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Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Pudasjärven Optiikan 
Supertarjous jatkuu 

tammikuun loppuun saakka!

Silmälasien 
ostajalle optikon 

näöntarkastus 
veloituksetta!Nyt meiltä myös Oakleyn 

ja Smithin laskettelulasit!

P. 040 821 
1819

Varaa aika
Lääkäriajat: ke 27.1., ke 3.2. ja ke 10.2. 

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Naso-sarjan 
valmisteilla!

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
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www.koskitraktori.com
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KUTSU METSÄVEROILTAAN
Tervetuloa OP Pudasjärven ja 

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään

METSÄVEROILTAAN

maanantaina 1.2.2016 klo 17.30
Osuuspankin alakerran kokoustilaan.

ILLAN OHJELMA 

Kahvitarjoilu klo 17.00-17.30

Tilaisuuden avaus
• Elias Rask, OP Pudasjärvi 
Metsän vakuuttaminen
• Mikko Ylitalo, OP Vakuutus 
Metsäverotus 2015
• Antti Härkönen, Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry 
Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös.

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 29.1.2016 
kello 12.00 mennessä puh. 010 257 1906 tai 

sähköpostitse pudasjarven@op.fi. 
Tilaisuuteen mahtuu enintään 40 osallistujaa.

Tervetuloa!

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja 

kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot
• työvaatepesut

• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms. 

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

Ilmainen 

kuljetus!

OULUN PESULAPALVELU
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Puh. 040 581 9930

Teetä talvella kattoremontti, 
niin kuvaamme 

lämpökameralla eristeiden 
kunnon samaan rahaan!!! 

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

PYYDÄ 
TARJOUS!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833, jukolanpirtti@gmail.com. 

Tervetuloa Jukolan Pirttiin! 

Avoinna: Ma-to 10-16, Pe 10-18, La 12-18, 
Su suljettu (1.3.2016 asti)

Maanantai 25.1.
Uunilohi L, G
Rosmariini lohkoperunat L, G, M
Jauhelihamureke L, G, M
Uunikasvikset L, G, M

Tiistai 26.1.
Kanaa currykastikkeessa L, G
Savuporokiusaus L, G
Riisi L, G, M
Hunajajuurekset L, G, M

Keskiviikko 27.1.
Mantelikala L
Perunamuusi L, G
Karjalanpaisti L, G, M
Talon kasvikset L, G, M

Torstai 28.1.
Lindströminpihvi L, G, M
Kebabkiusaus L, G
Perunamuusi L, G
Kukkakaaligratiini L, G

Perjantai 29.1.
Ylikysä possu L, G
Kermaperunat L, G
Pestokanaa L, G
Kasviswokki L, G 

Ma 25.1. alkaen lounasruokalista netissä! 

9,90 /hlö

PUDASJÄRVELLÄ entisissä Veken kalusteen 
tiloissa Varsitie 6. Ark 9-17, la 9-14

POISTOPISTE

Kuohkeat tuplatäyte
TALVIPEITTEET
1200 g/m2 Kangas: pv/pe 
Täyte: silikonoitu pe-ontelokuitu 10€

1€
kpl/pkt/erä

Kotimaiset
VILLA-
SUKAT 2 pr 5€
FLEECE 
HUOPA
130x150 cm 750

NENÄLIINAT
10 pkt 
pakkaus

LUMI 
TYÖNTYRI

● Ystävänpäiväkortit 6 kpl
● Nestesaippua 150 ml 2 pll
● Lämpökynttilät tuoksulla 4 kpl
● Pääsiäistiput alk
● Henkarit 2 kpl
● Käsineet. pipot ja kaulaliinat alk 
● Sisustustaulut 3 kpl
● Second hand Neulepaidat 
● Paperiset Pölynimurinpussit Vanhempiin malleihin

Meiltä TV:stä tutut
Tuotteet vähintään

-70% ovh:sta

Simoniz Fix It Pro
MAALINAARMUJEN 
PAIKKAUSKYNÄ 5€

TUHANSITTAINTAVARAA

20€Lajiteltua
RUOKAPERUNAA 25 kg/ säkki

Saimme lisää!

150

5€

5€ALKAEN

TOPPATAKIT Nuorisolle 
OBEY PIPOT

790 10€

Skottiruutu 
FLANELLIHOUSUT
3 KPL

Gamo 
HUPPARI
karvavuorella

18€

RUOHOMATTO
lev. 90 cm

1490
/m

HINTASHOKKI!

Ruotsin armeijan
SUKSISETTI
Sis. sukset, sauvat ja siteet

20€
YHTEISHINTAAN
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 24.1. kello 10, Pekka Asi-
kainen, Marko Väyrynen, Tiina Inkeroinen, Keijo Piirai-
nen. Rippikoulusunnuntai, kirkkokahvit.

Lauluilta seurakuntakodissa ke 27.1. kello 18-19. 
Tule laulamaan tuttuja hengellisiä lauluja kitaran säes-
tyksellä. Laulattajina Marko, Tiina ja Hanne.

Kuorot: Vox-Margarita ke 27.1. kello 18. Eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 3.2. kello 13.

Miestenpiiri seurakuntakodissa ti 26.1. kello 17.30, 
Pekka Asikainen, Keijo Piirainen.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 25.1. kello 18

Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 26.1. kello 12.

Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttori-
lassa.

Perhekerho: Perhekehot seurakuntakodissa ke 27.2. 
ja to 28.2. kello 10-13.

Lapsiparkki: seurakuntakodin päiväkerhotiloissa pe 
22.1. ja pe 29.1. kello 9.30-12. Ilmoittautumiset (08) 882 
3100 (ennakkoon otetaan 10 ilmoittautunutta).

Siioninvirsiseurat ja vuosikokous seurakuntakodissa 
pe 22.1. kello 18

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Juha-
ni Jurmulla pe 22.1. kello 19 ja lauluseurat Anssi Nur-
melalla su 24.1. kello 18.30. Seurat Kurenalan ry:llä su 
24.1. kello 16 (Aimo Hautamäki, Pekka Tuomikoski).

Kastettu: Oliver Ensio Iinattiniemi, Sara Tiina Aleksan-
dra Toikka.

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 poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Nuutti oli muutamia päiviä sitten. Siihen 
loppui joulun aika; joulukuuset on poltet-
tu ja joulukoristeet on laitettu odotta-
maan ensi joulua. Joulu ja koko vuosi 2015 
jää muistoihin kuten niin monet vuodet, 
joulut ja muut juhlat ovat jääneet. Ensi 
sunnuntai aloittaa kirkollisessa juhlakalen-
terissa pääsiäisjakson – enää on vain 70 
päivää pääsiäiseen.

Monet ovat tutkineet itseään, tapojaan 
ja toimintojaan ja tehneet muutoksen lu-
pauksia tälle vuodelle. Näin alkuvuodesta 
ei vielä tiedä, että jaksaako pitää lupauksis-
ta kiinni tavoitteisiin asti, riittääkö sinnik-
kyys ja voimat loppuun saakka vai ”hyy-
tyykö kesken matkan”. 

Ihmiselämässä on paljon tärkeitä ta-
voitteita ja välitavoitteita, etappeja koko 
matkan varrelle. Elämässä saattaa kuiten-

kin monen asian todellinen painoarvo ja 
tavoitteet muuttua, kun niitä tarkastellaan 
oikeaa taustaa vasten. Joskus tavoitteiden 
uudelleen arviointi voi muuttaa ihmisen 
koko elämän suunnan. Raamattu kertoo 
apostoli Paavalille käyneen näin. Asiat, joi-
ta hän oli pitänyt voittona, olivat Kristuk-
sen tähden paljastuneet tappioksi. Paava-
li oli valmis hylkäämään kaiken entisen ja 
ottamaan elämälleen uuden suunnan saa-
dakseen suuremman voiton. Omakoh-
taisesta Herran Jeesuksen tuntemisesta 
omana Vapahtajana tuli hänen elämäänsä 
todellinen aarre, jonka hän halusi säilyttää 
kuolemaansa saakka. 

Paavali joutui hylkäämään uskonsa en-
tiset tukipilarit ja vastaanottamaan uskol-
la ansaitsemattomana armosta Kristuksen 
kärsimisellä, kuolemalla ja ylösnousemuk-

sella valmistaman vanhurskauden. Kris-
tuksen seuraajana Paavali sai kokea hänen 
kärsimyksensä osallisuutta ja ylösnou-
semuksen voimaa. Samaa voimaa, jonka 
turvin jaksaa uskon päämäärään – iankaik-
kiseen elämään, saa kokea jokainen Kris-
tuksen seuraaja.

Pääsiäisen ajan tapahtumat muistut-
tavat meille jokaiselle Jeesuksen sovin-
totyöstä meidän syntiemme tähden. Sen 
saamme omistaa uskomalla ansiottomana 
armosta syntimme anteeksi.

”Kiitos Herran, hän auttaa tiellä, meidän 
kanssamme nyt ja aina on, täällä suo Isän 
suosion, rauhan luonansa siellä.”  ( Vk 547)

Arvo Niskasaari

Joulusta kohti pääsiäistä

Kehonkoostumusmittaus 
on hyvä keino saada kan-
nustusta elämäntapojen 
tarkkailuun ja liikuntaan. 
Pudasjärvellä mittauksia 
tehdään jälleen ensi viikol-
la Puikkarissa.

InBody-mittaus tarjo-
aa monipuoliset ja yksi-
tyiskohtaiset tulokset ke-
hon koostumuksesta. 
Tulokset kertovat tarkkaa 
tietoa muun muassa li-
hasmassasta, lihastasapai-
nosta, rasvaprosentis-
ta, nestetasapainosta sekä 
viskeraalisen rasvan mää-
rästä. Muutosten seuraa-
minen motivoi ja auttaa 
muokkaamaan liikunta- ja 
ruokailutottumuksia oike-
aan suuntaan.

InBody-laitteissa käy-
tettävä menetelmä perus-
tuu pienen sähkövirran 
johtamiseen kehon läpi. 
Koska vain kehon sisäl-
tämä vesi johtaa sähköä, 
voidaan kehon koostumus 
laskea mittaamalla kehon 
impedanssia eli sen sähkö-
virralle aiheuttamaa vas-
tusta.

Menetelmän etuina 
ovat turvallisuus, nope-
us, luotettavuus ja help-
pous. InBody-tulokset 
perustuvat todelliseen 
mittaukseen, sillä laitteis-

Kehonkoostumus-
mittaus antaa 

monipuolista tietoa

sa käytetään tekniikkaa, 
jossa kehon koostumus 
mitataan segmentaalises-
ti viidessä osassa käyttäen 
monitaajuista sähkövirtaa.

Testi tehdään siten, että 
mitattava seisoo laitteessa 
paljain jaloin liikkumatta 
noin 2 minuutin ajan pitä-
en kiinni kosketuselektro-
deista.

Ennen kehonkoostu-
musmittaukseen tulemis-
ta on suositeltavaa olla 
syömättä ja juomatta noin 
kahden tunnin ajan. Ras-
kasta liikuntaa viimeisen 
vuorokauden aikana on 
hyvä välttää. Ennen mit-
tausta ei myöskään kanna-
ta saunoa tai käydä suih-
kussa.

Mittausta ei voida teh-
dä, jos mitattavalla on sy-
dämentahdistin, hän on 
raskaana tai häneltä on 
amputoitu raaja.

Kotitalousvähennyksen 
määrä pysyy kolmatta vuot-
ta peräkkäin samalla tasolla, 
joten vuonna 2016 kotitalo-
usvähennystä voi verotuk-
sessaan hakea 2400 euroa 
omavastuun pysyessä 100 
eurossa. Koska kotitalous-
vähennys on henkilökohtai-
nen, voi samassa taloudessa 
asuva pariskunta saada yh-
teensä 4 800 euron vähen-
nykset per vuosi.

Kotitalousvähennys-
tä voi saada muun muassa 
kodin taloteknisiin korjaus- 
ja huoltotöihin niin kotona 

kuin vapaa-ajanasunnoilla-
kin. Lämmitystapamuutok-
set esimerkiksi sähkö- tai öl-
jylämmityksestä aurinko- ja 
maalämpöön, termostaat-
tisten patteriventtiilivent-
tiilien uusiminen, ilman-
vaihtokanavien puhdistus, 
kylpyhuoneen ja WC-tilojen 
uusiminen, kaikki asumis-
mukavuutta ja asukkaiden 
kustannuksia säätäviä toi-
menpiteitä ja mahdollista to-
teuttaa kotitalousvähennys-
tä hyväksikäyttäen. 

Lämmitystapamuutok-
sen suunnittelu kannat-

taa aloittaa hyvissä ajoin 
ja muistaa, että remonttiin 
kuuluvaan työn osuuteen on 
mahdollista saada kotitalo-
usvähennystä. Kotitalous-
vähennys myönnetään sinä 
vuonna, jona työkorvaus on 
maksettu, joten hyvin ajoi-
tetusta remontista voi saa-
da vähennystä kahtena eri 
vuonna.

LVI-Tekniset Urakoitsi-
jat LVI-TU ry:n lakimies Pia 
Kilpeläinen kuitenkin huo-
mauttaa, että remontin ajoi-
tuksessa kannattaa olla tark-
kana, koska verottaja voi 

katsoa laskutuksen keino-
tekoista jakamista kahdelle 
vuodelle veronkierroksi, jos 
remonttiin kuuluva työ ei 
todellisuudessa ajoitu vuo-
denvaihteeseen.

Jos remonttiin kuuluvaa 
työtä tehdään osittain kah-
den vuoden puolella, silloin 
ei jälkeenpäin voi sanoa, 
että kyse olisi keinottelusta. 
Isoissa remonteissa kannat-
taakin etukäteen sopia, että 
laskutus tapahtuu useam-
massa erässä töiden etene-
misen mukaan, vinkkaa Kil-
peläinen.

Kotitalousvähennyksen 
taso pysynyt samana

Pohjois-Pohjanmaan liiton 
maakuntahallitus on käsi-
tellyt sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön lausuntopyyntöä 
hallituksen linjauksista itse-
hallintoaluejaon perusteiksi 
ja sote-uudistuksen askel-
merkeiksi

Ministeriön pyyntöä kä-
sitellään myös Pudasjärven 
kaupunginhallituksessa tu-
levana tiistaina. Kaupun-
gin mukaan nykyinen maa-
kuntajako on oikea peruste 
itsehallintoalueiden muo-
dostamiselle. Pudasjärven 
kanta on, että maakunta-

jako on aluejakona luonte-
va ja mahdollistaa toimivan 
maakuntaidentiteetin luo-
misen ja sitä kautta "maa-
kuntalaisten" sitouttamisen 
tulevan hallinto- ja palvelu-
rakenteen taakse.

Myös maakuntahallitus 
pitää lähtökohtana päämi-
nisteri Sipilän hallituksen 
mukaisia linjauksia, että 
kaikki 18 maakuntaa muo-
dostavat itsehallintoalueen 
ja toimivat sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestäjä-
nä. Myös maakuntaliitto-
jen kaikki tehtävät siirtyvät 

perustettavalle itsehallinto-
alueelle.

Maakuntaliiton mukaan 
lailla säädettävien kolmen 
itsehallintoalueen tulee so-
pia vaativien palvelujen 
järjestämisestä toisen itse-
hallintoalueen kanssa so-
pimusmenettelyllä välttä-
en uusia ylimaakunnallisia 
hallintoelimiä. Alueilla on 
oltava mahdollisuus päät-
tää tulojen ja menojen ra-
kenteesta itsenäisesti, eikä 
rahoitusratkaisu ei saa vaa-
rantaa tai heikentää itsehal-
linnon demokraattista poh-

jaa.
Liitto muistuttaa minis-

teriötä siitä, että Pohjois-
Pohjanmaa on maantie-
teellisesti laaja ja väestö- ja 
aluerakenteeltaan hetero-
geeninen, mikä vaikuttaa 
palveluiden järjestämisen 
ja niiden rahoittamiseen. It-
sehallintoalueet tarvitsevat 
sekä valtionrahoitusjärjes-
telmän sisältäen alueiden 
erityisolosuhteet huomi-
oivan tulostasausjärjestel-
män että oman verotusoi-
keuden.

Ministeriö pyytää lausuntoja 
sotesta ja itsehallintoalueista
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Syötteellä niin sanotut van-
hat mökkialueet ovat vail-
la katuvaloja. Mökkialueille 
tultaessa on ilmoitustaulu, 
joka on valaistu. Valitetta-

Mökkiläiset valaisevat Syötettä
vasti viime talvena ja tänä 
syksynä nuokin lamput 
olivat kaivaustöiden ynnä 
muiden syiden takia sam-
muksissa.

Katuvalojen määrä mök-
kialueilla jakaa mielipiteitä; 
osa haluaa turvallisuuden 
ja viihtyvyyden takia ka-
tuvalot, osa pitää pimeyttä 
juuri viihtyvyytenä.

"Pimeillä alueilla" mök-
kiläiset ovat valaisseet pi-
hoja ja teitä jäälyhdyin, ul-
kovaloilla ja kynttilöillä. 
Erityisesti vuodenvaihtees-
sa valaistus oli kaunista 
katsottavaa ja kertoi mök-
kiläisten runsaasta määräs-
tä Syötteellä.

Lyhdyt luovat  
tunnelmaa ja  
turvallisuutta
Tästä tavasta jo viime vuon-
na innostuneena Syötteen 
mökkiläisyhdistys anoi 
kaupungilta avustusta alu-
een valaisuun kynttilälyh-
dyin. Pieni rahasumma 
saatiin, ja nyt Syötteellä on 
kymmenen isoa lyhtyä luo-
massa tunnelmaa ja turval-
lisuuttakin.

Jonkulaisten oma kyläta-
lo Paukkerinharjulla sai vi-
pinää ja tuuletusta urakalla, 
kun alueen kyläseura joulun 
alla palkkasi listoilleen seit-
semän työntekijää. 

Pudasjärven kaupun-
gin ESR-rahotteisen Laavu-
hankkeen projektipäällikkö 
Tiina Tauriainen moikkasi 
vastikään työporukoita pai-
kan päällä. 

– Tervetuloa siniseen sa-
lonkiin, kajahti iloisesti ovel-
ta, kun Tauriainen asteli tar-
kastamaan työn tulosta. 

Kauko Tervonen on ohju-
rina laitellut pojat ja yhden 
leidin itsensä lisäksi töihin 
ja kylätalon sisätiloihin on 
telailtu uutta maalipintaa. 
Työnjälki oli Tauriaisenkin 
mielestä kehuttavan hyvä:

– Kyllä kelpaa käydä jum-
palla.

Pakkasella  
sisähommia
Pakkasaikaan on sovittu siis-
timmät sisähommat. Säiden 
salliessa on muun muassa 
jo järjestetty varastosta pois 
kaikki vanha roina ja saa-
tu tekaistua "meleko palio" 
polttopuutakin. Rannan rai-
vaus aloitettiin ja sitä jatke-
taan, kunhan keväisemmät 
säät taas sallii ulkona huhki-
misen. 

Tulevina hankkeina työ-
porukalle on luvassa muun 
muassa halon tekoa ja pie-
niä korjauksia mökkiläisille, 
jossain vaiheessa kesempänä 
kylätalo saa uutta maalipin-

Tervetuloa jonkulaiseen
 siniseen salonkiin!

taa myös ulkopuolelleen.
Jatkossa työväki siirtyy 

yhä enemmän kylätalolta 
lähemmäs kyläläisten omia 
palvelutarpeita. Laavu-
hankkeen mallissa jalkau-
tetaan työllistäminen sinne 
ihmisten lähelle ja palvelui-
ta kylillä tuotetaan pääosin 
omin voimin. 

Tätä työtä on nyt alet-
tu kokeilemaan Jongun alu-
eella hyvällä menestyksellä. 
Sinisen salongin luulisi kel-
paavan kyläläisten käyttöön. 

– Sieviä verhoja ovat jo 
kylän naiset suunnitelleet, 
mainitsi Tervonen.

Hanne Vähäkuopus
Media-assistentti
Pudasjärven kaupunki

Sinistä touhua. Jonkulaisen kylätalon sinisen salongin viimeistelyä ammattitaitoisen työ-
porukan voimin.

Jongun työporukan töiden järjestäjä Kauko Tervonen ja 
Laavu-hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen ihaste-
levat lopputulosta kylätalolla.

Yhdistys on ostanut kol-
men ja viiden päivän kyntti-
löitä ja hallituksen jäsenet ja 
muut mökkiläiset huolehti-
vat lyhdyistä. Omia kynt-
tilöitä saa viedä lyhtyihin 
kuka tahansa. Lyhdyt ke-
rätään keväällä varastoon 
mahdollista huoltoa varten.

Lyhdyt ovat pieni ele 
viihtyvyyteen, mutta ne 
ovat saaneet hyvän vas-
taanoton alueella. Kyntti-
löiden lempeä valo ei riko 
mökkitunnelmaa, mutta va-
laisee lenkkeilijän tietä ja li-
sää mökkiläisten yhteisöl-
lisyyttä. Lyhdyt lisäävät 
myös vakituisten asukkai-
den viihtyisyyttä.

Lyhtyjen lisähankintaan 
panostetaan jatkossakin.

Katri Virtanen
puheenjohtaja
Syötteen  
mökkiläisyhdistys ry

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

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

Oikein tehty katon lisäeristys
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 0400 753 545
tai juutinensami@gmail.com

Paljon Poistotuotteita 
Inventaario Ale!

S-Marketissa Pudasjärvellä
Puh. 050 386 8660

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17

www.AarreKauppa.net

Nyt -20% jopa -70% ALE!
Tule tekemään löytöjä!

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

TALVIEHTO HINTAAN!

KANNALA HIRSILATO 
RAKOSEINÄ R 10,5 m2

TEKNISET TIEDOT
(päätyseinät suoria / sivuseinät vinoja)
Pohjan koko (lev. 3000mm x pit. 3500mm)
Harjakorkeus 2740mm, sivuseinäkorkeus 1720mm
Katon lapepituus 2550mm (pelti tai rpl)
Katon harjapituus 4410mm
Katon sivuräystäspituus 4410mm

995,-
Katemateriaali ei sisälly hintaan.
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Karhupajan väellä oli taas 
mahdollisuus täydentää 
yleissivistäviä taitojaan. Täl-
lä kertaa se tapahtui osallis-
tumalla kansalaisopiston jär-
jestämälle kaksipäiväiselle 
EA 1-kurssille. Osa osallistu-
jista oli ensi kertaa oppimas-
sa näitä elintärkeitä taitoja 
ja muutama porukasta saa-
pui päivittämään aiemmin 
hankkimiaan tietojaan.

Punaisen ristin koulutta-
ja Jari Pajula totesi, että suu-
rella osalla suomalaisista on 
hätäensiavun perustaidot 
hallussaan, mutta onnetto-
muuden tai vahingon sat-
tuessa saattaa auttamishalu 
olla hiukan hukassa, koska 
pelätään turhaan auttamis-
taitojen pätevyyttä.

Perussääntönä on: jokai-
nen auttaa omien taitojensa 
sallimissa mahdollisuuksis-
sa. Pääasia on, että hädässä 

Ensiaputaitojen hallinta kuuluu kaikille
olevaa autetaan. Väärin teh-
dään silloin, kun avun tar-
vitsija jätetään auttamatta.

30 painallusta ja 2 
puhallusta
PPE.n eli puhallus-painal-
lus-elvytyksen taidot opis-
keltiin ensin teoriassa ja sit-
ten siirryttiin käytännön 
harjoituksiin. Oikeat otteet, 
elvytysasennot ja tilanteessa 
käyttäytyminen harjoiteltiin 
henkilökohtaisesti.

Jokainen kurssilainen 
muistaa ohjeen, 30 painallus-
ta ja kaksi puhallusta, hengi-
tyksen kulun varmistukseen 
vaadittavan uhrin pään oi-
kean asennon ja monet muut 
ihmisen hengen pelastami-
seen tarvittavat opetukset.

Kurssilla selvitettiin mie-
lenkiintoisen luennoinnin, 
käytännössä kokeilemisen 
ja esimerkkien avulla muun 

muassa onnettomuuspai-
kalla toimimisen vaatimuk-
set, henkisen ensiavun suu-
ri merkitys, vierasesineen 
poistaminen hengityselimis-
tä, verenvuotojen tyrehdyt-
täminen, haavojen ym. si-
tomiset, verenkiertosokin 
hoitaminen ja erilaisten ta-
paturmien ensihoidot.

EA 1-kurssin sisältöön 
kuuluu nykyään terveyskas-
vatusosio, jossa kiinnitetään 
huomio ihmisen yleiseen 
jaksamiseen ja omasta itsestä 
huolehtimiseen niin henki-
sellä kuin fyysisellä alueella.

Kaikessa ensiavun anta-
misessa ja ihmisten auttami-
sessa on tärkeintä auttajan 
rauhallisuus ja maltti sekä 
turvallisuutta antava puhe ja 
läsnäolo. 

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja
Karhupaja Karhupajan väkeä opettelemassa puhallus-painallus-tekniikkaa ensiapukurssilla.

Ammattiopistoissa on siir-
rytty osaamisperusteisuu-
teen, jossa aiemmin osaa-
mista hankkineet opiskelijat 
hyötyvät taidoistaan ja he 
valmistuvat ammattiin ai-
empaa nopeammin.

Ammatillisen peruskou-
lutuksen uudet tutkinnon 
perusteet tulivat valtakun-
nallisesti voimaan viime 
elokuussa. Nyt tutkinnossa 
korostetaan osaamista ja työ-
elämäläheisyyttä sekä opis-
kelijoiden yksilöllisiä ja jous-
tavia opintopolkuja.

Tutkinnon laajuutta ei 
enää määritellä opintovii-
koilla vaan osaamispisteillä: 
ajan mittaamisen sijasta mi-
tataan opiskelijan osaamista.

Osaaminen  
tunnustetaan
Maaseutuyrittäjäksi Muhok-
sella opiskeleva Erika Esko-
la on suorittanut lukio-opin-
toja ennen aloittamistaan 
OSAOssa. Eskolan osaami-
nen on tunnistettu lukiossa 
suoritettujen aineiden, kuten 
englannin kielen, osalta.

Eskola on pitänyt opin-
tojensa aikana äitiysloman, 
mutta osaamisperusteisuu-
den ansiosta hän valmistu-
nee yhtä aikaa muiden kans-

Ammattiin aiempaa nopeammin
sa.

- Kyllähän se on aina ko-
tiin päin, ettei tarvitse opis-
kella samoja asioita moneen 
otteeseen, Eskola sanoo.

Osaamisen tunnustami-
nen lyhentää opiskelijan 
opiskeluaikaa. Lehtori Kim-
mo Savelan mukaan osaa-
misen tunnustaminen sopii 
varsinkin heille, joilla on ko-
kemusta esimerkiksi kotiti-
lalta.

 - He voivat tehdä näytön, 
josta käy ilmi heidän osaa-
van asian. Haaste on yksilöl-
lisen opintopolun rakenta-
misessa, Savela sanoo.

Rasmus Kurtti valmistui 
joulun alla pintakäsittelijäksi 
OSAOn Haukiputaan yksi-
köstä. Hän on työskennellyt 
kesäisin alan töissä. Työko-
kemuksensa ansiosta hän 
valmistui puoli vuotta luok-
kakavereitaan aikaisemmin.

- Opettajat kehottivat aina 
ottamaan työtodistukset tal-
teen. Niiden ansiosta sain 
osaamistani tunnustettua, 
Kurtti kertoo.

Kurtilla on jo työpaikka 
odottamassa.

- Ajattelin tehdä töitä nyt 
tovin ja sitten mennä armei-
jaan. Armeijan jälkeen olen 
ajatellut suorittaa näyttötut-
kintona maalarimestari-tut-

kinnon, hän suunnittelee.

Haaste opettajille ja 
talouden  
suunnittelulle
Ammatillisen perustutkin-
non laajuus on 180 osaamis-
pistettä. Ennen se oli 120 
opintoviikkoa. Tutkinnon 
osien osaamispisteet mää-
räytyvät sen mukaan, kuin-
ka kattavaa, laaja-alaista ja 
merkittävää osaamista sii-
nä hankitaan suhteessa koko 
tutkintoon.

Uudet opetussuunnitel-
mat ja siirtyminen osaamis-
perusteiseen koulutukseen 
muokkaavat väistämättä 
opetusta.

- Välttämättä pedagogiset 
sisällöt eivät lähiopetuksessa 
ole suurimmassa myllerryk-
sessä, mutta opiskelijoiden 
opintoaikojen eritahtisuus 
asettaa yhä suurempia haas-
teita etenkin opettajille ja ta-
louden suunnittelulle. Jat-
kossa opiskeluiden ohjaus 
on entistä ratkaisevammas-
sa osassa, sanoo kuntayhty-
mäjohtaja-rehtori Jarmo Pa-
loniemi.

OSAO tiedotus

Uudistus lyhyesti:
•  Osaamisperusteisuus kuvaa opiskelijan osaamista riippumatta koulutuksen järjestä-

mismuodosta. Osaamista voi karttua koulussa, työssäoppimisjaksolla, kesä- tai vii-
konlopputöissä, vapaa-ajalla.

•  Opiskelijalla on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista muualla 
hankitun osaamisen perusteella. Opettaja arvioi osaamisen.

•  Tutkinnon osat on määritelty osaamispisteinä. Tutkinnon osan pistemäärä kertoo 
opintojen kattavuudesta, vaikeudesta ja merkittävyydestä tutkinnon kannalta.

•  Joissakin tutkinnoissa opiskelija valitsee perustutkinnon sisältä sen osaamisalan (ai-
emmin koulutusohjelman), johon haluaa erikoistua.

•  Tutkinnon osa voi muodostua osa-alueista (aikaisemmin opintojakso). Tutkinnon 
osasta annetaan arvosana asteikolla 1-3 päättötodistukseen.  Ammatillista osaamista 
arvioidaan aina ammattiosaamisen näytöillä, joista annetaan erillinen näyttötodistus.

Kyllähän se on aina kotiin päin, ettei tarvitse opiskella samoja asioita moneen ottee-
seen”, Oulun seudun ammattiopiston opiskelija Erika Eskola sanoo. Kuva Jouni Ylisuu-
tari, OSAO.

Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikössä on syksystä lähtien määritelty tut-
kinnon laajuutta osaamispisteillä entisten opintoviikkojen sijasta. Viime keväänä proses-
sinhoitajiksi opiskelevat Ville Lehto ja Teemu Pesälä tarkistavat, että pöydän jaloista tuli 
oikean mittaiset.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 22.-23.1. ALKUVIIKKO MA 25.1.

Tiistaina 26.1. RautaosastoltaTekstiili- ja jalkineosastolta

kpl450 20,-5 pll

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

Airam HÄKÄ-
VAROITIN 

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

25,-
Stanley 
20,5 kw
HALLI-
LÄMMITIN 299,-
HALKO-
KÄRRY 4990

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT 9990

199
prk

Valio
MARJA-
KEITOT
1 kg

Atria perhetilan
BROILERIN 
FILEELEIKE 
480-600 g
naturell tai 
maustettu

599
pss

149

PullaPirtti
JYVÄISÄ 
RUIS 500 g

pss

Suomalainen
PERUNA
2 kg:n pussit
keltainen, punainen 
tai vihreä 149

pss

Kivetön vihreä
RYPÄLE
500 g, rasia

199
rss

PullaPirtin
RUNEBERGIN 
TORTUT 2 kpl

299
pkt

Perjantaina 22.1.

595
kgKotimainen tuore

KIRJOLOHI
2 kalaa/tal. raj. erä

100795
kg

595
kgMaustettu

porsaan
PAAHTO-
KYLKI

plo199
COCA-COLA, FANTA 
tai SPRITE
1,5 l, sis. pantin 0,40

KARJA-
LAN-
PAISTI

1090
kg

MAALISPALVIKINKKU
palana ja siivuina

Candy King
IRTO-
KARKIT

100 g

300

PullaPirtin

KONSULENTTI 

pe 22.1.

 TUOTE-ESITTELYÄ 

ja MAISTIAISIA!

HK CAMPING 
GRILLIMAKKARA
400 g

2 pkt

2 pss

Korpela
KANANUGGETIT tai 
PUIKOT
200 g 100

pkt

159

Vaasan
ISO PAAHDOT 
500-525 g
graham, monivilja tai 
vehnä

pss

HK
HERKKU-
MAKSA-
MAKKARA
500 g

199
kpl

499
kg

049
kg

299
kg

Suomalainen
KERÄKAALI

595
kgTuore

SILAKKAFILEE
pyyntivaraus

Porsaan tuore
LAPA tai ETUSELKÄ
3 kg/tal. 

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

069

100
Barilla
SPAGHETTI
1 kg

pkt

299
Felix
KETSUPPI
1,25 kg

plo

100
pssVaasanTUMMAT 

tai VAALEAT 
LOUNAS-
SÄMPYLÄT 8 kpl/320 g

Valio
OLTERMANNI
250 g 100

pkt

499
kg

SAVULUUT

595
kgPorsaan 

KASSLER-
LEIKKEET 
myös marinoidut

Arla
TUOREJUUSTOT 
150 g 100

pkt

695
Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

kg

Lauantaina 23.1.

Eldorado
RANSKANPERUNAT 
450 g

ALE JATKUU tekstiili- ja jalkineosastolla!

Alkaen

Lasten lämpimiä
NEULE-
PUSEROITA

1450

Miesten
NEULEPUSERO 
tai -TAKKI

5990

Alkaen

Lasten
TOPPATAKKEJA

1990

Alkaen
Tyttöjen ja 
poikien
PITKIKSIÄ 5,-

Lasten 
Lassie ja Pioni
TALVIKENKIÄ
vedenpitävä

39,
POISTOKORISTA

HUIVEJA ja PIPOJA

Talousosastolta119
pkt

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/tal.

Palvelutiskiltä

ERÄ!  
2 kpl LED-
LAMPPUJA 
AIRAM 
Esim. E27 7w 
600 lumen 690

pkt

ERÄ!  
ÖLJYTÄYTTEISET 
SÄHKÖ-
LÄMMITTEMET 
Esim. 1500w 48,-

319
plo

Mr Muscle
KODIN 
PUTKIMIES 1 l

Fairy ASTIAN-
PESUAINE 1 l

189
plo

295
plo

WC-kukka
WC-PUHDISTAJA
750 ml

279
pkt

Duck fresh discs 
WC-RAIKAS-
TAJA 36 ml

349
pkt319

plo

Kotimainen Luxus
NESTESAIPPUA
3 l

Lumme PYYKIN-
PESUNESTE 800 ml
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

Tervetuloa ma 25.1. klo 10-15!

tuMMa-
säMPylä

320 g/8 kpl

1,00
pss

ruisPalat
500 g/9 kpl

1,00
pss

vOi-
vaniljaPitkO

370 g

2,99
kpl

riisiPiirakka
390 g/6 kpl

0,99
pkt

lauantaiMak-
karatankO

1,5 kg

6,59
kpl

ylikyPsä-
kinkku 250 g

2,39
pkt

brOilerin 
MarinOitu 

reisikOiPi n. 1,1 kg

1,89
kg

isO kuOretOn 
nakki 

550 g

1,89
pkt

Color Mask
tyvisPray 200 ml
häivyttää tyvikasvun ja 
harmaat hiukset hetkessä

7,95
plo

Fairy
leMOn 1 l

1,99
plo

nord Clean
Pyykin-
Pesuaine 
1 l

0,99
plo

tintti
taliPallO 6 kpl

1,50
pkt

tintti
MaaPähkinää 
linnuille 2,5 kg

9,95
pss

-30%

lOPut
kynttilä-

lyhdyt

4,95

taffel
siPsit
235-325 g 2 pss hOX!

Pilkille 

MadOt ja tOukat 

Meiltä!

hOX!
verkkOMiehet!

narun-
uittOlaite

395,-

MOOttOri-
kelkan 
talOusreki

luMilingOt
alkaen

MOOttOri-
kelkan
lasikuitu-
ahkiO leveys 75 cm

hOX!
huiPPu halPa!

ahkiO +
Pilkki-
teltta

395,-

549,-

väinö
PilkkirePPu/
Pilkki-istuin/
kala-astia

49,50
uutuus!

129,-
Pilkkivavat
alkaen

3,95649,-

6,50
pss

tintti
kuOrittu auringOn-
kukansieMen 
1,5 kg

huOM!
tekstiilissä

uusia
ale eriä!
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Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

Tervetuloa ma 25.1. klo 10-15!

tuMMa-
säMPylä

320 g/8 kpl

1,00
pss

ruisPalat
500 g/9 kpl

1,00
pss

vOi-
vaniljaPitkO

370 g
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390 g/6 kpl

0,99
pkt

lauantaiMak-
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kpl
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2,39
pkt

brOilerin 
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reisikOiPi n. 1,1 kg

1,89
kg

isO kuOretOn 
nakki 

550 g

1,89
pkt

Color Mask
tyvisPray 200 ml
häivyttää tyvikasvun ja 
harmaat hiukset hetkessä

7,95
plo

Fairy
leMOn 1 l

1,99
plo

nord Clean
Pyykin-
Pesuaine 
1 l

0,99
plo

tintti
taliPallO 6 kpl

1,50
pkt

tintti
MaaPähkinää 
linnuille 2,5 kg

9,95
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-30%

lOPut
kynttilä-

lyhdyt

4,95

taffel
siPsit
235-325 g 2 pss hOX!

Pilkille 

MadOt ja tOukat 

Meiltä!

hOX!
verkkOMiehet!

narun-
uittOlaite

395,-

MOOttOri-
kelkan 
talOusreki

luMilingOt
alkaen

MOOttOri-
kelkan
lasikuitu-
ahkiO leveys 75 cm

hOX!
huiPPu halPa!

ahkiO +
Pilkki-
teltta

395,-

549,-

väinö
PilkkirePPu/
Pilkki-istuin/
kala-astia

49,50
uutuus!

129,-
Pilkkivavat
alkaen

3,95649,-

6,50
pss

tintti
kuOrittu auringOn-
kukansieMen 
1,5 kg

huOM!
tekstiilissä

uusia
ale eriä!
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

KUNTOSALI,  
HIERONTAA JA

FYSIOTERAPIAA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

VARAOSAT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTI-
PORAUKSIA

PORAUKSIA

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

OSTETAAN

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä myös:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/ra-
kennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

LAIHDU TEHOKKAASTI AMMATTITAITOISEN
VALMENTAJAN TUELLA!

Pudasjärvi ABC 07-11.00klo
MAANANTAINA 14.9.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

MAANANTAINA 25.1.
La 23.1. klo 10-13 myydään 
muuton vuoksi mm. pöytiä, 
tuoleja, met.runkosänkysohva, 
mäntylipastoja, pahkaesinei-
tä... Edullisesti. Käteismaksu, 
vie heti pois. os. Kotolantie 8 A 
1 Pudasjärvi. P. 0400 460 985.

Roskakatoksia, koirankoppeja, 
ulkohuusseja ym. P. 040 717 
1250.

VW Passat 1.9 tdi Sedan-99. 
aj. 450 tkm, tekniikaltaan hyvä-
kuntoinen, 1200 €.P. 046 540 
6442.

Valkoinen tv-taso, p. 045 357 
4399.

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata max 20 km 
säteeltä Pudasjärven keskus-
tasta rivitalokolmio, p. 0400 
934 494.

Pientä laittoa vailla oleva perä-
kärry, lavan koko 135×275cm, 
200 €. P. 0400 585 563.

Myyn tai vaihdan 14 tuuman 
uudet, halavat ja aistikkaat 
koristepölykapselit, 13 tuuman 
ehjiin kapseleihin. P. 041 749 
3010 tai 046 642 7550.

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

98 m2 KERROSTALOHUONEISTO 
keskustassa, 

kauppaan 50 m, apteekkiin 50 m, 
hinta 75 000 €, 

myös vaihto metsätilaan/-palstaan. 
P. 040 809 2120

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
Lue 

lehti netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi
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Puhoksella oli vuoden-
vaihteessa kansainvälis-
tä tunnelmaa, kun Ur-
hon Kievarilla järjestettiin 
29.12.2015–6.1.2016 pionee-
rileiri. Leirille osallistui nuo-
rukaisia Venäjältä Volgogra-
din eli entisestä Stalingradin 
kaupungista.

Leiriläiset olivat yhdek-
sän päivää Puhoskyläs-
sä. Matkalla he osallistuivat 
useaan tapahtumaan ja pala-
veriin, joita järjestivät Urhon 
Kievarin omistajat, yrittä-
jät Juri Bespalov ja Svetlana 
Mesetsova.

Joulukuun 29. päivä de-
legaatio vieraili Kurenal-
la, missä tutustumiskoh-
teena olivat muun muassa 
kaupungin kirjasto ja vir-
kistysuimala Puikkari. Kau-
pungin puolelta isäntänä ja 
emäntänä toimivat kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen 
ja palvelusuunnittelija Ritva 
Kinnula.

Stalingradin pioneerit kä-
vivät samana päivänä vierai-
lemassa myös Pudasjärvellä, 
vanhan kommunistin Erkki 
Juurikan kotona.

Vuodenvaihde  
yhdessä  
suomalaisten kanssa
Volgogradin vieraat vietti-
vät uuttavuotta yhdessä suo-
malaisten vieraiden kanssa. 
Uuden vuoden juhlaillallisel-

Volgogradin vieraat tutustuivat Pudasjärveen
Seurueen muisteluksia matkan varrelta

le osallistuivat myös Oulun 
SKP:n puheenjohtaja Matti 
Aalto vaimonsa Marjut Aal-
lon kanssa, puhoskylälaiset 
Liisa Hyttinen ja Paavo Kosa-
mo sekä Marko Kosamo tyt-
töystävänsä Hannele Vaini-
on kanssa. 

Vuoden 2016 ensimmäi-
sen päivän aamuna seurue 
teki pienen tutustumiskäyn-
nin Puhosjärvelle ja UKK-
reitille, joka kulkee lähellä 
Urhon Kievaria. Seuravana 
päivänä pioneerit kävivät 
vierailemassa Joulupukin pa-
jakylässä Rovaniemen kau-
pungissa. Leiriläiset ottivat 
joulupukin kanssa yhteisku-
van, tutustuivat joulupukin 
majaan ja ostivat erilaisia lap-
pilaisia lahjatavaroita muis-
toksi.

Tammikuun 3. päivä-
nä Urhon Kievarin pionee-
rileirillä kävivät tutustumis-
käynnillä Puhoskylän lapset 
ja vanhemmat Pudasjärven 
kaupungin vapaa-aikaoh-
jaaja Tarja Väisäsen kanssa. 
Volgogradin pioneerit olivat 
tehneet suomalaisille vierail-
le mielenkiintoista ohjelmaa. 
Osallistujat soittivat kitaraa, 
tekivät toisille käyntikortit ja 
pelasivat urheilupelejä.

- Suomalaisten ky-
lätapahtumaan osallistunei-
den mielestä päivä oli onnis-
tunut, sillä lapset ja nuoret 
pääsivät tutustumaan toisiin-
sa yhdessä tekemisen myötä.  

Yhteisenä kielenä kommuni-
kaatioon käytettiin englantia 
ja suomalaisten muutaman 
sanan venäjää ja venäläisten 
muutamaa sanaa suomea, 
Tarja Väisänen summasi.

Pelaamisen jälkeen kaikki 
kutsuttiin juomaan teetä syr-
nikin (venäläinen rahkalet-
tu) ja smetanan kanssa. Tä-
män perinteisen venäläisen 
ruoan olivat tehneet leiriläi-
set, ja kaikkien mielestä se oli 
todella maukasta. Volgogra-
din pioneerit kiittävät kaik-
kia suomalaisia osallistujia, 
jotka tulivat vierailulle leirille

Syötteellä  
uusia elämyksiä
Syöte tuli tutuksi 4. tammi-
kuuta, kun leiriläiset läh-

tivät Urhon Kievarista 
Pikku-Syötteen laskettelu-
keskukseen. Delegaatio tu-
tustui luontokeskuksessa 
paikalliseen kasvistoon ja 
eläimistöön. He kävivät vie-
railulla myös Syötteen Erä-
palvelun huskyfarmilla.

Lounastarjoilun jälkeen 
pioneerit ja suomalaiset lap-
set lähtivät laskettelemaan 
suksilla Pikku-Syötteelle. 
Tarja Väisäsen ja Pietaris-
ta eli Leningradista kotoisin 
oleva Ekaterina Peregudo-
va opettivat lapsia laskettele-
maan. Oppitunnista tykkäsi-
vät kaikki lapset. Laskettelun 
opettelussahan olennaista on 
harjoittelu, harjoittelu ja har-
joittelu, Väisänen mietti.

Pikku- Syötteen lasket-
telukeskuksen vierailun 
jälkeen leiriläiset ja Tarja 
Väisäsen nuorten ryhmä vie-

railivat Iinattijärven lakkau-
tetulla koululla. Nykyisen 
kiinteistön omistajan edusta-
ja Kaija Kuiri esitteli koulun 
tarjoamia vuokraus- ja ret-
keilymahdollisuuksia. De-
legaatio kiitti vierailumah-
dollisuudesta läsnäolijoita ja 
he antoivat erilaisia lahjata-
varoita Volgogradin alueen 
pioneerijärjestön päällikköl-
tä, Natalja Jurjevna Govoro-
valta. 

Urhon Kievarin ja Kinnu-
lan esittelemän Iinattijärven 
entisen koulun kautta kul-
kee UKK-reitti, jolla pionee-
rien on tarkoitus käydä jat-
kossa.

5.–6. tammikuuta ryhmä 
jatkoi tutustumista suoma-
laisten elämään Urhon Kie-
varilla. He tutustuivat pai-
kallisten asukkaiden kanssa, 
kävivät saunassa ja polttivat 

nuotiota.
Volgogradin pionee-

rit kiittävät Urhon Kieva-
rin omistajia ja Pudasjärven 
kaupunkia.  He toivovat, että 
pääsevät tulemaan Urhon 
Kievariin uudestaan kesäai-
kana. Vierailut naapurimai-
hin auttavat varhaisnuorten 
kasvatuksessa kansojen vä-
liseen ystävyyteen, mikä on 
hyvin keskeinen osa pionee-
ritoimintaa.

Teksti: 
Volgogradin alueellisen  
pioneerijärjestön päällikkö 
Natalja Jurjevna  
Govorova 
ja Nataljan apulainen Venä-
jän olympiakomitean jäsen 
Marina Pakalova, 
vapaa-aikaohjaaja 
Tarja Väisänen

Pudasjärven kaupungin palvelusuunnittelija Ritva Kinnula 
ja Venäjän olympiakomitean jäsen Marina Pakalova ihaste-
levat Volgogradin vieraiden tuomia tuliaisia.

Yhteiskuvassa Volgogradin pioneerit: Bozheskov Andrei, Zaiceva Ekaterina, Beljaeva Ksenija, Krajushina Uljana, Volgo-
grad alueellisen pioneerijärjestön päällikkö Natalja Jurjevna Govorova ja Nataljan apulainen, Venäjän olympiakomitean 
jäsen Marina Pakalova, Anna Shumilina, Anastasia Kolesnikova, puhoskylälaiset Satu Kälkäjä, Jarkko Manninen, Henry 
ja Henna Manninen, Ari Moilanen, Pudasjärven kaupungin vapaa-aikaohjaaja Tarja Väisänen, Atte ja Iida Väisänen, Erkki 
Hyttinen, Päivi Pihlaja, Miikka Pihlaja, Linda Pihlaja sekä Urhon Kievarin omistaja Juri Bespalov.

Uutta vuotta vastaanotettiin yhdessä suomalaisten vieraiden kanssa Urhon Kievarilla. Juh-
laillalliselle osallistui leiriläisten lisäksi ja järjestäjien lisäksi Matti Aalto, Marjut Aalto sekä 
puhoskylälaiset Liisa Hyttinen ja Paavo Kosamo sekä Marko Kosamo ja Hanneli Vainio. 

Pääosin leiriläiset viettivät aikaansa Pudasjärvellä, mutta yhtenä päivänä he tutustuivat 
Rovaniemeen. Siellä he pääsivät Joulupukin juttusille napapiirillä.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy
”Äiti Maa” tekstiilitaidetta Syötteen luontokeskuksella 2.1.-30.1. klo 10-16.
Ilkka Väätti - Grafiikkaa Kajaanin taidemuseon kokoelmista 9.1.-31.1. Näytte-
ly avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä/kävely su 10.1. klo 18 Puikkarin pihalta. 
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 24.1. klo 18, Urheilutie 8.
Bingo Koskenhovilla su 24.1. klo 18.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 25.1. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
InBody-mittaukset Puikkarissa ma-to 25.-28.1.  Virkistysuimala Puikkari, Tuulimyl-
lyntie 4.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 25.1. klo 17.30 Kunnon dinosaurus, klo 19 Järven 
tarina. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Järjestöille apua viestintään -koulutus to 28.1. klo 17-19.30 kaupungintalo, Varsitie 
7.
Lumilautaliiton SuomiTour- Superviikonloppu la-su 30.-31.1. Hiihtokeskus Iso-
Syöte.
Tehokävely su 31.1. klo 18 Puikkarin pihalta. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 1.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12. 
Torstaitanssit Suojalinnalla to 4.2. klo 14.30-16.30 Suojalinna, Urheilutie 2.
Syöte Talvikuva Festivaali 2016 pe-la 5.-6.2.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 24.1.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Koskenhovilla su 24.1.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

TULE MUKAAN!
torstaina 28.1.2016 

klo 17.00 Osviitassa alkaa 
diabetesyhdistyksen 

UUSI TOIMINTARYHMÄ 
vetäjänä Ari Tapper.

Tule mukaan - suunnitellaan yhdessä 
porinapiirin toiminnan sisältöä. 

Kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!

PUDASJÄRVEN DIABETESYHDISTYS ry 

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-20 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-18

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Perjantaina 22.1.
Karaoke ja Wintti 

lippu 5 €

Tervetuloa!

Lauantaina 23.1.
Karaoke ja Wintti 

lippu 5 €

Jongun Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

pidetään pe 29.1. klo 19 hirvikämpällä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 

hirvijahtiin ilmoittautuminen. 
Johtokunta

PUDASJÄRVEN ELÄKELÄISET ry  
Laskiaisrieha ke 10.2.2016 Iin Järjestötalolla 

kello 12.00. Sitovat ilmoittautumiset Leenalle 
p. 050 559 9066 7.2.2016 mennessä. 

Tiedossa hyvää ohjelmaa.
Vietämme eläkeläisten ja järjestöjen kanssa 

yhteistä ystävänpäivää ti 16.2.2016 
palvelukeskuksessa kello 14.30 soiton, 

laulun ja sketsien merkeissä.
Perinteinen Talvipäivä Auran majalla to 3.3.2016 

kello 12.00. Tapahtumassa hiihtokilpailut naisille, 
miehille ja viestit sekä sauvakävelytempaus. 

Lähdetään joukolla kuntoilemaan ja virkistäytymään. 
Sitovat ilmoittautumiset Leenalle p. 050 559 9066 

24.2.2016 mennessä.
Molempiin tapahtumiin lähdemme kello 10.00 

Sokoksen linja-autopysäkiltä.

Y

Y

Y

Y

Tuetulle lomalle haku Hotelli Runnin 
kylpylään ajalle su 8.5.- pe 13.5.

 Vapaita paikkoja myös ei-jäsenille. 
Hakulomakkeita saa, Auli p. 040 767 3961, 

Taimi p. 040 530 6839. 
Hakulomakkeiden postitus su 7.2. mennessä tai 

palauttaa Taimille ke 3.2. mennessä.

Pudasjärven Reumayhdistys ry
la 20.2. Saarenkylän Nuorisoseuran 50 v. 

juhlatansseihin Rovaniemelle.

Tanssimatka
Lähtö klo 18 S-marketin vierestä. 

Esiintyy tangokuningatar Susanna Heikki + orkesteri
 ja Broadroad tanssiorkesteri.

Linja-autokyyti ja pääsylippu yht. 30 €.
Ilmoittautumiset Eija Pihlaja 0400 765 180,

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi
Tervetuloa!

Pärjänsuon metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS

Hirvihallilla su 31.1.2016 klo 11. 
Johtokunta kokoontuu klo 10.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!               Johtokunta

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi
MA 25.1.

● Klo 17.30 
Kunnon 

dinosaurus 
K7, liput 6 €
● Klo 19.00 

Järven tarina  
-S-, liput 8 €

Jokamiehenoikeudet pitäisi 
sisällyttää Suomessa perus-
koulujen opetussuunnitel-
miin, vaatii Arktiset Aromit 
ry. Yhdistyksen mukaan 
jokamiehenoikeudet ovat 
tärkeä Suomen matkai-
lun vetovoimatekijä ja siksi 
kaikkien suomalaisten tulisi 
ne tuntea.  Alaluokilla aihe 
sopisi ympäristö- ja luon-
nontiedon opetukseen ja 
yläluokilla biologian ja koti-
talouden opetukseen.

Jokamiehenoikeuksia 
käsittelevässä opetusjak-
sossa tulisi käydä läpi kas-
vien keruun, kalastuksen ja 
luonnossa liikkumisen  li-
säksi luonnon puhtaanapi-
tämisen tärkeys. Suomella 
olisi nuorten siisteyskäyt-
täytymisessä paljon opit-
tavaa esimerkiksi Aasian 
maitten nuorten käyttäyty-
mistavoista. 

Arktiset Aromit ry jär-
jesti peruskoulun kuuden-
sille luokille suunnatun 
Luonnontuotekisan viime 
vuonna. Sen tavoitteena oli 
lisätä nuorten kiinnostus-
ta ympäröivään luontoon ja 
luonnon hyötykasveihin. 

Jokamiehenoikeudet eivät ole tuttuja kaikille
Kisan toteutuksessa 

opettajat ensin opettivat 
saamansa aineiston avulla 
yleisimmät luonnonmarjat, 
-sienet ja yrtit sekä jokamie-
henoikeudet ja sen jälkeen 
pitivät opitusta testin oppi-
laille. 

Kisaan osallistui 54 kou-
lua 16 eri maakunnasta. Ki-
san kysymyksissä mak-
simipistemäärä oli 19. 
Vastauksensa lähettäneiden 
koulujen keskiarvot vaihte-
livat 11,2:n ja 19 pisteen vä-
lillä. Kaikkien osallistuneit-
ten koulujen keskiarvo oli 
13,8  pistettä. Peruskouluis-
sa on siten paljon parannet-
tavaa luonnontuotteita ja 
jokamiehenoikeuksia kos-
kevassa opetuksessa.

Mustikka suosituin 
marja nuorten  
keskuudessa
Kyselyn lisäksi 852 oppi-
lasta 16:sta eri maakunnas-
ta kertoi mielipiteensä mar-
joista ja muista luonnon 
tarjoamista herkuista. Li-
pukkeessa kysyttiin muun 
muassa, mistä marjasta 

nuori pitää eniten.  Luon-
nonmarjoista ylivoimainen 
suosikki oli mustikka, toi-
seksi suosituin  vadelma ja 
kolmantena ahomansikka. 
Lakka ja puolukka jakoivat 
seuraavat sijat. Muita mai-
nittuja luonnonmarjoja oli-
vat muun muassa karpalo, 
tyrni, variksenmarja ja juo-
lukka.

Kyselystä selvisi myös, 
että suurin osa vastaajis-
ta oli joskus syönyt sieni-
ruokaa. Sienikastikkeita 
ja -keittoja mainitsi moni 
maistelleensa.  Vanhempien 
sienten käyttötottumukset 
heijastuivat suoraan nuor-
ten sienten käyttöön.

Vastaajista 475 kertoi 
maistaneensa ainakin jos-
kus jotain luonnonyrttiä.  
255 vastannutta ei ollut 
maistanut mitään luonnon-
yrttejä lainkaan. Nokkonen 
oli suosituin villiyrtti. Nok-
kosletut muistettiin parhai-
ten yrttejä sisältävänä ruo-
kalajina. Luonnonyrttejä oli 
maisteltu myös keitoissa, 
salaateissa ja yrttijuomissa.

Ketunleipä ja kuusen-
kerkkä olivat nokkosen jäl-

keen seuraavaksi maistel-
luimpia luonnonyrttejä. 
Sen jälkeen mainituiksi tu-
livat voikukka, koivunleh-
ti, apilat, poimulehti ja mai-
tohorsma.

Arktiset Aromit ry:n to-
teuttama kampanja oli osa 
Hyvinvointia Luonnos-
ta -hanketta, jota rahoittaa 
Maaseutuvirasto.

Lakka ja puolukka jakoivat seuraavat sijat. Muita mainittuja 
luonnonmarjoja olivat muun muassa karpalo, tyrni, varik-
senmarja ja juolukka.

Luonnonmarjoista ylivoi-
mainen suosikki oli mus-
tikka, toiseksi suosituin  
vadelma ja kolmantena aho-
mansikka. 

KUNTOILURETKI OULUHALLIIN, 
kävelyä, hölkkää sisäradalla 

+ kuntosali pe 29.1. 
Ei osallistumismaksua. Lähtö klo 17 Puikkarin edestä. 
Tied. ja ilm. Tarmo Kokko p. 040 595 4107 ja Heimo 
Turunen p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

PuU Kuntourheilujaosto
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

InBody-mittaukset
Puikkarissa 25.-28.1.2016
InBody-mittaus tarjoaa monipuoliset ja yksityiskohtaiset tu-
lokset kehosi koostumuksesta (lihasmassa, lihastasapaino, ras-
vaprosentti, nestetasapaino, viskeraalisen rasvan määrä jne.). 
Muutosten seuraaminen InBodyn mahdollistamalla tarkkuu-
della on erittäin motivoivaa ja mielenkiintoista.

Varaa aikasi Puikkarin palvelupisteestä: 040 826 6440 
Mittauksen hinta 5€

Ennen kehonkoostumusmittaukseen tulemista on suositelta-
vaa olla syömättä ja juomatta noin kahden tunnin ajan. Myös 
raskasta liikuntaa viimeisen vuorokauden aikana on hyvä vält-
tää.

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kurenalan osayleiskaavaehdotus  
nähtävänä 
Kurenalan osayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotus 
pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtävänä. Kaavoitettava alue ulottuu likimäärin 
etelässä Heteharjuun, lännessä Tuulijärveen, pohjoisessa Tör-
rönjokeen, koillisessa Rissasenperään ja idässä Haapokariin. 
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa 25.1. – 
26.2.2016 sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.
Nähtävänäoloaikana on kunnan jäsenillä ja osallisilla mahdol-
lisuus tehdä kaavasta muistutus. Muistutus on toimitettava 
ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 26.2.2016 
klo 15.00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kau-
punginhallitus, PL 10 (Varsitie 7), 93101 Pudasjärvi, sähköpos-
titse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Pudasjärvellä 15.01.2016 , kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Liikenneturvan viime talve-
na toteuttamaan kyselyyn 
vastanneista 65 prosenttia 
liukastuneista oli liukastu-
essaan liikkeellä vapaa-ajal-
la. Liukkaisiin keleihin va-
raudutaan enimmäkseen 
varaamalla matkaan aikaa 
ja kiinnittämällä huomiota 
kenkien valintaan. Lähes jo-
kainen pitää liukkaisiin ke-
leihin varautumista tärkeä-
nä. Kymmenesosa kuitenkin 
kertoi, ettei varaudu liukkai-
siin keleihin mitenkään.

Talvi tarjoaa runsaasti 
hyviä ulkoilumahdollisuuk-
sia, mutta vapaa-ajan liikku-
misen varusteita valittaes-
sa ei välttämättä kuitenkaan 
ajatella kulkuväylien liuk-
kautta. Liukkaus voi kaataa 
kokeneimmankin treenaa-
jan. Liikenneturvasta muis-

tutetaan, että esimerkiksi 
lenkkeilijän kannattaa talvi-
kausina kiinnittää huomiota 
jalkineisiin.

Hyvissä liukkaan ke-
lin jalkineissa on pehmeä ja 
huokoinen pohjamateriaa-
li, joka ei kovetu pakkasel-
lakaan. Voimakkaasti ku-
vioitu pohja ja matala leveä 
kanta ovat myös eduksi. Li-
säturvaa liukkaalle tuovat 
nastakengät ja liukuesteet.

Liukuesteitä hankki-
essa on tärkeää ottaa mu-
kaan ne kengät, joiden kans-
sa niitä aikoo pääasiallisesti 
käyttää. Ennen ostopäätös-
tä kannattaa varmistaa nii-
den istuvuus jalkineeseen 
ja myös kokeilla sitä, miten 
helposti liukuesteet saa lai-
tettua kenkien päälle ja otet-
tua pois.

Kaksi kolmesta 
liukastuu vapaa-ajalla

Järven tarina -elokuva ker-
too veden kiertokulusta, 
jota ilman elämä maapal-
lolla ei olisi mahdollista. 
Koskaan ennen eivät kat-
sojat ole päässeet tutustu-
maan Suomen vesialuei-
den elämään näin läheltä.

Järven tarinaan voi sy-
ventyä Pohjantähdessä 
maanantaina 25. tammi-
kuuta iltaseitsemältä. Il-
tapäivällä esitetään myös 
elokuva Kunnon dinosau-
rus.

Järven tarina jatkaa 
suomalaisen luonnon ku-
vaamista elokuvassa. 
Vuonna 2012 ensi-iltansa 
saanut Metsän tarina kul-

Järven tarina sukeltaa syvälle
jetti katsojat syvälle suoma-
laisen ikimetsän siimekseen. 
Luontodokumentti esitteli 
katsojien ihasteltavaksi koko 
joukon metsän eläjiä kuuk-
kelista karhuihin.

Metsän tarina lainasi 
kertomuksensa suomalais-
kansallisesta mytologiasta, 
muun muassa samanismista 
ja Kalevalasta. Taianomaisen 
kokemuksen ohjasivat  Ville 
Suhonen ja Kim Saarniluoto.

Järven tarina on Metsän 
tarinan sisarteos niin my-
tologialtaan kuin ulkoasul-
taan. Tällä kertaa ohjaajan 
pallille nousi molempien 
elokuvien tuottajanakin toi-
miva Marko Röhr Saarniluo-

don kera.
Järven tarina sukeltaa sy-

välle Suomen tuhansiin jär-
viin, jokiin ja lampiin. Vanhat 
tarinat ja myyttiset olennot 
heräävät henkiin vesistöjen 
syvyyksissä. Vuodenaikojen 
vaihtuessa kertojana toimiva 
Samuli Edelmann sekä he-
leä-ääninen laulaja Johanna 
Kurkela johdattavat katsojat 
ikiaikaisten suomalaisten ta-
rujen, uskomusten ja uskon-
tojen kosteaan maailmaan.

Tunnelmallisen musiikin 
ja laulun avulla Suomen ve-
sien eläimistöstä luodaan 
veden haltiahenkiä, olento-
ja, joihin esi-isämme uskoi-
vat ja joita he ymmärsivät ja 

kunnioittivat. Ilman maa-
gis-uskonnollista yhteyttä 
luontoon olisimme vaipu-
neet pimeyteen ja kaaok-
seen.

Aikanaan suomalai-
set saivat maasta kaiken ja 
elettiin suoraan luonnos-
ta. Tämänkaltaisten doku-
menttien kautta voi löytää 
uuden suhteen kauniiseen 
luontoomme.

Kalastuslaki uudistui vuoden alusta. Pilkkimiseen ei tar-
vitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tar-
vitse suorittaa. Pilkkiminen ei ole kuitenkaan sallittua kiel-
toalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalastuskohteissa. 
Nämä ovat yleensä koskikohteita tai pieniä, lohikalaistu-
tuksin hoidettuja virkistyskalastusjärviä.  

Vuoden alussa voimaan as-
tuneessa kalastuslaissa moni 
asia on muuttunut. Nyt ka-
lastuslakia tehdään tutuksi 
nettipohjaisella ohjelmasar-
jalla.

Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö (SVK) ja Met-
sähallitus yhteistyössä Ka-
lastajan Kanavan kanssa ovat 
toteuttaneet lakiuudistukses-
ta kertovan nettipohjaisen 
ohjelmasarjan. 

Viikoittain julkaistava Ka-
lastajan vastuut ja velvol-
lisuudet -sarja alkoi keski-
viikkona osoitteessa www.
kalastajankanava.fi. Kahdek-
sanosaisen ajankohtaissarjan 
tavoitteena on tavoittaa mah-
dollisimman moni Suomen 
1,6 miljoonasta kalastuksen 
harrastajasta. Sarja tarjoaa 
internetin välityksellä tietoa 
uudesta laista ja kalastuslu-
vista sekä oman toiminnan 
vaikutuksesta kalastoon kas-

Uusi kalastuslaki tutuksi 
nettiohjelmasarjalla

vattaen jokaisen vapaa-ajan-
kalastajan tietämystä.

Sarjan avausjaksossa maa- 
ja metsätalousministeriön 
tiedottaja Hasse Härkönen 
kertoo kalastuslain uudistuk-
sesta.

- Odotukset kalakanto-
jen hoidosta, kalastuksesta ja 
niihin liittyvistä asioista ovat 
muuttuneet paljon 30 vuo-
dessa. Lain tavoitteena on, 
että siitä hyötyvät niin kalat 
kuin kalastajat.

Toisessa osassa kerrotaan 
lupamaksuista ja -tuottojen 
kohdentamisesta.  Kolman-
nessa jaksossa SVK:n järjestö-
päällikkö Olli Saari kertoo la-
kiuudistuksen myönteisistä 
muutoksista kalastuslupiin.

- Kalastajille positiivis-
ta on lupajärjestelmän yksin-
kertaistuminen ja mahdolli-
suus päiväkohtaiseen lupaan, 
jota ei aiemmin ollut saatavil-
la. Uudistus toi mukanaan 

myös kieltoja ja säädöksiä, 
jotka toivottavasti maksavat 
itsensä myöhemmin takaisin 
laadukkaampina kalavesinä 
ja elinvoimaisempina kala-
kantoina, hän toteaa.

Neljäs osa keskittyy virta-
vesikohteiden sekä muiden 
erikoiskohteiden lupakäytän-
töihin. Vetouistelijoita sekä 
pyydyskalastajia kiinnosta-
vat yhtenäislupakäytännöt 

käsitellään viidennessä jak-
sossa. Pyydyskalastusasiat 
jatkuvat vielä ohjelman seu-
raavassakin osassa.

Seitsemäs jakso kattaa ka-
lastuksen säätelyn ja ohjel-
massa syvennytään myös 
siihen, miksi kalastusta sää-
dellään. Sarjan viimeisessä 
jaksossa paneudutaan jokai-
sen kalamiehen omaan roo-
liin ja vastuuseen. 

Juuri ennen joulua aloit-
ti työnsä työ- ja elinkein-
oministeriön työryhmä, joka 
valmistelee lainsäädäntöä 
paikallisen sopimisen laajen-
tamiseksi. Paikallisen sopimi-
sen onnistumisessa on olen-
naista, että työntekijöiden ja 
työnjohdon suhteet koetaan 
luottamuksellisiksi ja työn-
tekijöiden kohtelu tasapuoli-
seksi.

Tuoreen selvityksen pe-
rusteella nämä asiat ovat par-
haalla tolalla pienissä yri-
tyksissä. Suomen Yrittäjien 
tekemä selvitys perustuu työ- 
ja elinkeinoministeriön tuo-
reimman Työolobaromet-
rin yhteydessä palkansaajilta 
saatuihin tietoihin työelämän 
laadusta.

Kyselystä käy ilmi, että 
pienissä yrityksissä tietoja vä-
litetään avoimemmin kuin 

Pienissä yrityksissä työntekijöillä ja 
työnantajilla luottamukselliset välit

suurissa yrityksissä. Työnte-
kijöiden ja työnantajan välit 
koetaan kaikkein luottamuk-
sellisimmiksi pienissä yrityk-
sissä. 

- Valtaosa pienyritysten 
omistajista tekee päivittäin 
samaa työtä kuin työntekijän-
sä. Yrittäjä tuntee paitsi työn 
sisällön ja sen kehittämis-
tarpeet, myös jokaisen työn-
tekijänsä henkilökohtaises-
ti. Pienyrityksissä työntekijät 
myös tuntevat yrityksen ti-
lanteen hyvin, johtaja Janne 
Makkula Suomen Yrittäjis-
tä kommentoi selvityksen tu-
losta.

Hyvä pohja  
paikalliselle  
sopimiselle
Jotta paikallinen sopiminen 
onnistuu, työnantajan ja työn-

tekijöiden välien pitää olla 
avoimet ja luottamukselli-
set. Aikaisempiin kyselyihin 
verrattuna näyttäisi siltä, että 
yhä useampi työntekijä kokee 
työntekijöitä kohdeltavan ta-
sapuolisesti ja että avoimuus 
on lisääntynyt.

- Erityisesti pienimmissä 
yrityksissä paikallisen sopi-
misen edellytykset ovat laajal-
ti jo olemassa. Luottamuksen 
puute ei siten estäisi paikallis-
ta sopimista valtaosassa yri-
tyksistä.

Makkula muistuttaa, että 
tuloksissa puhutaan isoista 
työntekijäryhmistä: Pienet ja 
keskisuuret yritykset työllis-
tävät 65 prosenttia yksityisen 
sektorin työvoimasta ja suu-
rin osa uusista työpaikoista 
syntyy edelleen pk-yrityksiin.

Pk-yritykset ovat kanta-
neen myös vastuunsa työ-

paikkojen säilyttämisessä 
vaikeassa taloustilanteessa. 
Niistä suuri osa ei kuiten-
kaan kuulu työnantajaliittoi-
hin eikä näin pääse käyttä-
mään nykyisiä vähäisiäkään 
paikallisen sopimisen mah-
dollisuuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö 
seuraa vuosittain Työoloba-
rometrin avulla suomalaisen 
työelämän laadun kehittymis-
tä ja palkansaajien käsityksiä 
oman työelämänsä laadusta. 
Tuoreimmassa, vuonna 2014 
kerätyssä aineistossa vastaa-
jista oli yhteensä 1700. Heis-
tä 1118 työskenteli yksityisel-
lä sektorilla.

Tulokset voidaan yleis-
tää koskemaan kaikkia pal-
kansaajia. Suomen Yrittäjien 
selvityksessä vastauksia ver-
tailtiin yritysten koon perus-
teella. 
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

PAKKASEEN
LÄMMINTÄ PÄÄLLE
PUDAS-KONEESTA!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

WORKHAND 
HANSIKKAAT 
● Lämpimät
● Täysin vedenpitävät

47,50€

44,50€

KOTIMAINEN 
”MUIKKU” LAKKI   

39€

LÄMPÖSAAPPAAT

79€

POLYVER BOOTS

● tummanruskea ja valkoinen ● punainen

89€

HELLY HANSEN
LÄMPÖPUSEROITA

KOTIMAINEN 
LÄMPÖVÄLIPUSERO    

TUULEN- JA VEDENPITÄVÄT, 

LÄMPIMÄT SEKÄ MUKAVAT 
TEGERA-KÄSINEET

26€ 26€ 29€

Osuuskauppasi.

Tervetuloa! @OK_ARINA

OSUUSKAUPPAARINA

@ARINA_365

Pudasjärvi, Kauppatie 8
ma–la 8–21, su 10–21

OSALLISTU #ARINA365

Entistä 
pidemmät

aukioloajat.
arina.fi/aukioloajat

OSUUSKAUPPASI TARKOITUS ON TUOTTAA 
PALVELUJA JA HYÖTYJÄ OMISTAJILLEEN.

S-market Pudasjärvi
ma–la 8–21

su 10–21

Saarioinen 
Puurot
270–300 g 
(5,89–5,30/kg)

398
Kotimaista 
Karjalanpaisti
600 g (6,63/kg)

159299
Kotimaista 
Naudan jauheliha 17%
400 g (7,48/kg)

Egypti
Navel appelsiini

Snellman
Ohuen ohut hunaja broilerifilee
150 g (17,27/kg)

Valio
Profeel proteiinirahkat
150–175 g (6,33–5,43/kg)

Kotimaista
Luomukaurahiutale
850 g (1,40/kg)

Juustoportti 
Vapaan lehmän jogurtti
maustamaton, 1 kg

065

149
Fazer 
Real täysjyväruisleipä
420 g (3,55/kg)

kg kg049
Suomi 
Keräkaali

095 159

259 149 119 Rainbow 
Vitamiinivedet 1,5 l Trooppinen 
Zn+E ja Omena Mg+C
(1,09/l) sis. pantit

Osuuskauppasi.

Tervetuloa! @OK_ARINA

OSUUSKAUPPAARINA

@ARINA_365

Pudasjärvi, Kauppatie 8
ma–la 8–21, su 10–21

OSALLISTU #ARINA365

Entistä 
pidemmät

aukioloajat.
arina.fi/aukioloajat

OSUUSKAUPPASI TARKOITUS ON TUOTTAA 
PALVELUJA JA HYÖTYJÄ OMISTAJILLEEN.

S-market Pudasjärvi
ma–la 8–21

su 10–21

Saarioinen 
Puurot
270–300 g 
(5,89–5,30/kg)

398
Kotimaista 
Karjalanpaisti
600 g (6,63/kg)

159299
Kotimaista 
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