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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Yhteisvastuu 2018 torjuu 
nälkää ja köyhyyttä s. 9

Pudasjärvelle useita 
mitaleita Taekwon-Don 

SM-kisoissa s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 9.2.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

KIIPEILEVÄ METSURI TEKEE 
PIHAPUIDEN KAATOJA.

Vakuutukset kunnossa.

MYÖS LUMENPUDOTUKSET KATOLTA

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-to klo 7.30-18.00
                          pe klo 7.30-17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Tuttu hinta, laajemmat ja 
paremmat aukioloajat!

64 90

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

Mukavat ja kestävät 
talvihousut säädet-
tävillä olkaimilla. 
Materiaali polyes-
teriä, ja päällä vettä 
hylkivä TPU-lami-
nointi. Housuissa 
5 kätevää taskua, 
ja erillinen ID-
korttitasku housujen 
etupuolella.

Huomiovärinen 
talvitakki, jossa 
on lämmin 
polyesterivuori 
sekä vettä 
hylkivä TPU-
laminointi. Mu-
kavantuntuinen 
sisävuori pitää 
lämpöisenä 
ulkotöissä läpi 
talven. Vuori 
ja pehmusteet 
100 % polyes-
teriä. Vetoketju 
ja painonappi-
kiinnitys.

TALVITAKKI 
PROF HI-VIS

7990

TALVIHOUSUT FXA 
OLKAIMILLA

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819
Lääkäriajat: ke 14.2., ke 21.2., ke 28.2.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! ma 12.2. liike suljettu, ti-to 13.2.- 15.2. liike auki klo 9-17, 

pe 16.2. liike suljettu.

Pudasjärven 
luontaistuote Oy

Puistotie 2 Pudasjärvi
P. 040 524 2545

MYYDÄÄN PITKÄÄN PAIKKAKUNNALLA 
TOIMINUT TERVEYSTUOTEKAUPPA
Sijainti keskustassa, vakiintunut asiakaskunta.
Oletko kiinnostunut hyvinvointialasta, olet asiakaspalveluhenki-
nen sekä haluat kehittää osaamistasi alalla. 
Tässä olisi nyt oiva mahdollisuus siihen.

Yhteydenotot ja lisätietoja: Tili-Tekno:  040 750 4577
www.yritysporssi.fi hakunro 4956

Metsäveroilmoitus 
kannattaa  

tehdä aina!
Varaa aika omalta 
metsäneuvojalta!

Pudasjärven seurakunta 

Lapsille pallomeri ja mäenlaskua. 
Hernekeittolounas lisukkeineen

 (sis. laskiaispullakahvit) klo 10.30 alkaen 
(Aikuiset 7 €, lapset 4 €, perhelippu 15 €)

Hernekeittoa myytävänä myös kotiin vietäväksi 5 €/litra

YHTEISVASTUUTAPAHTUMA 
laskiaistiistaina 13.2.2018 

klo 10-14 seurakuntakodilla

Arpajaiset yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi, arvan hinta 1 €

Tervetuloa!

Pudasjärven yhdistys

Liput: 5 euroa / henkilö. 
MLL: n jäsenkortilla 3€ ja 
alle 2-vuotiaat ilmaiseksi

Tervetuloa!

TATU JA PATU 
TYÖN TOUHUSSA

Turun Linnateatteri esittää lastennäytelmän 

TATU JA PATU 
TYÖN TOUHUSSA
Lakarin koululla pe 9.2. klo 18.00

Tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 11.2. kello 10, toimittaa 
Valtteri Laitila, avustaa Timo Liikanen, Tiina Inkeroinen, 
Marko Väyrynen, kanttorina Jukka Jaakkola. Isosten 
siunaaminen. Messu on katsottavissa suorana videolä-
hetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokah-
vit.

Kuorot: Vox Margarita ke 14.2. kello 18, kirkkokuoro 
to 8.2. ja to 15.2. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 
15.2. kello 18.

Koillismaan rovastikunnan miestenpäivä Pudasjär-
vellä seurakuntakodilla su 25.2. alkaa kello 10 messul-
la. 
11.30 ruokailu
12.15 ”Saman taivaan alla” – lauluja ja puhetta, Mar-
ko Väyrynen
12.45 raamattutunti, rovasti Seppo Ervasti
13.30 kahvit
14.00 yhteislaulutuokio, Keijo Piirainen
14.30 historiakatsaus ”sisällissota ja kirkko”, Tuomo 
Törmänen
15.15 päätöshartaus, Timo Liikanen
Ilmoittautuminen ti 20.2. mennessä kirkkoherranviras-
toon (08) 882 3100 tai pudasjarvi.srk@evl.fi.
Osallistumismaksu 10 €.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13.

Diakoniapäivä Sarakylän koululla ke 14.2. kello 10.30, 
ohjelmassa mm. verenpaineen ja verensokerin mittaus-
ta, jumppaa ym. ohjelmaa. Kappelialueen diakonia tar-
joaa ruuan ja kahvin osallistujille.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaina 15.2. 
ei ystävänkammaria, tervetuloa tiistain laskiaistapahtu-
maan seurakuntakodille.

Lähimmäisten ilta seurakuntakodissa ke 14.2. kello 
17.30, mukana Teija Pohjolainen – voimaa tunnemaa-
lauksesta.

Kaiken kansan sauvakävely  ti 13.2. kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lo-
puksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman 
sauvoja.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 8.2. kello 18.00.

Yhteisvastuutapahtuma laskiaistiistaina 
13.2 kello 10-14 seurakuntakodilla. Hernekeit-
tolounas lisukkeineen (sis. laskiaispullakahvit) 
kello 10.30 alkaen, hinta aikuinen 7€, lapsi 4€, perhe-
lippu 15€. Hernekeittoa myytävänä myös kotiin vietä-
väksi, 5 €/litra. Kahvi ja pulla 2 €, mehu ja pulla 1,5 €. 
Yhteisvastuuarpajaiset, arvan hinta 1 €. Lapsille pallo-
meri ja mäenlaskua. 

Perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin  kello 
10–13 ja iltaperhekerho seurakuntakodissa maanantai-
sin kello 17–19.

Lapsiparkki seurakuntakodissa  maanantaisin kello 
13-15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00,  ilmoittautumiset 
lastenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 
(Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli).

Siioninvirsiseurat Keijo Piiraisella (Jukolantie 26) pe 
16.2. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat seurakuntakodis-
sa su 11.2. kello 16 (Lauri Ahvenjärvi, Markku Holma). 
Vuosikokous ja seurat Jongulla Ritva ja Osmo Pesäläl-
lä su 18.2. kello 13 (Urpo Illikainen). 

Kastettu: Minda Eedith Pähtilä.

Haudattu: Eero Johannes Pikkuaho 84 v, Alli Illikainen 
84 v, Pentti Juhani Loukusa 63 v. 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € 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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Ilmoitusmyynti
Aki Niemitalo
040 820 2575
myynti@vkkmedia.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Eräässä jumalanpalveluksessa pappi pu-
hui lapsen kastetilaisuudessa näkemäs-
tään vanhempien ilmeistä heidän katso-
essaan uutta perheen elämän mullistajaa. 
Pappi vertasi tätä vanhempien katsetta 
Jumalan katseeseen meitä kaikkia ihmisiä 
kohtaan. Katse sisältää kaiken mahdolli-
sen ollen äärimmäisen lempeä, rakasta-
va ja anteeksiantava. Kanssakäymisessä 
toistemme kanssa emme koskaan viesti-
tä kehollamme tyhjää. Sielu on kehon si-
sällä ja silmät sielumme peileinä. Monien 
väärinymmärrysten, ristiriitojen tai hyvi-
en asioiden ja hyväksynnän takaa löytyy 
tapamme viestiä katseella sanomaamme 
ja suhtautumistapaamme toiselle. 

Raamatussa puhutaan runsaasti kat-
seista ja katsomisesta. Katso-sanaa käy-
tetään usein painottamaan jonkin sano-
man tärkeyttä: ”Katso, Jumalan Karitsa, 
joka pois ottaa maailman synnin”, ”Katso 
ihmistä!”, ”Katso, kuinka Jumala on sekä 
lempeä että ankara”, ”Katso Jumalan asuin-
sija ihmisten keskellä”. Raamatusta löytyy 
hyvin monesta kohdasta kuvauksia Jee-
suksen katseesta, joka on täynnä sellaista 
lempeyttä, hyväksyntää ja rakkautta, ettei 
ihmisellä ole sanoja kuvaamaan sen on-
nelliseksi tekevää voimaa. Jeesuksen ole-

muksesta sanotaan, että hän suorastaan 
säteili. Hänestä huokui rauhaa hyväksyn-
tää, armoa ja hyvyyttä. Hänen katseensa 
sai ihmisen unohtamaan hätänsä, vaivan-
sa ja tuskansa.

Raamatussa puhutaan uskosta kasvo-
jen ja katseen suhteena. Painittuaan en-
kelin kanssa Jaakob oli valmis sanomaan: 
”Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kas-
voihin” (1 Moos. 32). Kun Job oli petty-
nyt Jumalaan, hän sanoi: ”Etkö voisi hetkek-
si kääntää katsettasi pois?” Jumalan eteen 
tuleminen on katsomista. Kertomuksessa, 
jossa Jeesus ja rikas mies kohtaavat (Mark. 
10:20), sanotaan: ”Jeesus katsahti häneen, 
rakasti häntä…” 

Käännä katseesi Jeesukseen. Missä 
näet Kristuksen kaikista lähimpänä? Eh-
toollisen leivässä ja viinissä. Tässä Kristus 
on todellisesti läsnä, sillä ”minä saan näh-
dä sinun kasvosi” (Ps.17:15).

Jumalan katseen alla oleminen on sitä, 
että Jumala rankaisee meitä antamal-
la meille anteeksi. Hän kääntää kasvonsa 
meidän puoleemme. Jeesuksen katse on 
syvälle tutkiva. Se tunkee ihmisen muu-
rien läpi ja tutkii ihmisen kokonaisval-
taisesti. Se on muistuttava katse: Jeesus 
on nähnyt ihmisen kurjimmat virheet ja 

synkeimmät teot ja hetket. Niitä ei pää-
se pakoon. Mutta samalla se on armahta-
va katse. Se lohduttaa: ”Kaikki sinun syntisi 
on annettu sinulle anteeksi.” (Luuk. 7:36–
48.) 

Silmäisi eteen, Jeesus
Silmäisi eteen, Jeesus, vien sydämeni syyl-
lisen ja paljastan sen kurjuuden silmäisi 
eteen, Jeesus.
 Silmäisi eteen, Jeesus, synteini raskaan 
taakan tuon ja ikävöivän katseen luon 
silmiisi helliin, Jeesus.
Silmäisi nähden, Jeesus tein syntiä ja ri-
koin lain. Nyt tuomariini katson vain – 
silmiisi helliin, Jeesus.
Silmiisi katson, Jeesus. Jos tuomionkin 
kuulisin, katsoisin hyljättynäkin silmiisi 
helliin, Jeesus. 

                                    Lars Stenbäck

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Katse

Atte ja Otto istuivat sotilasautossa, jossa oli lomalle päässeitä. 
Useimmalla kolme kuukautta viime lomasta, monella enem-
mänkin.

Atte ja Otto jäivät kylälle, jossa heillä oli sukset edellisker-
rasta. Atella oli 10 kilometriä hiihtomatkaa kotiin, Otollakin 
5-6 kilometriä. Latua on joku hiihtänyt hevosaskeltien viereen. 
Onhan perukalla yksi hevonen siviilissä. Vanha vaari ajeli jos-
kus kylällä asioilla, heinät suolta, polttopuut ynnä muuta.

Niin hiihtelivät pojat, väsymys painoi, mutta kotiin!
Aten vaimo kiirehti heti saunan lämpiämään ja ruokaa so-

tilaille. Pyysivät Ottoakin jäämään saunomaan ja nukkumaan. 
Kotia oli kiire, puolikymmentä kilometriä.

Atte saunoi, puhtaat aluvaatteet sai, söi ja nukahti. Aamul-
la heräsi kuumeisena!

Lapset iloitsivat: isä kotona!
Kuume ei laskenut, loma lyheni. Entäpä nyt? Joku lapsista 

meni kysymään naapurista hevosta, joita oli kaksi.
–Ei se nyt käy, toinen söi aamulla appeensa huonosti, toi-

sella pitää ajaa sontaa. (Sontahan ajettiin talvella tunkiosta pel-
lolle isoon kasaan, josta kesällä kärryllä pellon eri lohkoihin).

Sotilas ja vaimo olivat lainkuuliaisia, isänmaalle uskollisia. 
Mitä tehdä? Ei puhelimia, ei hevosta. Poliisit ja sotaherrat pe-
lottivat. Sitten emäntä keksi!

Lasten kanssa puunvetokelkkaan laitettiin laidat, kelkkaan 
mattoja, raanuja ja isä käärittiin veltin sisään. Isä vielä pyysi lap-
set viereensä:

–Jos en tule takaisin, niin olkaa äitelle kilttejä, älkää äitiä jät-
täkö.

Lapsista keskimmäisen äiti otti mukaansa, toiset jäivät ko-
tiin. Eipä muuta kuin sukset jalkaan, vetojohto äidin olkaan, 
kengät mäyksiin, kepit iski maahan. Jos kelkka kaatuu, niin huu-
da, sanoi, laitetaan uusiksi. Niin lähti sotilas oman vaimon ja 

lapsen myötä komppaniaansa kohti kelkan kyydissä.
Vuoroin kurkattiin, huokuuko isä.
Hankala oli matka mutta päästiin autotien varteen. Siihen 

tuli just sotilaskuorma-auto, pysähtyi. Kopissa kolme miestä, 
kaksi meni lavalle kuin ”apulainenkin”. Isä ja äiti koppiin. Vih-
doin kylälle ja lääkäriin.

Ajatelkaa, hyvät ihmiset, puoliso veti sotilaspuolisoaan erä-
maan yli apua saamaan. Hänet, joka taisteli vapautemme puo-
lesta, niitten rikkaidenkin! Ajatelkaa!

Lääkäri kuunteli vaimon kertomuksen vaieten, katseli so-
tilaspaperit.

– Onko tuo isäntä uskovainen?
– No, jos ei tuo... niin kuka sitten?
– Sanokaapa sille isännälle, että jos hän ei käänny siltä tiel-

tä, niin taivaassa ei ole yhtään kamaria hälle. Ja sanokaa, että 
tämä on rikos, jos kirjoitan paperin. Isäntä joutuu oikeuteen, 
vaikka olisi sonnanajo!

– En jaksa isännän kanssa riidellä 
– on hyvä, kun saimme isän sairaalaan.
Niin sairaalasta toinnuttuaan mies palasi yksikköönsä, pal-

veli loppuun ja palasi kotiin! Emäntä ja apulainen pääsivät sa-
mana iltana kylälle, jossa kelkka odotti. Talon emäntä oli tuo-
nut kelkan vaatteet sisälle, jotta olisivat lämpimät, jos sotilas 
tulee takaisin.

Niinpä niin, näin tämä juttu. Sotilas nukkuu vaimonsa kans-
sa omassa kirkkotarhassa. Kotimaan multiin siunattuna. 

Nim. Muistellen ystävä

Kirjoittanut Aili Ojala 

Sotilas Aten tarinaMerkkipäivän johdosta
pannu kuumana

lauantaina 10.2. aamusta 
iltaan Törmäsessä.

Esko Törmänen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

21. Umpihanki viikonloppu Syötteellä

Maailmanmestaruuksista 
kilpailemassa lähes 300 hiihtäjää

Pudasjärven Urheilijat järjes-
tävät Umpihankihiihto kil-
pailun 21. kerran ensi vii-
konloppuna 9.-11.2. Syötteen 
maisemissa. Kilpailun johta-
ja Heino Ruuskanen kertoo, 
että hiihtäjien lisäksi Syöt-
teelle saapuu 150–200 tal-
koolaista ja runsaasti kilpai-
lijoiden huoltoporukkaa sekä 
yhteistyökumppaneita.

Kuluneen viikon alus-
sa kisoihin oli jo ilmoittau-
tunut eri sarjoissa lähes 270 
osallistujaa, mutta ilmoit-

tautumisaikaa oli vielä run-
saasti jäljellä. Esimerkiksi 
joukkuekilpailun viime vuo-
den voittaja Utin jääkäreiden 
Laskuvarjokilta ei vielä ol-
lut varmistanut osallistumis-
taan. 

Viime vuonna Umpihan-
kihiihtoihin osallistui Selko-
sen sankareita – eli 20 kertaa 
kisoihin osallistuneita - kaik-
kiaan kuusi ja tänäkin vuon-
na heitä on kolme lisää.

Tämän vuoden ennakko-
suosikeiksi joukkuesarjoissa 
Heino Ruuskanen ja kilpai-
lun pääsihteeri Marko Koi-
vula arvioivat Japo/Merta 
Innovationsin, Kiinteistöneli-
ön, Metsäläiset, Mörskän 
miehet, Nahjukset ja Team 
Peltosen.

Ensimmäistä kertaa mu-
kanaolevassa Operaatio Pau-
laharju -joukkueessa hiih-
tää teatteriohjaaja, Finlandia 
kirjallisuuspalkinnon 2017 
saaja, Juha Hurme. Hänel-
lä on kumppaneina näytte-
lijäkaverit Timo Torvinen ja 
Tomi Alatalo. Timo on läh-
töisin Pudasjärveltä ja Tomi 
Keminmaalta. Kirjailija Sa-

muli Paulaharjun Lappia ja 
erämaata öiseen aikaan käsit-
televiin novelleihin perustu-
vissa näytelmissä Juha Hur-
me on saanut väen liikkeelle 
Lemmenjoelle, Kevon kanjo-
niin ja tänä vuonna esitykset 
ovat Haltilla. Pieniä pätkiä 
esityksistä on luvassa myös 
Umpihanki viikonloppuna. 

Kansainväliset suoma-
laiset Guillermo Esparcia, 
Adam Stepien ja Diter Fia-
la tulevat myös kisaan mu-
kaan. Yksilökisan osallistu-
jia on tulossa yli 30 – mukana 
Julkunen, Ahola, Tolonen, 
Ronkainen, Pitkänen – edel-
lisvuosien mestareita ja uu-
sina haastajina muun mu-
assa Ari Komulainen, Sauli 
Kuopus ja Jani Ikonen. Eero 
ja Edwin Honkanen, Pent-
ti Kaijala sekä Jouni Laak-
sonen, ovat nyt mukana nyt 
21:stä kertaa.

Kaikissa sarjoissa kuusi 
parasta palkitaan. Kilpailus-
sa on yksilösarja ja joukkue-
sarja, joiden joukkueissa saa 
olla 3-5 kilpailijaa.

Lisäksi viime vuonna en-
simmäisen kerran osallistuji-

Viime vuoden voittajan Utin jääkäreiden Laskuvarjokillan 
ilmoittautumista mukaan odoteltiin vielä alkuviikolla.

Kilpailun pääsihteeri Marko Koivula, kutsuvierasemän-
tä Kirsi Kipinä ja kilpailunjohtaja Heino Ruuskanen odot-
tavat innolla viikonloppua. Järjestäjien esittelemiä pipoja 
on tilattu tänä vuonna 700 kappaletta. Niitä annetaan osal-
listujille, talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille. Pipoja on 
myös myynnissä. 

Pudasjärveläissyntyinen, 
MTK:n valtuuskunnan pu-
heenjohtaja, Mikko Tiirola 
toimii kisojen suojelijana.

en kesken arvottu Hankasal-
melaisen Suksitehdas Ylösen 
lahjoittama, visakoivuista 
tehty, suksipari lähtee kier-
tämään. Viime vuonna ar-
vonnan voittanut Eero Hon-
kanen on lahjoittanut tämän 
arvokkaan palkinnon kierto-
palkinnoksi. Eli suksipari on 
vuoden kulloinkin arvonnan 
voittajan hallussa.

Perässähiihtäjänä sun-
nuntaiaamuna on kaikilla 
hyvän peruskunnon omaa-
villa hiihtäjillä mahdollisuus 
tulla mukaan kisatunnel-
maan. Vajaan 10 kilometrin 
hiihto tapahtuu joukkueen 
tai yksilöhiihtäjän perässä 
valvoen sääntöjen noudatta-
mista. Maalissa tarjotaan kai-
kille hiihtäjille keittoruoka, 
kahvit ja lahjoitetaan tämän 
vuoden kisapipo päähän. 
Kaikille perässähiihtäjille jär-
jestetään lähtöpaikalle kul-
jetus Kurenalta sekä Hotelli 
Pikku-Syötteeltä. 

Kilpailujen suojelijana toi-
mii, Pudasjärveltä syntyisin 
oleva, MTK:n Metsävaltuus-
kunnan puheenjohtaja Mik-
ko Tiirola. AK

Tuomas Sammelvuo -salille
pe 16.2. klo 18.00.

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojentanssiesitystä

Vapaa pääsy!

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla 

to 15.2. klo 9-16

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

LOPPUUNMYYNTI:
kaikki pois 

-20%

Iijokeen on muodostunut 
hyyde- ja suppopatoja. Pa-
dot ovat nostaneet veden-
pinnan korkeuden paikoin 
lähelle vahinkorajoja etenkin 
Pudasjärven ja Taivalkosken 
välisellä jokiosuudella. Vaa-
rassa ovat eri toiminnanhar-
joittajien lisäksi alavimmille 
alueille rakennetut mökit ja 
piharakennukset.

Hyyde- ja suppopadot 
muodostuvat tyypillisesti 
jääkannettomien jokiosuuk-
sien eli koskipaikkojen ala-
puolelle. Avoinna olevassa 
joessa virtaava vesi alijääh-
tyy kovilla pakkasilla ja 

muodostuneet jääkiteet ta-
kertuvat joen pohjaan muo-
dostaen hyydepatoja. Lumi-
sade edesauttaa kiteiden ja 
supon muodostumista pa-
hentaen tilannetta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus ja PVO-Vesivoima 
ovat sopineet Kostonjärves-
tä juoksutettavan virtaaman 
hetkellisestä alentamisesta, 
jotta vahingot Iijokivarressa 
saataisiin estettyä. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus ke-
hottaa kuitenkin koskipai-
koilla sijaitsevien mökkien 
omistajia tarkastamaan tilan-
teen omalla kiinteistöllään. 

Iijoella hyyde- ja suppopatoja

Lukijan kynästä

Kiitos Pudasjärven terveyskeskuksen päivystykseen nopeasta 
ja asiantuntevasta avusta ke 31.1. Vajaa 1/2 tuntia terveyskes-
kukseen saapumisesta olin jo turvallisesti ja nopeasti ambu-
lanssilla matkalla Ouluun. Tutkimukset jatkuvat edelleen. Y

Raija

Kiitos hyvästä 
palvelusta

Oulun piirin kansanedus-
tajat valitsivat kansan-
edustaja Ville Vähämäen 
yhteyshenkilöksi vuoden 
2018 valtiopäivien ajaksi. 
Paikka siirtyi Vähämäel-
le Katja Hänniseltä. Yhte-
yshenkilön vastuu kiertää 
tasapainoisesti puolueit-
tain.

Vuoden 2018 kansan-
edustajat aikovat totut-
tuun tapaan vierailla jul-

kisyhteisöissä, yrityksissä 
ja järjestöissä eri puolilla 
vaalipiiriä. Tavoitteena on 
kerätä kattavia ja ajankoh-
taisia tietoja Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun edun-
valvontaa varten. 

Yhteyshenkilöön voi 
olla yhteydessä tapaamis-
ten järjestelyihin ja seu-
dun edunvalvontaan liit-
tyvissä asioissa.

Ville Vähämäki Oulun 
piirin kansanedustajien 
uusi yhteyshenkilö 

LammaLove S-Marketilla 
pe 9.2. klo 15-16 ja 
ma 12.2. klo 10-11. 

Mukana erilaisia lammasmakkaroita ja lampaan 
lihaa. Tervetuloa ostoksille! -Mirka Pääkkö

Uusi harrastus ensi kesäk-
si tarjolla! Koillis-Golf tarjoaa 
ohjattua ja maksutonta tutus-
tumista golfiin Maurin golfsi-
mulaattorissa to-la 15.-17.2. 

Sisäänkäynti Heinämiehentien 
puolelta.

Varaukset Pekka Kinnunen 
0400 381 548, Jari Jussila 0400 
686 639. 

Ohjattua golfia ilmaiseksi

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

Ihania, 
Erilaisia
myös Valmiita
Lahjapaketteja
Ystävällesi ja Omalle
Kullalle Löydät meiltä!

Muista 

Ystävää 
14.2.

ALE! Pe-La
Vielä TÄNÄÄN
ja HUOMENNA

JOULUISET 
ASKARTELUTARVIKKEET
-30% jopa -50%

Nyt näitä Kannattaa ostaa 
jemmaan ensi Jouluksi!
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Pudasjärven pohjois-osissa sijaitsee Vihantavuori, jonka lakialue 
on pysynyt varsin luonnontilaisena, vaikka ympäröivissä metsissä 
onkin leimakirves heilahdellut varsin reippaasti. Itse lakialue on 
karun kaunista kallioista luontoa. Reilut kaksisataa metriä me-
renpinnan yläpuolella olevalta vaaran laelta on kauniit näköalat 
laajoille alueille, joilla on runsaasti aapasoita ja matalia vaaroja.

Ympäröivät vaarat nousevat vain kapeina metsänreunoina 
horisontin yläpuolelle. Vihantavuorelle ei ole retkipolkuja, mutta 
kapea metsäautotie vie varsin lähelle vuorta. Maasto on paikoin 
kivikkoista ja louhikkoista. Länsirinne laskee myöskin erittäin jyr-
kästi alapuolella olevalle Vihantasuolle. Ehkäpä juuri länsirinne on 
kasvistollisesti mielenkiintoisin, sillä siellä kasvaa muun muassa 
kallio-omenasammalta, vaikkei se kovin harvinainen olekaan.

Karu Vihantavuori, kuten muutkin vastaavat kallioiset vuoret 
ovat lajistoltaan niukkoja. Lajiston niukkuuteen vaikuttaa etu-
päässä vähäinen ja karu aluskasvillisuus, joka ei tuo suojaa hyön-
teisille ja nisäkkäille. Laen metsä on etupäässä harvaa männikköä. 
Siellä täällä on hopeakylkisiä keloja ja maapuita jotka erilaiset 
sammalet ja jäkälät ovat lahottaneet. Mäntyjen joukossa seisoo 
vankasti vanhoja petäjiä, jotka ovat eläneet jo satoja vuosia, jopa 
400-500 vuotta. Silti tuollainen mäntyvanhus voi olla vain kym-
menmetrinen.

Se miksi korkeat tunturit ja vaaratkin ovat lakiosiltaan puut-
tomia, johtuu etupäässä kylmemmästä ilman alasta. Usein myös 
kuivuus vaivaa kallioisia metsiä, ja kylmässä ilmanalassa puuston 
ja kasvien juuret ovat alttiita kuivumiselle.

Vihantavuoren alarinteillä maasto on kosteampaa ja kuusi on 
saanut sieltä jalansijaa. Vanhoista puista ovat löytäneet pesäpai-
kan muun muassa palokärki ja pohjantikka. Muita kolopesijöitä 
ovat leppälintu ja kirjosieppo. Harmaasieppo pesii kivenkolojen 
ja maapuiden onkaloissa, kuten toisinaan myös leppälintu, jos se 
ei ole löytänyt koloa puunrungolta.

Vihantavuoren rinteiltä löytyy myöskin jään, veden ja pakka-
sen yhteistoimin halkaisemia lohkareita, joiden välistä niin kasvit 
kuin linnutkin ovat löytäneet suojaa.

Vihantavuorelta ja sen ympäristöstä löytyy niin peräpohjo-
lalle tyypillisiä lajeja, kuin myös varsin eteläistä lajistoa. Pesivistä 
pohjoisen linnuista voisi mainita muun muassa lapintiaisen, kuuk-
kelin ja hiiripöllön. Kasvistostakin rupeaa löytymään Peräpohjo-
lalle ja Lapille tyypillisiä lajeja, kuten pohjanpaju ja tunturipaju. 
Näitä molempia voi tavata toisinaan alempaakin, mutta runsaam-
min vasta Pudasjärven yläpuolelta. Toisaalta sellaista eteläistä ja 
itäistä kasvia kuin vaivero, ei juuri tapaa Peräpohjolaa ylempää.

Vaikka Vihantavuorella on komealta kalskahtava nimi, se ei 
ole varsinainen vuori, paremminkin vaara. Suomen korkokuva on 
kauttaaltaan varsin tasainen, joten hiemankin korkeammat har-
jut, vaarat ja kallioiset mäet ovat saaneet vanhan kansan nimeä-
mään ne komeasti vuoriksi. Mikä kyllä on ymmärrettävääkin ta-
saisilla lakeuksilla.

Jarmo Vacklin

OP Pudasjärven vuosi 2017: 

Yhteiskuntavastuuta ja 
vakavaraisuuden vahvistumista

Pudasjärven Osuuspan-
kin liikevoitto, joka oli 1 515 
000 euroa pieneni edellis-
vuotisesta, säilyen kuiten-
kin hyvällä tasolla. Alhaise-
na pysynyt korkotaso supisti 
korkokatetta. Arvonalen-
tumiset saamisista ja järjes-
tämättömät saamiset kas-
voivat edelliseen vuoteen 
verrattuna. Talletuskanta 
kasvoi maltillisesti ja luot-
tokanta supistui. Vakava-
raisuus vahvistui ja oli erin-
omaisella 81,01 prosentin 
tasolla, kertoi toimitusjohta-
ja Pertti Purola. 

Omistaja-asiakkaita oli 
6586, jossa oli noin 100 hen-
gen lisäys edellisvuoteen. 
Henkilöstömäärä oli keski-
määrin 14. 

Suhdannekehitys vah-
vistui selvästi vuonna 2017. 
Luottamus talouteen kohe-
ni edelleen vuoden loppua 
kohti. Maailmantalous kas-
voi ennakkotietojen mukaan 
nopeinta vauhtia yli viiteen 
vuoteen. Euroalueen talous-
kasvu ylsi vuonna 2017 par-
haaseen vauhtiin kuluvalla 
vuosikymmenellä. 

Inflaatio säilyi maltilli-
sena suotuisasta talouske-
hityksestä huolimatta. Eu-
roopan keskuspankki jatkoi 
elvyttävää politiikkaansa. 
Arvopaperiostoja jatkettiin 
koko vuoden ajan 60 miljar-
dilla eurolla kuukaudessa, ja 
ohjauskorot säilyivät ennal-
laan. Euribor-korot säilyivät 
negatiivisina. Pidemmät ko-
rot nousivat hieman vuoden 
2017 aikana.

Suomessa talous kasvoi 
vahvasti laajalla rintamalla. 
Yritykset lisäsivät investoin-
tejaan voimakkaasti, ja vank-
ka kuluttajien luottamus sii-
vitti kulutuksen hyvään 
kasvuun. Rakentaminen oli 
runsasta, asuntokauppa vil-
kastui ja asuntojen hinnat 
nousivat keskimäärin hie-
man.

Kotitalousluottojen kas-
vu jatkui vuonna 2017 noin 
kolmen prosentin vauhdil-

la. Uusien nostettujen asun-
tolainojen keskikorko laski 
loppuvuonna alle prosent-
tiin. Uusien asuntolainasopi-
musten keskikorko on Suo-
messa euromaiden matalin. 
Asuntoyhteisö- ja yrityslai-
nakannan kasvu hidastui 
loppuvuonna. Kotitalouksi-
en ja yritysten luotonkysyn-
nän odotetaan olevan vuo-
den 2018 ensimmäisellä 
neljänneksellä vuodenta-
kaista vilkkaampaa.

OP Pudasjärvi on ol-
lut toimintavuoden aika-
na hyvin aktiivinen toi-
mija yhteiskuntavastuun 
merkeissä; pankki on ollut 
mukana työllistämässä pu-
dasjärveläisiä nuoria Kesä-
duuni-kampanjassa. Lisäksi 
pankin henkilökunta koko-
naisuudessaan oli lokakuun 
alussa auttamassa vanhuksi-
en palvelutalossa monin eri 
keinoin yhteensä kahden ja 
puolen viikon ajan. Tätä toi-
mintaa on tarkoitus jatkaa 
myös tulevaisuudessa. Tä-
män lisäksi pankki myön-
si Sadasta toiselle -rahastos-
taan toimintavuoden aikana 
yhteensä 8.600 euroa viiteen 
eri hankkeeseen. Pankki oli 

tukemassa myös muita pu-
dasjärveläisille tärkeitä kult-
tuurihankkeita, kuten Ta-
kaisin kotiin-marssia ja Kun 
Pudasjärvi Ruotsiin lähti 
-kirjahanketta, jotka molem-
mat saivat valtakunnallista 
huomiota mediassa. Pankki 
on jo kauan ollut tukemas-
sa pudasjärvistä nuorisolii-
kuntaa, niin myös toiminta-
vuonna, yhteistyössä mm. 
Pudasjärven Urheilijoiden 
kanssa. Pudasjärven Osuus-
pankki haluaa myös jatkos-
sa olla tukemassa pudasjär-
visiä aktiviteetteja urheilun 
ja kulttuurin saralla.

Pudasjärven Osuuspank-
ki sai myös uuden edusta-
jiston, jossa jäseniä on 25. 
Vaalit järjestettiin marras-
kuussa.2017 ja ehdokkaita 
oli 38, joista omistajajäsenet 
pääsivät valitsemaan mielei-
sensä edustajiston kokoon-
panon.

Liikevoittoon vaikutti eri-
tyisesti korkokatteen supis-
tuminen. Tuotot oman pää-
oman ehtoisista sijoituksista 
ovat OP-Osuuskunnalta saa-
tuja osuuspääoman korkoja. 
Henkilöstökulujen pienene-
minen johtui henkilömäärän 

supistumisesta. Liiketoimin-
nan muita kuluja kasvatti 
OP Ryhmän sisäiset kehittä-
mismaksut. Pankin liikevoit-
to olisi ollut OP-bonuksilla 
lisättynä yli kaksi miljoonaa 
euroa. 

Palkkiot luotonannos-
ta ja maksuliikkeestä pie-
nenivät kuluneena vuonna. 
Palkkiotuottoihin sisältyy 
vähennyksenä omistajajäse-
nille myönnetyt OP-bonuk-
set, selvitti Purola. 

Kasvulukuja
OP Pudasjärven tase kasvoi 
2,9 prosenttia ja oli vuoden 
lopussa 190,8 miljoonaa eu-
roa. Talletukset kasvoivat 
3,3 prosenttia ja olivat vuo-
den lopussa 143,8 miljoonaa 
euroa ja luottokanta supistui 
2,3 prosenttia ja olivat vuo-
den lopussa 137,5 miljoonaa 
euroa. Pankki maksoi omis-
tajajäsenilleen OP-bonuksia 
vuoden aikana 503 000 eu-
roa, jossa kasvua edelliseen 
vuoteen oli 1,2 prosenttia. 
Uusia asiakkaita pankki sai 
vuoden aikana yhteensä 348, 
kertoi toimitusjohtaja Pertti 
Purola. HT

Pudasjärven Osuuspankki on tukenut ja haluaa myös jatkossa olla tukemassa pudasjär-
visiä aktiviteetteja urheilun ja kulttuurin saralla. Toimitusjohtaja Pertti Purola allekirjoit-
tamassa Pudasjärven urheilijoiden kanssa kuluvan vuoden yli 10 000 euron yhteistyö-
sopimusta. Urheilijoista pöydän ympärillä toiminnanjohtaja Marko Koivula, viime vuoden 
puheenjohtaja Paavo Ervasti ja kuluvan vuoden alusta puheenjohtajana aloittanut Kirsi 
Kipinä.

Keväällä kirjoitin kuinka heleppoa on äänestää presidentin vaaleissa 
tällä kertaa. Silloin oli vasta neljä ehdokasta nimettynä, joten tulosten 
ennustaminen oli hataraa kuten aina. Kuitenkin Sauli Niinistön osuu-
den onnistuin veikkaamaan täsmälleen oikein eli 62,6 % annetuista ää-
nistä. Haavistolle veikkasin vain 7,7 % mutta näköjään viheriät tukivat 
omaa ehdokastaan puolueista tiukimmin ja hän saikin 12,4%. Vanhasel-
le ennustin 10,6 prosenttia kun kuvittelin että Väykkä ei ole mukana. 
Hän kuitenkin keräsi kannattajakortit ja pääsi mukaan märisemään ja 
ruikuttamaan kuinka häntä media sorsii ja saikin sitte sääliääniä 6,2%. 
Yhteenlaskettuna Paavon ja Matin äänet ovat 10,3 prosnttia, joten lä-
helle meni ennustus siinäkin kun laskee vähän itsekkäästi. Eihän toki 
Paavoa äänestäneet kaikki äänestäisi Mattia. Persussuomalaisille en-
nustin 6,4 prossaa ja Laura vetäsikin 6,9 , ei sekään kaukana ole oikeas-
ta. Vasemmistolle lupasin 4,2 ja  Kyllönen reippaista puheistaan huoli-
matta jäi 3,0 prosenttiin. Sdp ei meinannut löytää edes ehdokasta kun 
suuri osa oli päättänyt mennä Niinistön taakse Tuomiojan Eki etune-
nässä. Kuitenkin kolmesta naisesta Haatainen sitten lopulta otti osaa ja 
sai 3,2 % kun itse ennustin heille peräti 8,5 prosenttia. Sitten tuli vielä 
mukaan Nils Torvalds joka sai 1,5 % Nato kannattajia. Hänenkin sijas-
saan olisi voinut olla vaikka hänen poikansa Linus, tietokonenörtti, niin 
hänhän olisi ”hakkeroinut” itsensä presidentiksi.

On ollut suorastaan ikävää seurata joittenkin jopa asiantuntijoi-
den selityksiä demokratian toteutumattomuudesta kun Niinistö valit-
tiin heti ensimmäisellä kierroksella. Eikait siitä voi olla pahoillaan jos 
Suomen kansa on osannut valita kuusi vuotta sitten sellaisen presi-
dentin joka viisaudellaan on pitänyt maan rähinöistä erossa tai jopa 
edistänyt rauhanomaista rinnakkaiseloa kaikkien naapurimaiden kans-
sa ja pitänyt hyvät välit myös kaukomaihin. Lisäksi hän porvaritaus-
tastaan huolimatta on ottanut myös huolehtiakseen kaikista Suomen 
asukkaista kykyjen ja valtuuksien mukaan ja siten ansainut äänestäjien 
luottamuksen uudestaan. Arvovallallaan ja toiminnallaan edesauttanut 
mm.syrjäytyneiden nuorten asemaa, pitänyt oman palkkansa samana 
ja moittinut raharikkaita ahneudesta.

Saattaahan se joissakin ulkomailla näyttääkin oudolta kun näyte-
tään vain tulokset, eikä tunneta Suomea muusta kuin formulakuskeis-
ta ja jo em. mainitusta Linux-järjestelmän keksijästä. Vielä kun niille 
näytetään Suomen sijainti Venäjän vieressä niin johan siitä voi vetää 
vaikka kuinka vinoutuneita johtopäätöksiä demokratian tomivuudes-
ta. Me jotka tiedämme, että nytkin oli peräti kahdeksan ehdokasta ja 
kaikki saivat äänensä kuuluviin, niin se on sitä aitoa demokratiaa jos 
mikä. Toimittajat pitivät myös huolen, että hankalat, jopa kiusalliset asi-
at otettiin esille, eikä niitä mikään taho sensuroinut. Äänestämässä sai 

käydä ilman että asemiehiä pyöri joka nurkassa. Äänestyprosentista 
voisi olla kyllä huolissaan, kyllä kolme neljästä äänioikeutetusta eli 75 
prosenttia olisi hyvä tavoite kaikissa valtiollisissa vaaleissa.

Huolissaan täytyy kyllä olla myös tästä nykyajan ilmiöstä ”valeuu-
tisoinnista” Vakuuttavasti voidaan esittää mielipide asiasta kuin asias-
ta, eikä siinä tarvitse olla totuuden häivääkään. Päinvastoin suorastaan 
vääristellään perusteet näyttämään aidoilta, eli tarkkana saa lukija olla, 
eikä ainakaan lähteä levittämään leikilläkään arkoja asiosta, vitsit on 
tietysti erikseen. Josta tuli mieleen pohjalaiset hautajaiset kun siellä oli 
tapana laittaa rahaa viimeiselle matkalle ja nuukian kun olivat oli aina 
kipiä paikka heittää seteli arkun perään. No vanhempi pojista päätti 
nakata viiskymppisen kuoppaan, jolloin nuorempi kirjotti kahdensadan 
shekin, haki setelin pois ja alkoi rivakasti lapioida hiekkaa sekin päälle. 
Aikanaan olin myös työreissulla pohjanmaalla ja kun kuulin sanottavan, 
että laittakaa se verenkeitin päälle, niin sillon pelotti.

Heleää helmikuuta toivottaen 
Tapio Lievetmursu Sarakylästä

Mitä minä sanoin…

Erämainen 
Vihantavuori mainio 

retkikohde
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TEKSTIILIOSASTOLTA

RAUTAOSASTOLTA

PERJANTAI-TIISTAI 9.-13.2.

239

499 100
kpl

499
kpl

149
pkt

229

159

069

159
kg

pkt

599

695
kg

399

269

149

169

499
kg

200

099

249
ras

595
kg

595
kpl

kg 249

079

pkt

100
kpl

kg

349

199

prk

2 kg/
talous

kg

100
pss

1195
kg

699
kg

5 kpl

pkt

pss

pkt

pkt

2 pkt/talousraj. erä

895
kg

kg

PILKKIJÄT 
HUOM! 
KÄRPÄ-

SENTOUKAT 
JA 

MADOT

pkt

pkt

169

699
kg

Porsaan
KYLJYKSET

levy

2 pkt/talous

100 g

pss

3 kg/
talous

1495 279,-

495
kerä

1000
3 kpl

Yksittäin 
3,60 kpl

MAANANTAI 12.2.

Antell
LASKIAISPULLAT

2 kpl/190 g

Korpelan
PORSAAN

SUOLALAPA
n. 1.5 kg/kpl

Atria
PUNAINEN
LENKKI
500 g 

TIISTAI 13.2.

PE-TI 9.-13.2.

Marabou
SUKLAALEVYT 
200 g

Kotivaran
VENÄLÄISET
MEETVURSTIT
170 g

Myllyn Paras
KAURA-
HIUTALEET
1 kg

Atria
HIILLOS
GRILLIMAKKARA
400 g

Vihreä
RYPÄLERASIA

500 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Eldorado
GOLDEN FRIES
TIKKUPERUNAT 
450 g

Kingis
KERMAJÄÄTELÖ-

PUIKOT
78 ml

Valio 
Hyvä Suomalainen

ARKIJUUSTO
1,25 kg tai 

ARKIGOUDA 1 kg

Arla
MEIJERIVOI
500 g
normaalisuolainen

Riitan Herkku 
METRI-
PIZZAT
750 g

Atria
LAUANTAI-
MAKARA 
palana

PERJANTAI 9.2.

Candy King
IRTO-
KARKIT

Tuore
SILAKKAFILE
pyyntivaraus

SUIPPO-
PAPRIKA

200 g

RAUTAOSASTOLTA

Oman talon
JAUHELIHA SIKA-
NAUTA

LAUANTAI 10.2.

Hyvä 
NAUTA
JAUHE-
LIHA
rasvaa max 10% 

Valio
JOGURTIT 
200 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

Kariniemen
BROILERIN 
KOIPI-
REISI
3 kpl/ras

Tuore
Norjan
LOHI
kokonainen
2 kalaa/talous

Irto
KARJALANPAISTI

Tuore PORSAAN
ETUSELKÄ tai 
LAPA

HK tuore
HERNEKEITTO
450 g

NUOHOUS-
SETTI

1290

1995

Mustang
KAMINA

199,-

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

Champin 5w40
TÄYSSYNTTEET-
TINEN ÖLJY 5 l

1995

Salla
SÄILYTYSLAATIKKO/
PENKKI
KANNELLA 
100x33x42 cm

4995

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

Providus
NESTEKAASU-
POLTINSARJA
piezo-sytytys

39,-

JÄÄTUURA

1890

Valio
KUOHUKERMA

3,3 dl
laktoositon

Vaasan
LAPIN 
RIESKASET
8 kpl/260 g

Vaasan
LOUNASSÄMPYLÄT
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

SAVULUUT

OSALLISTU 
ARVONTAAN!

ARVONNASSA STIGA LUMIPOTKULAUTA

Arvonta suoritetaan la 10.2.2018

Nimi:

Osoite

Puh.

"

SEINÄKUIVALIHAKSI
NAUDAN
SYDÄN
n. 20 kg/ltk
pakaste 199

kg

AHKIOT AHKIO VETOAISALLA
2120x92x750 mm

Alkaen

Linda
TRIKOO-
KUDE

Novita
JUHANI 
LANGAT
100 g
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Matkaratsastuksessa kilpail-
tiin lauantaina 3.2. Jämsän-
koskella Keski-Suomessa. 
Kilpailtavat matkat olivat pi-
tuuksiltaan 18 km, 32 km, 50 
km ja 82 km. Kauden ava-
jaiskisoissa starttasi parisen-
kymmentä osallistujaa, mikä 
on ilahduttava määrä pienel-
le lajille etenkin tähän aikaan 
vuodesta, kun pakkaset ovat 
kovimmillaan. Suurin osallis-
tujamäärä oli 32 km luokassa, 
jossa lähtöviivalla oli peräti 10 
ratsukkoa.

Jämsänkoskella päivän pi-
simmästä urakasta vasta-
si pudasjärveläinen ratsuk-
ko Anu Elsilä ja 13-vuotias 
arabihevosruuna Habanero 
SE, jotka ratsastivat ainoana 
osallistujana 82 km-luokas-
sa huoltajanaan Maria Pesiö. 
Matkaratsastustiimiin kuuluu 
ratsukon lisäksi aina yksi tai 
useampi huoltaja, jota ilman 
pidempiä matkoja ei kannata 
edes yrittää. Etenkin hevosen 
on hyvin tärkeää juoda riittä-
västi alusta asti, koska kuivu-
minen johtaa aineenvaihdun-
ta- ja lihasongelmiin. 

Matkaratsastuskilpailuissa 
tulee ratsastaa tiettyä ennal-
ta määrättyä reittiä, joka on 
merkitty maastoon huomio-
nauhoilla. Reittimerkit sijoi-
tellaan matkalle noin kilomet-
rin välein, joten ratsastaja saa 
olla tarkkana, ettei ratsasta 
harhaan. Reittimerkkien seu-
raaminen tuo oman jännityk-
sensä ratsastamiseen. 

Päivän kilpailureitti kulki 
pitkin pienempiä ja suurem-

pia yleisiä teitä sekä metsä-
autoteillä. Tasaisia pätkiä oli 
vähän, joten suurin osa ajas-
ta joko punnerrettiin mäkiä 
ylös tai sipsuteltiin niitä alas. 
Yksi jännittävimmistä kohdis-
ta reitillä oli korkea junaradan 
ylitys. Rata halkoi kallioita 
kymmeniä metrejä alempana, 
ja kalliolta toiselle meni vain 
kapea korkeilla kaiteilla va-
rustettu silta. 82 km-luokassa 
reitti kierrettiin kolmeen ker-
taan. Viimeinen etappi oli ly-
hennetty 18 km pituinen ver-
sio.

Tauolle tultaessa ratsastus-
aika katkeaa vasta, kun hevo-
nen ilmoitetaan eläinlääkärin 
tarkastukseen, minkä vuok-
si on tärkeää alkaa rauhoitel-
la vauhtia jo hyvissä ajoin en-
nen kisakeskusta. Hevonen 
on valmis tarkastukseen, kun 
sen syke on alle 64 iskua mi-
nuutissa. 82 km-luokassa oli 
kaksi 40 minuutin mittais-
ta taukoa, joista toisella lisäk-

si uusintatarkastus ennen vii-
meistä etappia. 

Ilta jo hämärtyi, kun vii-
meinenkin etappi oli ratsas-
tettu. Muut kilpailijat olivat 
jo ehtineet poistumaan kisa-
keskuksesta, mutta iloinen 
toimitsijajoukko vielä hurra-
si maaliviivalla, kun väsynyt 
ratsukko hölkötteli maaliin. 
Maalintulon jälkeen on puo-
li tuntia aikaa palautella he-
vosta.

Noin vartti maaliintu-
lon jälkeen Habanero oli val-
mis tarkistukseen. Hetki vielä 
jännitettiin tarkistuksen tu-
losta, kunnes eläinlääkäri to-
tesi, että hevosessa ei ole huo-
mautettavaa, muuten kuin 
että liike on hieman jäykkää. 
Hyväksytty suoritus! Ratsu-
kon kokonaisratsastusaika oli 
lopulta 6 tuntia 28 minuuttia, 
ja keskivauhti 12,7 kilomet-
riä tunnissa. Luokan minimi-
vauhti oli 10 km/h. 

Koska Elsilä ja Habanero 

Matkaratsastus on hevosen nopeus- ja kestävyyskilpailu, joka 
samalla testaa ratsastajan maastoratsastustaitoa. Matkaratsastus on 
yksi ratsastuksen vanhimpia kilpalajeja ja laji on yhä edelleen varsin 
arvostettu maailmalla. Suomessa laji on suurin ns. ei-olympialajeista 
(matkaratsastus, lännenratsastus, valjakkoajo, vikellys ym.), ja start-
taajia on joka vuosi hieman alle parisataa. Suomessa pisimmät matkat 
ovat 120 km. Kansainvälisissä kilpailuissa kuten MM-kilpailuissa pi-
sin matka on 160 km, tai kaksipäiväisissä kilpailuissa tätäkin pitempi.

Eläinlääkäri valvoo hevosten kuntoa, ja niille tehdään kuntotarkis-
tukset ennen lähtöä, jokaisen etapin päätteeksi ja lopuksi vielä maa-

lissa. Pitkät matkat ratsastetaan enintään 32 km-mittaisissa osuuk-
sissa. Tarkistuksessa mitataan hevosen syke, tarkistetaan ettei se ole 
kuivunut ja että se liikkuu puhtaasti. Hevosen pitää myös olla mie-
lialaltaan virkeä. Tarkastuksen jälkeen ratsukolla on 30-50 minuutin 
mittainen lepotauko, jonka aikana molemmat syövät ja juovat ja va-
rusteita vaihdetaan tarvittaessa kuiviin.

Kiinnostuitko lajista? Ylirannan ratsutilalla Iissä järjestetään 
matkaratsastuksen starttikurssi 24.3. Kutsu kurssille löytyy Faceboo-
kista Pohjois-Suomen Hevoskeskustelu –ryhmästä sekä osoitteesta 
matkaratsastus.fi

Talvisen Jämsänkosken 
komeilla 

matkaratsastusreiteillä 
hiki virtasi ja aurinko 

häikäisi.

Matkaratsastusta pakkasauringossa

Matkaratsastus on monille perheen yhteinen harrastus. 
Esimerkiksi 50 km-luokassa ratsasti junioriratsastaja Saa-
na Nieminen tammallaan Nysletts Ibna Meduza, ja huolto-
joukkoina toimi oma perhe.

Anu Elsilä ja Habanero saapumassa huoltopisteelle. Ratsukkoa huolletaan reitillä yleen-
sä noin puolen tunnin välein, ja huoltoauto siirtyy huoltopisteeltä toiselle usein eri reittejä 
kuin ratsastajat, joten kartanlukutaitoa tarvitaan myös autossa.

Matkaratsastus sopii kaikille roduille. Arabit ja arabiristey-
tykset ovat ylivertaisia pitkillä matkoilla, mutta alle 80 km 
matkoilla kilpailee rotuja laidasta laitaan.

32km-luokan lähtö. Matkaratsastuksessa lähtö tapahtuu 
yhteislähtönä, jolloin meno on joskus vauhdikasta. Ratsu-
kon on ylitettävä lähtöviiva 15 minuutin kuluessa startista, 
joten on tavallista, että osa lähtijöistä odottaa, että kiirei-
simmät poistuvat jaloista, ja lähtevät vasta sitten rauhassa 
omaan tahtiinsa reitille.

olivat luokan ainoa ratsukko, 
sijoituksia ei jaettu. Hyväksyt-
ty tulos kuitenkin antoi osal-
listumisoikeuden seuraavalle 
tasolle, joka tämän ratsukon 
tapauksessa on kansainvä-
linen tähtikilpailu. Sellai-
nen onkin luvassa kesäkuus-
sa näillä samoilla reiteillä, 
kun Jämsänkoskella järjeste-
tään matkaratsastuksen Poh-
joismaiden ja Baltian maiden 
mestaruuskilpailut. Samassa 
tapahtumassa ratkotaan myös 
Suomen Mestaruus kaudel-
le 2018. 

Mestaruuksista Anu ja Ha-
banero eivät pääse vielä tais-
telemaan, mutta jos kaikki 
menee kuten on suunniteltu, 
ratsukko tullaan näkemään 
80 km kansainvälisen luokan 
lähtöviivalla pohjoismaisten 
ja itäeurooppalaisten ratsu-
koiden rinnalla. 

Kuvat: Minttu-Maaria 
Mäntylä

Hyvispäivä toi yhteen 
tulevat seiskaluokkalaiset
Kaikkien kuudesluokka-
laisten Hyvispäivää vietet-
tiin torstaina 1.2. liikuntahal-
lin ympäristössä. Päivään otti 
osaa kaikkiaan 86 oppilasta 
opettajineen. Päivän idea oli 
se, että hyvinvointiin liittyvi-
en työpajojen lomassa oppi-
laat pääsivät samalla tutus-
tumaan tuleviin yläkoulun 
luokkakavereihin ja rinnak-
kaisluokkalaisiin. 

Päivän aikana kaikkiaan 
neljässä eri työpajassa käsitel-
tiin hyvinvoinnin eri osa-alu-
eita toiminnallisesti, keskus-

tellen ja draamankin keinoin. 
Puhuttiin tunnetaidoista, kiu-
saamisesta ja vihapuhees-
ta, mielenterveyden kädes-
tä ja nuorisotilassa pidetyssä 
draamapajassa heittäydyttiin 
ja haastettiin omaa mieliku-
vitusta. Nyt kolmatta kertaa 
toteutettu vuosittainen Hy-
vispäivä on rohkaiseva esi-
merkki moniammatillisen 
yhteistyön voimasta - toteu-
tuksesta ja työpajoista vastaa 
työryhmä, jossa mukana on 
opettajia, nuorisotyöntekijöitä 
kaupungilta ja seurakunnasta, 

kuraattorit, terveydenhoitajat 
ja Kivapuhe-nuorisohanke. 

Päivän päätteeksi kerätys-
sä palautteessa valtaosa op-
pilaista kertoi päivän ja työ-
pajojen olleen hyödyllisiä, tai 
ainakin jonkun verran hyö-
dyllisiä. Osa nuorista sai uu-
sia kavereita ja mikä tärkeintä, 
kukaan ei kokenut kiusaa-
mista, tai ettei olisi kuulunut 
porukkaan. Myös työryh-
mä arvioi tapahtumaa onnis-
tuneeksi ja erityisesti työpa-
noksensa päivään antaneita 
ilahdutti se, että tapahtuma-

kokonaisuus on pystynyt ke-
hittymään vuosi vuodelta tä-
hän muotoonsa. Hyvispäivä 
on selkeästi löytänyt paikan 
kuudesluokkalaisten vuosi-
kalenterissa ja jatkoa onkin lu-
vassa tuleville kutosille!

Siiri Sarias 
Kivapuhe-hanke

Nuoret pohtivat yhdessä 
syitä, seurauksia ja puuttu-
miskeinoja kiusaamiseen ja 

vihapuheeseen 6. luokka-
laisten Hyvispäivässä.  
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599,- 499,-
pkt

19,90

495,- 229,- 199,- 14,90
Espina
LUMILINKO
6,5 hp

Akkuporakoneen
JÄÄKAIRA
130 mm

TRAKRORIN
PERÄLEVY 215 cm

LED
VAKIOLAMPUT
7 W (50 W), 10 W (60 W), 11 W (75 W)

495,- 399,- 1099,- 29,90
MÖNKIJÄN
LUMENPUSKULEVY

Duro
PAINEPESURI
150 bar

LATUHÖYLÄ
Finbullet
KÄYNNISTYSKAAPELIT
400 amp

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

RUISPALAT
6 kpl/330 g

pkt 1,00
pss

LASKIAIS-
PULLAT
2 kpl/170 g

vadelma tai manteli

2,59

KARJALAN-
PAISTI

700 g

5,99
ras

NAUTA-SIKA
JAUHELIHA

400 g

2,39
ras

SAUNAPALVI
350g

5,00

ESKIMO
MONI-

PAKKAUKSET
trio, vanilja, kolmoset, 
mansikka tai laku mix

4,95
pkt

2 PKT

MOOTTORIKELKAN
TALOUSREKI

Espina
LUMILINKO
11 hp

Infrapuna
POLTTOAINELÄMITIN
13-14 kW, kulutus 1 litraa tunti

Airan Perla
SEINÄVALAISIN 
musta tai valkoinen

399,- 999,- 1995,- 19,95
MOOTTORIKELKAN
PARIREKI/TUKKIREKI

Duro
AGGREGAATTI
GX3000

Strong line
KOMPRESSORI
3-v. 7,5 hp, 925/200 l

Airam Gina
PÖYTÄVALAISIN
kulta ja sininen

NYT ON MULLANVAIHDON AIKA
MEILTÄ TARVIKKEET:

KEVÄTUUTTA!
Novitan
YKSIVÄRINEN
PAITA

12,50

Novitan
PUSERO
lurex, 3/4 hiha

21,90

Naisten
PUSERO

33,90

Naisten
NEULETAKKI

19,95

Miesten
T-PAITA

15,90
Miesten
NEULEPUSERO

29,90
Miesten
FARKUT
musta tai sininen

34,90

KUKKARUUKUT
esim. pamela ø 11,5 cm

2,80 KUKKIEN JA 

VIHANNESTEN 

SIEMENET

SISÄKUKKA-
MULLAT, KYLVÖ- JA 
TAIMIMULTA, 
ALTAKASTELUMULTA

69,95

VASTAA ASIAKASKYSELYYMME VAATE- JA ASUSTEOSASTOLLA, 
VOIT VOITTAA 100€ LAHJAKORTIN TAI TUOTEPALKINTOJA!
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

KONEPAJA

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI

METALLIROMUN KERÄYS

JÄTEHUOLTO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 11-13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14-18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tilaa jätteenkuljetus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti
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SEKALAISTA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

MAANRAKENNUSTA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

NUOHOUSPALVELUT

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Syötteellä, mökkikäytössä, 
tarpeettomana hyväkuntoiset 
kalusteet: pyöreä sohvapöytä, 
halk. 100 cm, k. 50 cm, koivua 
80 €, 2 nojatuolia nahka/koivu 
yht. 50 €, kerrossängyt 80 x 
200 cm, mäntyä 150 €, Thule 
-suksiboxi 40 cm leveä (vanha, 
hyvä) 80 €. P. 045 3112 610 
Ulla.

Kevyt moottorisaha, sahattu 2 
tankillista. Takuu 7/2019 asti. 
Malli Stilh MS 193 C. Hp. 250€. 
P. 044 083 6125.

Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä
Yhteisvastuukeräys 2018 
avattiin Pudasjärven seura-
kunnassa sunnuntaimessun 
yhteydessä 4.2. seurakun-
takodilla ja Sarakylän kap-
pelissa. Jumalanpalvelus-
ten jälkeen oli kirkkokahvien 
yhteydessä yhteisvastuuin-
fo ja keräyslistojen luovutus. 
Seurakuntakodilla yhteis-
vastuuta esittelivät kappalai-
nen Juha Kukkurainen ja dia-
konissa Kyllikki Syrjäpalo. 

He kertoivat, että vuoden 
2018 keräyksen tunnuksena 
on #Ruokatrendit2018. 

-Yhteisvastuu on lähim-
mäisenrakkauden kansanlii-

ke ja evankelis-luterilaisen 
kirkon vuosittainen suurke-
räys, joka auttaa hädänalai-
sia Suomessa ja kehitys-
maissa. Tuotosta ohjataan 60 
prosenttia vuosittain Kirkon 
Ulkomaanavun välityksellä 
katastrofiapuun, 20 prosent-
tia Kirkon diakoniarahaston 
kautta myönnettävään talou-
delliseen apuun hädässä ole-
ville Suomessa ja 20 prosent-
tia Pudasjärven seurakunnan 
tekemään avustustyöhön. Jo-
kapäiväinen leipä on ihmis-
arvoisen elämän perusedel-
lytys. Miljoonien ihmisten 
kohdalla karu totuus on kui-

tenkin se, että ruokaa ei ole 
riittävästi. Keräykseen osal-
listuvat kaikki Suomen ev. 
lut. seurakunnat. Ulkomaille 
avun vie perille kirkon ulko-
maanapu. Keräys järjestetään 
helmi-huhtikuussa, esitteli 
Syrjäpalo keräystä.

Keräysinfon jälkeen Kuk-
kurainen ja Syrjäpalo jakoivat 
keräyslistoja kaikille haluk-
kaille. Useimmat varasivat 
”sen vanhan tutun keräys-
alueen”. Kukkurainen vielä 
vetosi, että uusiakin kerääjiä 
toivotaan mukaan. Keräyslis-
toja ja samalla keräysalueesta 
ohjeen saa myös diakoniatoi-

Saara Jussila Jaalangasta kertoi toimineensa yhteisvas-
tuukerääjänä rippikouluikäisestä lähtien eli yli 50 vuoden 
ajan. Perheen perustamisen jälkeen tuli taukoa, mutta nyt 
jälleen 15 viimeisen vuoden aikana hän on kiertänyt listan 
kanssa kylää. Saaran mukaan ihmiset jo odottavat kerääjän 
saapumista, samalla vaihdetaan yleensä kuulumiset. Näin 
vajaan 30 talouden kiertämiseen on varattava 3-4 päivää. 
mistosta. 

Seuraava yhteisvastuuta-
pahtuma on laskiaistiistaina 
13.2. kello 10 alkaen seura-
kuntakodilla.

Lapsille on pallomeri ja 
mäenlaskua. Hernekeittolou-
nasta lisukkeineen on saata-
vana kello 10.30 alkaen seit-
semän euron hintaan, lapsilta 
neljä euroa ja perhelippu 15 
euroa. Hernekeittoa on myy-
tävänä myös kotiin vietäväk-
si. Tapahtuman aikana on 
myös arpajaiset yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

Apuamme tarvitaan
Yhteisvastuukeräyksen 
suojelija tasavallan presi-

dentti Sauli Niinistö avasi 
vuoden 2018 Yhteisvastuu-
keräyksen tv-puheessaan 
4.2.

− Melkein 800 miljoonaa 
ihmistä menee nälkäisenä 
nukkumaan joka ilta. Siksi 
apua, myös meidän apuam-
me, tarvitaan. Nälän pois-
tamiseen ei edes tarvittaisi 
tieteellisiä läpimurtoja, nii-
den sijaan tarvittaisiin tah-
toa. Taistelussa nälkää vas-
taan tarvitaan hallitusten, 
yritysten ja kansalaisten yh-
teistyötä. Meillä jokaisella 
on mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, että ympärillämme 
voidaan paremmin, Niinis-
tö muistutti. HT

Kyllikki Syrjäpalo ja Juha Kukkurainen jakoivat yhteisvastuuavauksessa keräyslistoja ja 
merkkasivat samalla alueen, jolla keräys suoritetaan.

Kiitos!
Lakkarin asukkaiden puolesta 

suuret kiitokset 
Perhemarketille saamistamme 

joululahjoituksista! 
- Lakkarin henkilökunta

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 
€ sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 
8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenot-
toa varten puh. numerosi tai osoitteen. 
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 
veloitamme. Teksti on toimitettava säh-
köpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
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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!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

PUDASJARVI.FI

OSALLISTU NIVANKANKAAN 
ASUINALUEEN SUUNNITTELUUN
Pudasjärven kaupunki ryhtyy laatimaan vaihtoeh-
toisia suunnitelmia Ranuantien varressa sijaitse-
van Nivankankaan asuinalueen kehittämiseksi. 

Tavoitteenamme on luoda uudenlainen asuntoalue, 
jossa tontit ovat normaalia isompia ja näin mahdol-
listavat asukkaille monipuolisemman harrastustoi-
minnan omalla tontillaan. Myös hirsirakentaminen 
on yksi ideoitavista aiheista.

Kerro meille, millaisen asuinalueen sinä haluaisit 
ja millaisesta ympäristöstä ja tontista unelmoit. Ni-
vankankaan kartan löydät alla olevasta nettiosoit-
teesta. 

Kysely on avoinna ajalla 7.2. – 4.3. osoitteessa  
www.pudasjarvi/nivankangas 

Kyselyyn liittyvä tilaisuus järjestetään kaupungin-
talolla maanantaina 26.2. klo 18.00. Tilaisuuden jäl-
keen omaa ideaansa voi vielä jatkojalostaa ja vas-
tata kyselyyn myöhemmin.

Tekninen  ja ympäristötoiminta

Et tiedä mitä tekisit huomenna? Jäikö koulu kes-
ken? Kaipaatko vinkkejä työnhakuun? Olet vailla 
opiskelupaikkaa? Etsitkö omaa alaasi? Haluatko 
luotettavan juttukumppanin? Onko mielessäsi 

välivuosi? Olet alle 29-vuotias?

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
jeesaa:

Juha Mertala, p. 040 826 6610 
juha.mertala@pudasjarvi.fi 

Tuulimyllyntie 4 (Puikkarissa)

www.pudasjarvi.fi/etsiva

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

PUDASJARVI.FI

TIEDOTUSTILAISUUS KIPINÄN 
KOULUN LAAJENNUKSESTA
Kipinän koulupiirin alueella asuville 
tiistaina 20.2.2018 klo 18.00 koulun liikuntasalissa.
Kohdetta esittelee arkkitehti Hannu Tuomela Lukka-
roinen Oy:stä. Paikalla myös tekninen johtaja Eero 
Talala.

Pudasjärvellä 5.2.2018 
Tekninen ja ympäristötoiminta

VUOSIKOKOUS 
to 22.2.2018 klo 18 Ravintola Meritassa.

Ruokailu, omavastuu 5 €.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Johtokunta

Suomi-Venäjä Seuran 
Pudasjärven osaston

Tervetuloa!

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Pudasjärven kaupungin nuorisotoimi järjestää laskettelu-/ulkoilupäi-
vän Syötteelle la 10.2. klo 9-18.
Diakoniapäivä ystävänpäivänä 14.2. klo 10.30-13.30 Sarakylän koululla.
Toimintatorstai to 15.2. klo 10-19 Tuomas Sammelvuo -sali. Klo 10-11.30  Per-
hepeuhula (ilmainen). Klo 12.30-13.30 Hyvinvointipassijumppa (passin ostaneille).
Klo 13.30-14.30 Ohjattu kuntosalivuoro (Puikkari, kuntosali). Klo 15-16 Alakoulu-
laisten vuoro (ilmainen). Klo 18-19 Perheiden touhutunti (ilmainen).
Tubetour 2018 -kiertue pudasjärvellä la 17.2. klo 13. Pudasjärven Hirsikam-
pus, Nyynäjäntie 5.

VUOSIKOKOUS
ke 21.2.2018 klo 18 kansalaisopiston 

juhlasali Lukiontie 4. 
 Esillä sääntömääräiset asiat. 

Valtakirjojen tarkastus alk. klo 17.
Vuoden 2017 Pienpetokilpailuun ilmoittautumiset 
toiminnanohjaajalle mahd. pian p. 044 238 3257. 

Toiminnanohjaaja

Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistyksen 

KOKOUSKUTSU
Merjä lahdenperäntien,

Partasensaarentien 
TIEKOKOUS 

su 4.3.2018 kello 12.00 Möykkälässä 
Puhoksella.  

Asialista: Kokouksen avaus, kokouksen järjestäytyminen, 
läsnä olevien toteaminen, kokouksen työjärjestys, tiliasiat, hoi-
tokunnan valinta, saapasniemen pysäköintialueen tienkäyttö, 
jäätien käytännöstä, muut asiat, kokouksen päättäminen.

Puhoksella 6.2.2018
Hoitokunnan puheenjohtaja

Ennen kokousta ruokailu ja kahvit. Kokouksen jälkeen 
tutustuminen tähtiin tähtitornissa tai pilvisellä säällä 
jousiammuntaa sisätiloissa.
Tervetuloa! 

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS
Pikku-Syötteellä, Syötekeskuksentie 126
16.2.2018 klo 18.00, sääntömääräiset asiat.

LSY:n hallitus

KIVARIN ERÄ RY:n
VUOSIKOKOUS

la 17.2.2018 klo 18.00 alkaen Ravintola 
Kurenkosken saunakabinetissa.  

Hirvimiesten kokous välittömästi tämän jälkeen.
Puheenjohtaja

Lapset innostuivat taikatempuista

Lastentaiku-
ri Roope Yli-
talo Oulusta 
piti tiistaina 
6.2. kolmen 
vartin mit-

Lapset aut-
toivat innok-

kaasti tai-
kapussiin 

puhaltami-
sessa.

kaikkiaan noin 40. Illalla Pu-
dasjärven kirjastossa lapsia 
ja vanhempia oli ”tuvan täy-
deltä” eli yli 150.

Roope Ylitalon esi-
tys sisälsi runsaasti taide-
sauvatemppuja, jotka oli 
suunnattu etenkin lasten 
tarkkaavaisuuteen. Erilaiset 
liinat ja paperit muuttivat 
hienosti värejään ja saivat 
lapset välillä innostumaan 
ja ryntäämään jopa esiinty-
mislavalle. Taikuri hyödyn-
si lapsia apureinaan ja tutun 
kaverin noustessa lavalle, 
hän sai muutkin katsojat rie-
muitsemaan. Taikuuden li-
säksi esitys olikin ammat-
tilaisen näyttö siitä, kuinka 
esitys suunnataan eri-ikäi-
sille katsojille. Vanhemmat-
kaan eivät jääneet kylmiksi!

Lastentaikurin esitysten 
takana olivat Pudasjärven 
kulttuuripalvelut ja kirjas-
to. AKKirjaston tilat täyttyivät, kun ilmaisesitykseen saapui yli 150 aikuista ja lasta. 

Taikuri Roope Ylitalo näytti kuinka lapsetkin osaavat tai-
koa.

taisen taikashow’n päiväl-
lä Syötteen koululla ja illalla 
kirjastossa. Syötteellä esitys-
tä oli seuraamassa koulu-
laisia ja päiväkerholaisia 

VUOSIKOKOUS 
la 17.2.2018 klo 12.00 Hankasarvessa.
Klo 11.00 alkaen johtokunnan kokous.

Esillä sääntömääräiset asiat. Hirvikokous ja 
ilmoittautuminen hirvenmetsästykseen syksyllä 2018.

Sihteeri

Ervastinseudun metsästysseura 
ry:n sääntömääräinen

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Su 11.2. klo 13 Jouni Vikström
Su 18.2. klo 13 Pirjo ja Hannu Orava

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/

jo torstai-iltana!
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Pudasjärvelle useita mitaleita Taekwon-Don SM-kisoissa
– Pätsi ja Korteslahdet maan kärkikastia
Pudasjärven urheilijat me-
nestyivät erinomaises-
ti 3.4.2. lentopallosta tutun 
VaLePan kotisalissa Sasta-
malan Vexve Areenalla jär-
jestetyissä Suomen ITF Taek-
won-Don SM- ja Helmi Cup 
-kilpailuissa. Viikonlopun 
mittaisissa kilpailuissa Ju-
lia Pätsi, Ninna Korteslahti 
ja Niko Korteslahti voittivat 
yhteensä seitsemän mitalia. 

Suomalaisen ITF Taek-
won-Don kärkijoukkoihin 

jo vuosia kuulunut, Rova-
niemellä toimivan Arctic 
Taekwon-Do -seuran edus-
taja Julia Pätsi voitti kolme 
SM-kultaa: naisten 3. danin 
liikesarjoista, naisten eri-
koistekniikoista ja alle 56-ki-
loisten naisten ottelusta. Ai-
emminkin monipuolisena 
kilpailijana tunnettu Pätsi 
laajensi kilpalajejaan osallis-
tumalla ensimmäistä kertaa 
myös neljänteen Taekwon-
Don kilpalajiin eli voima-
murskaukseen. Kevytraken-
teisena ja ensikertalaisena 
voimamurskauksessa Pät-
si yllätti napaten uudesta la-
jistaan pronssimitalin. Lisäk-
si hänet palkittiin kilpailujen 
parhaana naiskilpailijana. 

Kisaohjelmassa Pätsillä 
on mm. kolmen viikon ku-
luttua Rooma Open –kilpai-
lut sekä huhtikuussa pidet-
tävät EM-kisat Sloveniassa.

Pätsin lisäksi Taekwon-
Do Akatemiassa treenaa-
vat sisarukset Ninna ja Niko 
Korteslahti ylsivät mitaleil-
le.  Ninna nappasi pronssia 
naisten 1. danin liikesarjois-

sa sekä alle 56-kiloisten ot-
telusta.  Ninna on aiemmin 
kilpaillut kansainvälisissä-
kin kisoissa menestyksek-
käästi jo ennen mustan vyön 
saavuttamista. Vasta mustan 
vyön haltijana pystyy kilpai-
lemaan Suomen Mestaruuk-
sista. Kaksi nyt saavutettua 
pronssia olivat Ninnan en-
simmäiset SM-mitalit.

Sisaruksista nuorem-
pi Niko puolestaan saavut-
ti pronssia poikien voima-
murskauksessa. Hän sai 
mustan vyön keväällä 2017 
ja oli näin nyt mukana en-
simmäisissä SM-kisoissaan. 
Poikien voimamurskauk-
sen viidestä tekniikasta Niko 
selvitti vaivatta ja helpon nä-
köisesti neljä. Yhden potku-
tekniikan jäätyä tällä kertaa 
hieman vajaaksi, hän me-
netti mahdollisuuden pääs-
tä karsimaan kirkkaimmista 
mitaleista. Ensikertalaisel-
le SM-kisaajalle pronssinen 
mitali on kuitenkin hieno 
saavutus. 

Kaksipäiväisiin kilpai-
luihin osallistui yhteensä 

Vasemmalla Ninna Korteslahti naisten 1. dan liikesarjojen 
pronssimitali kaulassaan.

Naisten 3. dan liikesarjojen kultaa nappasi jälleen Julia Pät-
si.

Niko Korteslahti nappasi ensimmäisen pronssisen SM-mi-
talinsa poikien voimamurskauksessa.

228 kilpailijaa ympäri Suo-
mea. Sastamalaan oli mat-
kustettu paitsi Pudasjärveltä 
ja esimerkiksi Rovaniemel-
tä myös eteläisintä Suomea 
myöten, sillä eteläisimmät 
kilpailijat saapuivat Hangos-
ta.

Viikonlopun aikana 
kamppailtiin mestaruuksista 
Taekwon-Don kaikissa kil-
pailulajeissa: ottelussa, lii-
kesarjoissa, erikoistekniikas-
sa, voimamurskauksessa ja 
näytösottelussa. 

Taekwon-Do on korea-
lainen kamppailulaji, jonka 
nimi tarkoittaa suomennet-
tuna jalan ja käden tie. Laji 
pitää sisällään runsaasti hal-
littuja jalka- sekä käsitek-
niikoita, jotka vaativat har-
rastajilta tuhansia toistoja, 
valtavasti uutteruutta sekä 
runsaasti kärsivällisyyttä. 
Harrastajilta edellytetään 
myös muun muassa kohte-
liaisuutta sekä hyvää käy-
töstä.

Inka Khanji/Juha Pätsi

SM-kultaa voittanut Julia Pätsi erikoistekniikkakilpailun 
vauhdikkaassa hyppykiertopotkussaan.  

Julia Pätsi yllätti vastustajansa monesti nopeilla jaloillaan 
voittaessaan naisten alle 56-kiloisten sarjan SM-kultaa.

Poikien voimamurskauk-
sen pronssia voittanut Niko 
Korteslahti murskaamassa 
tyylikkäästi elokuvistakin 
tutulla takakiertopotkulla.

Sami Kallo kisoissa kotirinteessä ja maailmalla
Iso-Syötteellä järjestettiin 
27.-28.1. tämän kauden en-
simmäinen lumilautaliiton 
Suomi Tour 2018-kiertu-
een osakilpailu. Lauantai-
na kisattiin slopestyle etu-
rinteen snowparkissa, jossa 
radan yläosassa oli kaksi 
reililinjaa ja alaosassa kaksi 
hyppyriä. Sunnuntaina oli 
vuorossa freeride-kisa va-
paalaskurinteessä.

Suomen lumilautalii-
ton nuorten maajoukku-
een mukana kilpailemas-
sa oli myös Syötteen oma 
poika Sami Kallo. Sami si-
joittui päälajissaan slopes-
tylessä lauantaina hienosti 
toiseksi. Sunnuntain free-
ride-kisaan hän ei osallis-
tunut, vaan käytti päivän 
harjoitteluun hyväkuntoi-
sessa snowparkissa. 

Syötteelle Sami tuli suo-

raan Italian Livingosta, jos-
sa hän osallistui kansainvä-
lisen World Rookie Tourin 
(WRT) osakilpailuun slo-
pestylessä. Livingossa oli 
tänä vuonna haastavat olo-
suhteet kaksi päivää jat-
kuneen kovan lumisateen 
ja tuulen vuoksi. Tämän 
vuoksi alkuperäinen aika-
taulu meni uusiksi. Har-
joituspäiviä snowparkissa 
ei voitu järjestää kuin yksi 
ja varsinaiset kilpailut las-
kettiin suoraan kahden las-
kun finaalina. Samin mo-
lemmissa kisalaskuissa 
toisen hypyn alastulon pie-
ni epäonnistuminen aihe-
utti pistevähennyksen ja 
sijoittumisen 18 sijalle 37 
kilpailijan joukossa. 

Tämä oli talven toi-
nen WRT-osakilpailu, jo-
hon Sami osallistui. Lo-

kakuussa hän sijoittui 
kahdeksanneksi kauden 
aloittaneessa reilikisas-
sa Italian Modenassa. Hel-
mikuun lopulla Sami on 
menossa WRT-kiertueen 
Pilan slopestyle-kisaan Ita-
liaan. Kiertueen päätös-
kisat (WRT finaalit) ovat 
huhtikuussa Itävallan Ka-
prunissa, jonne kiertueen 
parhaat saavat kutsun. 

Suomessa Samin tarkoi-
tuksena on osallistua myös 
Suomi Tourin tuleviin osa-
kilpailuihin Vuokatissa 
10.-11.2, Talmassa 10.-11.3. 
ja kiertueen päätteeksi SM-
kisoihin Rukalla 5.-7.4. 

Sami opiskelee nyt tois-
ta vuottaan Sotkamon lu-
kion urheilulinjalla ja kuu-
luu nuorten maajoukkueen 
lisäksi Vuokatti-Ruka ur-
heiluakatemian lumilau-

Nuorten maajoukkuelaskijat Joonas Bergman, Sami Kallo ja Aatu Partanen Iso-Syötteen 
snowparkissa.

talinjan valmennettaviin. 
Sami kilpailee viimeis-
tä kauttaan rookie-sarjas-

sa (15-18-vuotiaat) ja ensi 
vuonna hän kilpailee avoi-
messa sarjassa sekä tavoit-

telee aikuisten maajouk-
kuepaikkaa.  RK
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ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

KLO 10-02, KEITTIÖ -21
PE 9.2.

KLO 10-02, KEITTIÖ -21
KARAOKE BY ILKKA!

LA 10.2.

SU 11.2. KLO 10-17

PE: JUUSTOKEITTO
LA: LOHIKEITTO
SU: SAVUPOROKEITTO
MA: NAKKIKEITTO
TI: SOSEKEITTO
KE: BORSSIKEITTO
TTO: HERNEKEITTO

 PÄIVÄN KEITTO  9,50€- - - - - - -

OLLAAN PORUKALLA

Aktiivinen talkoolainen Esko Törmänen 70 v
Joskus tympäisee, 

mutta jälkeenpäin vain naurattaa

Esko Törmäsellä riittää puuhaa eri järjestöjen ja yhdistys-
ten vapaehtoistyössä.

Entinen maanviljelijä ja ny-
kyään monipuolinen talkoo-
lainen Esko Törmänen täyt-
tää lauantaina 70 vuotta. 
Merkkipäivänä kahvipannu 
on kuumana Ala-Livolla Li-
vojoen varressa Eskon kotiti-
lalla koko päivän sukulaisia, 
tuttavia ja ystäviä varten.

Maanviljelijänä, sivutoi-
misena poromiehenä ja Tie-
laitoksen autonkuljettajana 
työskennellyt Esko ei pys-
tynyt jäämään kotiin paikal-
leen jouduttuaan eläkkeelle 
ensin poronhoidosta ja sit-
ten luovuttuaan maanvilje-
lyksestä ja lopulta jäätyään 
Tielaitoksestakin eläkkeelle. 
Hyväkuntoinen mies suun-
tasi tarmonsa talkootöihin. 
Niissä hän on edelleen aktii-
visesti mukana.

– Joskus se tympäisee, 
mutta jälkeenpäin vain nau-
rattaa! Kyllä hyvässä poru-
kassa on mukava olla ja sii-
nä oppii tuntemaan uusiakin 
ihmisiä. Olen aina halunnut 
olla ihmisten parissa, Esko 
naurahtaa. 

Esko Törmänen kertoo, 
että hänellä ei ole koskaan 
ollut vapaa-ajan ongelmia. 
Aktiiviaikanaan hän teki 
kolmea työtä ja nyt hän on 
mukana mm. veteraanien, 
reserviläisten, urheiluseu-
ran, leijonien ja rauhantur-
vaajien toiminnassa. Hirvi-
porukassa Livolla hän on 
myös aktiivijäsen ja hänen 
perheensä vanhassa pirtis-
sä on pidetty viime vuosina 
hirvipeijaiset ja muitakin ky-

län yhteisiä tilaisuuksia.
Nyt 70 vuotta täyttä-

vä Esko on muuttanut vain 
yhden kerran. Tuolloin hän 
muutti 20 metriä vanhas-
ta pirtistä jokeen päin uu-
teen omakotitaloon. Maa-
ilmaa mies on kuitenkin 
nähnyt, sillä hän oli puo-
li vuotta rauhanturvaajana 
Kyproksella puolen vuoden 
ajan 70-luvun alussa. Rau-
hanturvaajatyöhön liittyen 
Esko liittyi puolikymmen-
tä vuotta sitten Kesseli ry:n 
toimintaan ja on nyt usein 
ollut viemässä avustuslähe-
tyksiä Vienan Karjalaan. Jo-
tain ”näkyvääkin” siellä on 
saatu aikaiseksi, sillä Esko 

oli mukana maalaamassa 
Sohjankosken kulttuuritaloa 
Kiestingin kunnassa Louhen 
piirin länsiosassa. 

Esko Törmäsellä ja hänen 
Irma vaimollaan on kaksi ty-
tärtä. Lisäksi päivänsanka-
ri on kuuden lapsenlapsen 
ukki.

Kerrottakoon, että yleen-
sä yli 20 vuoden aikana Esko 
on tähän aikaan vuodesta ol-
lut Kanarian saarilla, mutta 
tällä kertaa hän on läheisten 
pyynnöstä kotona.

– Saa nähdä jaksavatko ja 
ehtivätkö kaverit tulla Um-
pihankihiihdoista käymään!, 
Esko miettii juhlan alla. AK
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SYÖTETALVINENTALVINEN
Pudasjärvi-lehden 
teemana pe 16.2.2018

VARAA 

ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA! Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 
maanantaina 12.2.2018 mennessä.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

LAATUA KISAKATSOMOON 

249€

319€

499€

● 48” FULL HD LED TV
● teräväpiirtoviritin
● Smart toiminnot
● Wifi

429€
KAIKILLA TELEVISIOILLA 

2 VUODEN TEHDASTAKUU!
MYYMÄLÄSSÄ MYÖS MUITA MALLEJA

TREVI  AV540 
KAIUTINSARJA                 
● 2 x 40W
● hyvä äänenlaatu

89€

ARRIS  VIP 1113 M HD 
-DIGIBOXI   

149€

TREVI MB 746 W 
RADIO
● hyvä kuuluvuus

3990€

LVNB48DLSMB110

LVN32281SM    
● 32” FULL HD LED TV                 
● teräväpiirtoviritin
● isokokoinen kaukosäädin, 
 jossa selkeät painikkeet
● Smart toiminnot
● Wifi

LUXOR LVNB43MB140
● 43” LED TV
● teräväpiirtoviritin
● isokokoinen kaukosäädin, 
 jossa selkeät painikkeet

LVN28272
● 28” LED TV
● teräväpiirtoviritin
● isokokoinen kaukosäädin, 
 jossa selkeät painikkeet 239€

LDN32DL283
● 32” LED TV
● teräväpiirtoviritin
● isokokoinen kaukosäädin, 
 jossa selkeät painikkeet

● Kairan kuitu-liittymiin


