. suljettu,
Tapaninpäivänä kukkakakaappi palvelee klo 10-21

Avoinna
n
ajanvarauste
mukaan.

Esittelen tuotteitani ja palveluitani
Rimminkankaan joulumyyjäisissä 15.12.2012.
Tutustumistarjous joulukuussa:
turvehoidot -5€ norm. hinnoista.
Kaikkien marras-joulukuussa hoivapalveluita käyttäneiden kesken arvotaan hierontalahjakortti (60 min.)
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

LIUKUESTEET kenkiin
Thermos TERMOSPULLOT,
KIIKARIT, RIISTAKAMERAT

Arma Fennican KIRJAT
Oranssit KANINKARVAREUHKAT
HAUDUTUSPADAT
Jalmarin LAATIKKORAUDAT
minkeille, näädille, ym.
KOIRANRUUAT ● alk. 1,16€/kg
●

vehnättömät 1,47€/kg

Koirien juoksulanka systeemit
Uutuus! VEDETÖN
KÄSIENPUHDISTUSVAAHTO
●

kala- ja erämiehille ja naisille

1000 lumenin OTSA- JA

KÄSIVALAISIMET

Victorinox MONITOIMITYÖKALUT SA-INT malli
Garmin NAVIGAATTORIT

sekä koiralle että isännälle.
Ultrapoint KOIRAN GPS-TUTKAT
VAIHTOTARJOUS (549€ koko paketti)
kaikille koira-gps laitteille! 12.11-15.12.

Hevostarvike poistoja
Perämoottorit
poistohintaan ensi suveen
ASETARJOUKSET ja ASEPOISTOJA

Upeat hopea-, lasi- ja
kivikorut sekä huivit

Anon
Ase ja Tukku

p. (08) 821 337,
0400 384 118

www.anonase.com

Kauppatie 4 Pudasjärvi
puh. 08-823 350
mattir@pp.inet.fi
www.hautauskukkaräisänen.fi

Rimmin Joulumyyjäiset
la 15.12. pöytä nro 52

Hilkka Sarajärvi p. 040 565 4829
www.lemom.fi

kukkavälitys

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja
Hyvää uutta vuotta 2013!
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LähiTapiola Pohjoinen yhdistää Pudasjärvellä Lähivakuutuksen ja Tapiolan hyvät ominaisuudet saman katon alle.

LähiTapiola Pohjoinen yhdistää Pudasjärvellä Lähivakuutuksen ja Tapiolan hyvät ominaisuudet saman katon alle.
Me LähiTapiolassa
palvelemme
nimemme mukaisesti
lähellä sinua.
Tervetuloa
ja kertomaan,
kuinka
voimme
LähiTapiola
Pohjoinen
yhdistää Pudasjärvellä
Lähivakuutuksen
ja Tapiolan
hyvätkäymään
ominaisuudet
saman katon
alle.
palvella sinua! palvelemme nimemme mukaisesti lähellä sinua. Tervetuloa käymään ja kertomaan, kuinka voimme
Me LähiTapiolassa

palvella
Me sinua!
LähiTapiolassa palvelemme nimemme mukaisesti lähellä sinua. Tervetuloa käymään ja kertomaan, kuinka voimme
palvella sinua!

Toritie 1, Pudasjärvi
p. 010 19 2632

Toritie 1, Pudasjärvi

Puheluhinnat: www.lahitapiola.ﬁ. Palveluntarjoajat: Keskinäiset vakuutusyhtiöt Tapiola ja Lähivakuutus, lähivakuutusyhdistykset, Tapiola Pankki Oy, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Tapiola
Toritie Tapiola,
1, Pudasjärvi
p. 010 19 2632
Varainhoito Oy
p. 010 19 2632

Puheluhinnat:
www.lahitapiola.ﬁ.
Palveluntarjoajat:
Keskinäiset
vakuutusyhtiöt
lähivakuutusyhdistykset,
Tapiola
Pankki
Oy, Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö
Tapiola, Tapiola
Puheluhinnat:
www.lahitapiola.ﬁ.
Palveluntarjoajat:
Keskinäiset
vakuutusyhtiötTapiola
Tapiola ja
ja Lähivakuutus,
Lähivakuutus, lähivakuutusyhdistykset,
Tapiola
Pankki
Oy, Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö
Tapiola, Tapiola
Varainhoito
Oy
Varainhoito
Oy

