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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hetekylässä 
suunniteltiin 

Isonivansuon 
jatkokäyttöä s. 7

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

VAIN 
SUNNUNTAINA:

-20%

lASTeN SISä-
pUkeUTUmINeN

normaalihinnasta

lApIN pAkArIN
NäTTI jUSSI

rUISpAlAleIpä
6 kpl/390 g

1,59
pss

ArkIjUUSTo
1,25 kg

6,95
pkt

ArkI
rAejUUSTo

500 g

2,49
ras

II-SIIVU
meeTVUrSTI- jA

pAlVIkINkkU

AITo kUoreToN
NAkkI

300 g

polpeTTe- jA 
kANApASTA-

SAlAATIT
250 g

1,59
pkt

2,49
ras

Aikuisten

lasten

käSIlAUkkUjA
NYT!

Alkaen

mIeSTeN
TUUlIpUkU

48,90

22,90

30,00

15,90

4,50
kg

kUmISAAppAAT

43,50 39,90

Pudasjärven Osuuspankin

HIPPO-HIIHDOT
Kurenalan ala-asteella su 23.3. klo 12.00

Tervetuloa viettämään 
mukavaa ulkoilupäivää 
koko perheen voimin!

Tervetuloa viettämään 
mukavaa ulkoilupäivää 
koko perheen voimin!

Kisa hiihdetään vapaalla tyylillä. Kaikille 
hiihtäjille mitalit sekä mehua. Sarjojen parhaat 
kisailijat palkitaan tavarapalkinnoin. Paikalla 
myös arvontaa sekä kioski. 

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 19.3. klo 17.00 mennessä 
sähköpostilla: painopalvelu@gmail.com tai numeroon 0400 514 692/ 
Eila Puurunen, puhelinsoitot klo 10-17 välillä. Ilmoita lapsen nimi ja 
syntymävuosi ilmoittautuessa. Ei jälki-ilmoittautumisia!

Sarjat tytöt ja pojat:

2010 ja myöh. synt.
2009-2008 synt.
2007-2006 synt.
2005-2004 synt.
2003-2002 synt.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Yhdessä hyvä tulee.

Noudathan
numerolappusi

hyvissä ajoin ennen
starttia!

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Naudan
ULKOPAISTI

795795
kg

Naudan
ULKOFILE

kg990990

Kylmä-
savustettu
HEVOSEN-

PAISTILEIKE 150 g

590590
kpl

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 26.3. ja ke 2.4. 

Huom! ma 7.4. 
P. 040 821 1819

TERVETULOA!
OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle
KANGAS JA OMPELIMO 

SARAAN
Puistotie 2 A 1 

Pe 14.3. klo 10-16.30
Erä ESITTELY-

KONEITA
-30%

Esittelyssä 
mukana suositut 

koulumallit
BROTHER - BERNINA

HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

Hyvän Olon Messut
Lauantaina 10.5.2014 klo 9-15 

Pudasjärven liikuntahallilla
Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

LC Pudasjärvi / 
Hilimat
Pöytävaraukset 
Pirkko Polvi, puh. 040-769 4386, 
pirkko.polvi@pp.inet.fi 

Jenni Jaakkola

Asusteita eri 
vuosikymmeniltä

Musiikki-
esityksiä

Kuren Tanssin 
parhaita

Tervetuloa!
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Pöytävaraukset:
Pirkko Polvi, puh. 040 769 4386,

pirkko.polvi@pp.inet.fi
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

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

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

tään maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoitukses-
ta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n ku-
luessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kosmetologi Senjan Nais-
tenpäivän kunniaksi lauan-
taina 8.3. järjestetty meikki-
ilta kiinnosti kaiken ikäisiä 
naisia. Illan aikana he sai-
vat kädestä pitäen henkilö-
kohtaisia meikkineuvoja, tu-
tustuivat kevään trendeihin 
sekä Youngblood-mineraali-
meikkisarjaan.

Kosmetelogi Senja Latva-
lan mukaan tämän kevään 
meikkitrendeihin kuuluu ta-
sainen ja kuulakas iho. 

-Oranssia huulilla sekä 
sumuisia ruskean ja kullan-
sävyjä voimakkaiden raja-
usten kera silmiin. Myös 
pastellisävyt kuten vaalean-
punainen, vaaleanvihreä ja 
-sininen ovat silmämeikis-
sä muodissa. Niiden kanssa 
muu meikki on hyvä pitää 
luonnollisena. Ja tietenkin 

Senja järjesti Naistenpäiväillan

Senja Latvala antamassa Pirjo Lauroselle opastusta 
silmämeikin laittamiseen. 

vaatemuodin vanavedes-
sä 90-luku tekee tuloa myös 
meikkiin. Sitä tänä keväänä 
edustavat tummat ja suttui-
set silmämeikit.

Latvala kertoo huoman-
neensa nykyajan naisten kai-
paavan helppoutta meik-
kaamiseen. -Siihen hyvä 
ratkaisu on mineraalimeikit. 
Youngblood-sarjan Natural 
Mineral Loose Foundation 
levittyy helposti isolla sudil-
la koko kasvoille eikä arke-
na kaipaa kuin poskipunaa, 
ripsiväriä ja huulikiillon tai 
-punan seurakseen. Halutes-
saan hieman viimeistellym-
pää meikkiä, silmien rajaus 
tuo ison muutoksen ilmee-
seen. Tämä olikin meikki-
illan kysytyin opastus. Sil-
mien rajauksesta ei kannata 
tehdä itselleen ”isoa mör-

köä”, sillä se on oikeasti to-
della helppoa, mutta toki 
vaatii harjoitusta. Kukaan ei 
ole seppä syntyessään, totesi 
Latvala. HT

Youngbloodilla  
raikas ja terve hehku 
Youngblood on syntynyt tar-
peesta turvallisiin meikkei-
hin vahingoittuneelle iholle. 
Youngblood on ollut mine-
raalimeikkien edelläkävijä jo 
vuodesta 1996. Tuotteet on 
valmistettu jauhetuista mi-
neraaleista, ainutlaatuisis-
ta luonnollisista pigmenteis-
tä. Mineraalimeikit hoitavat 
ja suojaavat, mutta antavat 
ihon hengittää. Ne peittä-
vät virheet ja antavat iholle 
raikkaan ja terveen hehkun. 
Youngblood mineraalimei-
kit sopivat kaikille ihotyy-

peille: herkälle, normaa-
lille, kuivalle ja rasvaiselle 
sekä iholle, jolla on ruusu-
finni, akne, pigmenttitum-
mentumia tai couperosaa. 
Tuotteet ovat erittäin riittoi-
sia, vain pieni määrä riittää 

”Kun koittaa pyhä hiljaisuus, 
ajatukset hengähtää.
Saan jäädä paikallein, 
hullunmylly hellittää.

Äänettömyys outo, uus,
tuokioksi juoksu jää.
Kuin vettä huulillein
ammentaa saan lähteestään.

Taivas korkealla niin, 
maassa maja ihmisen.
Näin aamut iltaan saan
pienuuteni tuntien.

Käsiin työstä särkeviin
pääni painan huokaisten.
En muuta tahdokaan
kuin hetken toden tuntuisen.

Kun koittaa pyhä hiljaisuus, 
arjen äänet vaimentuu.
Taas saavun kumartain
eteen suuren Kuninkaan.

Kun koittaa pyhä hiljaisuus, 
yllä taivas kirkastuu.
Saan aavistuksen vain
nähdä Hänen kasvoistaan.

Minä kuuntelen vain, 
seison vartiossain.
Sillä sydämen hiljaisuudessa
Jumala puhuu.”

(Pekka Ruuska - Vartiossa)

Näistä Pekka Ruuskan kirjoittamista 
laulun sanoista on tänä keväänä tullut 
minulle hämmentävän tärkeät. Huo-
maan usein tapailevani noita sanoja 
ja hyräileväni säveltä, kuin rukoukse-
na tai pienenä hartaus hetkenä arjen 
keskellä. Kappale on kaunis. Sen sanat 
tuntuvat todellisilta niin monessa het-
kessä.

Olemme aloittaneet paaston vie-
ton, kukin omalla tavallamme. Toisille 

se ei tuo mitään muutosta, toiset jät-
tävät jonkun ruoka- tai nautintoaineen 
pois. Joku on päättänyt tarkkailla ra-
hankulutustaan vielä tarkemmin.

Eikö paastoon sopisi myös hul-
lunmyllyn vähentäminen? Jos lisäisikin 
elämäänsä joka päivälle hiljaisuutta ja 
rauhaa. Vaikka ihan vain pieninä annok-
sina, itselle sopivalla tavalla. Antaisi aja-
tusten hengähtää. Lopettaisi, edes het-
keksi, suunnittelun ja murehtimisen. 

Hiljaisuus ja hiljaa olo voi olla pe-
lottavaa. Kun rauhoittuu, hiljentyy ja 
antaa arjen ajatusten hengähtää mitä 
sen tilalle nousee? Jotain sellaista jota 
olemme koko ajan tietoisesti pyrki-
neet pitämään syrjässä. Jotain joka 
tuntuu kipeältä tai saa olon vaivautu-
neeksi. Miksi siis antaisimme sellaisten 
ajatusten kiusata itseämme, kun voim-
me pitää ne pois täyttämällä elämäm-
me äänellä ja toiminnalla?

Ehkäpä juuri siksi meidän pitäisi an-
taa niiden kiusata. Ehkäpä olisikin juuri 

tärkeää ajatella ne ajatukset ja tuntea 
ne olon vaivautuneeksi saavat tunteet. 
Jeesus suostui Paholaisen kiusattavak-
si autiomaassa. Olisihan hän voinut 
myös myöntyä heti Paholaisen tarjoa-
maan ’helppoon elämään’. Mutta se ei 
ollut se mitä Jeesus halusi. Helppous. 
Jeesus halusi jotain todellisempaa.

Voisiko olla niin, että lopulta hil-
jaisuus sitten olisikin vain hiljaisuutta, 
ja lopulta myös pyhää hiljaisuutta. Sel-
laista hiljaisuutta jota Jeesuskin mei-
dän halusi kokevan. Hiljaisuutta jossa 
voimme kokea aavistuksen Jumalasta.

Tiina Inkeroinen

Pyhä hiljaisuus

peittävään, mutta luonnol-
liseen lopputulokseen. Niitä 
ei ole testattu eläimillä ja li-
säksi sarja on saanut arvos-
tetun Allergia- ja Astmalii-
ton allergiatunnuksen.

Perhemessu seurakunta-
kodissa sunnuntaina 16.3. 
kello 10, Jaakko Sääskilah-
ti, Anna Kälkäjä, nuoriso-
kuoro. Kirkkokahvit.
Raamattupiiri seurakun-
takodissa  maanantaina 
17.3. kello 17.30,  Juha Rau-
hala.

Kuusamon veteraanimies-
laulajien laulutilaisuus Tal-
visodan muistolle seura-
kuntakodissa  torstaina 13.3. 
kello 15. Kuoroa johtaa kant-
tori Raimo Heikkilä ja säes-
tää Keijo Piirainen.
Konevitsa-kvartetin  kon-
sertti  seurakuntakodissa 
tiistaina 18.3. kello 19, ohjel-
mamaksu 10 €  Konevitsan 
luostarin hyväksi.
Kuorot:  Eläkeläisten mu-
siikkipiiri keskiviikkona 
12.3. kello 13, Vox Marga-
rita keskiviikkona 12.3. kel-
lo 18.15, lapsikuoro torstaina 
13.3. kello 16.30, nuorisokuo-
ro torstaina 13.3. kello 17.15, 
kirkkokuoro torstaina 13.3. 
kello 18.
Lähetystyö: Kirpputori  kes-
kiviikkona  12.3. kello 10– 13.
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa maanantaina 17.3. kel-
lo 18.
Kuulovammaisten leiri-

päivä Kuusamossa tiistai-
na 18.3.  Lähtö seurakun-
takodilta kello 8 ja paluu 
noin kello 18. Leirin hinta 
10 €.  Ilmoittautumiset ja eri-
tyisruokavaliot kirkkoher-
ranvirastoon tiistaina 11.3. 
mennessä. Lisätietoja  Eeva 
Leinonen 0400 866 480.
Ystävänkammari:  ystävän-
kammari tiistaina 18.3. kel-
lo 12.
Sauvakävely: sauvakävely  
tiistaina 18.3. kokoonnutaan 
Liepeeseen.
Perhekerho:  Perhekerho 
seurakuntakodissa keski-
viikkona 12.3. ja torstaina 
13.3. kello 10-13, Korpisen 
kylätalossa keskiviikkona 
12.3. ja keskiviikkona 19.3.  
kello 10-13. Iltaperhekerho 
seurakuntakodissa torstaina 
13.3. kello 16.30-18.30.
Lapsiparkki  seurakuntako-
dissa perjantaisin kello 9.30– 
12   parkkiin voi ilmoittau-

tua etukäteen  (08) 882 3100.  
Lapsille pieni välipala mu-
kaan.
Siioninvirsiseurat Sinikka ja 
Aimo Pietilällä, Korvenpe-
räntie 238, perjantaina 14.3. 
kello 18.
Rauhanyhdistykset:  Laulu-
seurat  Penttilässä Yrjö Vik-
strömillä perjantaina 14.3. 
kello 18 (Pekka Lehto).  Raa-
mattuluokka Sarakylässä Ii-
vari Jurmulla perjantaina 
14.3. kello 19 ja lauluseurat 
Sarakylässä Elsa Puhakalla 
sunnuntaina 16.3. kello 19. 
Seurat Kurenalan  rauhan-
yhdistyksellä  sunnuntaina 
16.3. kello 17  (Jukka Lehto, 
Seppo Leppänen)
Kastettu: Veeti Okko Tapio 
Satokangas, Veikka Johan-
nes Kosamo,  Minja Paulii-
na Nyman,   Jasper Antero 
Vesteri.
Haudattu:  Aulis Kumma-
la 82 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven kyläneuvos-
to sai pari viikkoa sitten vie-
raakseen kylätoimijoita Iis-
tä, joita kiinnosti toiminta, 
jota Pudasjärvellä on teh-
ty kyläneuvoston toimesta 
jo toista vuotta. Eri puolil-
ta Iitä koostuva kyläläisten 
joukko saapui Kipinän kou-
lulle kuuntelemaan ja kerto-
maan omia kokemuksiaan 
kylien kehittämisestä. Iissä 
toimivaa kylien yhteistä toi-
mielintä kutsutaan Iin kylien 
neuvottelukunnaksi, jonka 
toiminnalla pyritään saman-
tyyppisiin tavoitteisiin, kuin 
Pudasjärvellä eli kylien yh-
teisesiintyminen, vaikutta-
minen, tiedottaminen sekä 
yhteistyö kaupungin kans-
sa. Tapaaminen koettiin mo-
lemmin puolin hyödyllisek-
si ja yhteistyön jatkaminen 
nähtiin tulevaisuudessa tar-
peelliseksi. Puheenvuorois-
sa vilahteli muun muassa 

Kyläneuvosto kiinnostaa naapuripitäjissä

Kipinän Kyläneuvoston kokouksessa oli esillä monipuolista asiaa.

maakunnallisen, yhteisen 
viestintäverkoston suunnit-
telu ja kehittäminen kylien 
kesken.

Uutena asiana tarjottiin 
tietoa omaishoitajatoimin-
nan laajentamisesta ja sii-
hen liittyvästä koulutukses-
ta, jota on tarkoitus järjestää 
kuluvan kevään aikana eri 
puolilla Pudasjärveä. Oulun 
Seudun Omaishoitajat ry to-

teuttaa tilaisuudet.
Iin kylien lisäksi omaa 

toimintaansa ja suunnitel-
mia esittelivät Sarakylä, Ait-
tojärvi, Kurenalus, Kipinä, 
Siurua ja Hirvaskoski. 

Kylien toiminnalle tär-
keitä, kaupungilta haetta-
via kehittämis- ja toimin-
ta-avustuksia valmistellaan. 
Jakoperusteiden on tarkoi-
tus olla valmiina kevään 

kuluessa. Avustuksia voi-
vat hakea erilaiset rekiste-
röidyt yhdistykset; metsäs-
tysseurat, kyläyhdistykset 
jne. Avustusperusteista ker-
rotaan yksityiskohtaisesti 
seuraavassa kyläneuvoston 
kokouksessa, joka päätettiin 
pitää Siurualla.

Jouni Puhakka

p. 0400 867 674 

Kampaamo 
Ojala

Nortamontie 7
Pudasjärvi

Olen lomalla 
13.3.-28.3.

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)

www. kle.fi
tatu.pesala@kle.fi 

Veteraanimieslaulajat laulavat 
TalVisodan muisTolle

Kuusamon seurakunnan 
Veteraanimieslaulajien laulutilaisuus 

järjestetään to 13.3.2014 klo 15 
Pudasjärven seurakuntakodissa. 

Veteraanimieslaulajia johtaa Kuusamon seurakunnan kanttori Raimo Heikkilä 
ja säestää kanttori Keijo Piirainen. Kuoron ohjelmaan on valittu lauluja, 
jotka olivat talvisodan aikaan nostattamassa suomalaisten henkeä, kuten 

esimerkiksi Aimo Mustosen säveltämä Sillanpään marssilaulu ja 
Fredrik Paciuksen säveltämä Suomen laulu. Lisäksi ohjelmassa on mm. 
Kalervo Hämäläisen säveltämät Kodin vartijat ja Veteraanin iltahuuto. 

Laulutilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Kahvia on tarjolla ennen laulutilaisuutta 

klo 14.15 alkaen.

Valjakkohiihdon ja - ajon Eu-
roopan mestaruuskilpailut 
pidettiin 7.3. - 9.3. Rautavaa-
ralla. Pääkilpailukeskukse-
na toimi Metsäkartano, jossa 
järjestettiin ajoluokat ja hiih-
toluokat hiihdettiin Rauta-
vaaran keskustan hiihtola-
duilla. Keli oli perjantaina ja 
lauantaina vaihteleva vesisa-
teesta sankkaan räntäsatee-
seen. Perjantaina hiihdettiin 
koiranhiihdon mestaruuk-
sista, naisilla matkana 13 km 
ja miehillä 16 km. Naisten 
sarjan voittajaksi hiihti Sara-
kylästä syntyisin oleva Mai-
ja Nivala Frodon kanssa, toi-
sena Norjan Carina Nilsen 
sekä kolmanneksi Minna 
Viide. Suomalaismenestys-
tä täydensivät Marika Tiipe-
ri, Kati Mansikkasalo-Jurve-
lin sekä Saara Loukkola heti 

Maija Nivalalle 
koiranhiihdon Euroopan mestaruus

mitalisijojen jälkeen. Miehis-
sä Vesa-Pekka Jurvelin voit-
ti hopeaa. Lauantaina vuo-
rossa oli yhdistetyn kilpailu, 
jossa lähdettiin yhteislähdöl-
lä. Koirat vetivät pulkkaa 7 
kilometrin matkan ja tämän 
jälkeen pulkka jätettiin mah-
dollisimman nopeasti vaih-
toalueelle ja matkaa jatket-
tiin koirahiihtona vielä toiset 
7 kilometriä. Tällä matkal-
la Maija Nivala oli Sisu koi-
ransa kanssa kolmansia jää-
den 34 sekuntia kärkeen. 
Miesten puolella Vesa-Pek-
ka Jurvelin hävisi täpärästi 
loppukiritaiston jääden ho-
pealle. Urheilijoiden sekä 
koirien sairastumisien vuok-
si oli paljon poisjääntejä, sa-
moin keskeytyksiä tuli run-
saasti raskaan kelin vuoksi. 
Sunnuntaina vuorossa oli se-

Naisten sarjan voittajaksi hiihti Sarakylästä syntyisin 
oleva Maija Nivala Frodon kanssa. Kuva Jukka Leinonen.

kaviesti, jossa Suomen yk-
kösjoukkueessa hiihtivät 
Kati Mansikkasalo-Jurvelin, 
Maija Nivala sekä Vesa-Pek-
ka Jurvelin, kovan latutais-
telun jälkeen joukkue taipui 
loppusuoralla hopea sijalle.

Maija Nivala on kilpaillut 
myös maastohiihdon N35-
sarjassa. Tällä kaudella tu-
loksena on SM hopeaa perin-
teisen viidellä kilometrillä 
sekä pronssia vapaan kym-
menellä kilometrillä. HT

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Avoinna ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14,
p. 050-3868 660, www.AarreKauppa.Net

Pakkaus sisältää 2m x 45cm liitutaulutarraa 
ja 5 värillistä ja 5 valkoista liitua

Pohjois-Suomen puukaup-
pa on jatkunut edelleen ajan-
kohtaan nähden vilkkaana. 
Helmikuun kauppamäärä 
Pohjois-Suomessa oli noin 
314 000 kuutiometriä, mikä 
on noin 31 prosenttia viime 
vuotta enemmän.  Alkuvuo-
den tammi-helmikuun puu-
kauppamäärä kasvoi viime 
vuoteen verrattuna 34 pro-
senttia. Myyntimäärät ovat 
nousseet eniten Lapissa 64 
prosenttia. Kainuussa nou-
sua on 28 ja Pohjois-Pohjan-
maalla 26 prosenttia.

Poikkeuksellisen lämmin 
helmi-maaliskuu vaikeut-
taa talvileimikoiden korjuu-
ta. Piennartiet ja penkkatiet 

Puumarkkinakatsaus:
Puukauppa vilkasta - talvileimikoiden korjuu vaikeuksissa

kantavat soillakin, mutta su-
lat maapohjat eivät kanna 
koneita maastossa.

Perinteisiä suoraan suol-
le puskettuja talviteitä ei 
enää helmikuulla saatu jää-
tymään. Soiden takaa ha-
kattuja puita joudutaan nyt 
juontamaan metsätraktoril-
la kantavien teiden varteen. 
Moni talvikohde jää koko-
naan hakkaamatta. Yöpak-
kaset voivat vielä pelastaa 
jotakin Lapissa ja Koillis-
maalla, missä on riittäväs-
ti lunta talviteiden tasoi-
tukseen. Talvikohteita tulee 
joka tapauksessa siirtymään 
seuraavaan talveen. 

Huono talvi vaikuttaa 

puuhuoltoon sitä enemmän 
mitä etelämmäs mennään. 
Kuitupuuta kyllä riittää, 
mutta Pohjanmaan sahojen 
kannalta tilanne on hanka-
lampi.  

Ostajien mielenkiinto 
kohdistuu nyt kesäkohtei-
siin. Metsänhoitoyhdistyk-
set arvioivat kesäkohteiden 
kysynnän lisääntyvän sel-
västi. Hakkuiden suunnitte-
lun kannalta lumi ei ole nyt 
haittana. 

Metsänomistajan kan-
nattaa jo nyt laatia leimik-
ko valmiiksi. Metsänhoi-
toyhdistykset kampanjoivat 
puunmyyntisuunnitelmi-
en eli leimikoiden teon ai-

kaistamiseksi. Puunmyyn-
tisuunnitelman pohjalta on 
helppo kilpailuttaa ostajat 
tai antaa kilpailuttaminen ja 
hakkuun valvonta metsän-
hoitoyhdistyksen tehtäväk-
si. Jos joku yksittäinen puun 
ostaja suunnittelee hak-
kuut, ei kilpailuttaminen ja 
puun myynti toiselle ostajal-
le yleensä enää ole mahdol-
lista.

Puun hintataso on alku-
vuodesta ollut vakaa, mut-
ta on selvää että kesäkohteet 
kannattaa kilpailuttaa.

Jukka Aula 
Metsänomistajien liitto 
Pohjois-Suomi

Tervetuloa!

”Taivaallista musiikkia” 
Konevitsa-kvartetin konsertti

ti 18.3. klo 19 seurakuntakodissa.

Ohjelma 10 €.
Tuotto Konevitsan luostarin hyväksi.

Pudasjärven seurakunta
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Rajalta Rajalle hiihtoKuusa-
mosta Tornioon hiihdettiin 
tänä vuonna 31. kerran maa-
liskuun alkuun nähden läm-
pimässä säässä. Joka aamu 
oli nollakeli kun viime vuon-
na vastaavana aikana oli jopa 
43 asteen pakkanen. Hiihtä-
jiä oli kaiken kaikkiaan nel-
jässä eri ryhmässä ennätyk-
selliset 380 henkilöä 19 eri 
maasta. Heistä 128 oli suo-
malaisia ja sen jälkeen suu-
rimmat ryhmät olivat Saksa 
54, Venäjä ja Ranska olivat 
mukana 33 hiihtäjällä. Uute-
na maana oli Irlanti, josta oli 
tänä vuonna hiihtäjä ensim-
mäistä kertaa. 

-Jos tästä osallistujamää-
rää kasvatettaisiin, se vaatisi 
lisäpäiviä ja lisää huoltohen-
kilöstöä, kertoi hiihtotapah-
tuman koordinaattori Anitta 
Jaakkola Ranualta. 

Rajalta rajalle hiihto tänä vuonna suositumpi kuin koskaan
50-vuotissyntymäpäivi-

ään viettämässä olivat Yh-
dysvaltojen Coloradosta 
asuvat Tim Oakes ja hänen 
vaimonsa. He olivat myös 
ensimmäistä kertaa mukana. 

-Meillä on ollut haavee-
na toteuttaa pitkä hiihtoret-
ki Scandinaviasta. Löysim-
me tästä hiihdosta tietoa 
netistä ja päätimme osallis-
tua. Oakesille märkä lumi oli 
hankala, sillä kotona Colora-
dossa lumi on aina kylmää. 

Vaikka olosuhteet oli-
vat märät, hiihtäjät ovat jat-
kaneet matkaa iloisina ja 
positiivisella mielellä. Aa-
mun ensimmäiset tunnit oli-
vat kuitenkin muun muas-
sa maanantaina ja tiistaina 
vauhdikkaita yön pakkasten 
jälkeen. 

Heino Ruuskanen

Jussilan pirtti on toiminut lähes 20 vuotta yhtenä hiihtojen taukopaikkana. 
Neljäntenä hiihtopäivän aamuna lähdettiin Pikku-Syötteeltä kohti Ranuaa, jonne 
matkaa oli 84 km. Takana on jo lykittyjä kilometrejä lähes 200 km. 

Maisemat Mustanrinnan päältä Iso-Syötteen suuntaan. 

Sloveniasta oli parikymmentä osallistujaa. Toisen päi-
vän ryhmässä hiihtäneet naishenkilöt kertoivat olleen-
sa ihastuneita matkalla näkemiinsä ja kokemiinsa mai-
semiin. Kaksi iloista hiihtäjää Luontokeskuksen portilla mat-

kalla Ranualle. 

Pirinlammen huoltopistettä pitivät yllä perinteiseen ta-
paan Pekka (vasemmalla) ja Elsa Piri (oikealla). Heitä 
jututtamassa hiihdon huoltojoukkojen vakiokalustoon 
kuuluvat, tällä kertaa jo 22. mukana olleet, Heino Ruus-
kanen ja Pentti Sainsalo. 

Ilman haavereita ei selvitty. Heti lähdön jälkeen Pikku-
Syötteellä erään hiihtäjän suksi katkesi kannan takaa. 
Suomalaista sisua tarvittiin, sillä hiihtäjä lupasi hiihtää 
katkenneella suksella ainakin Rytinkiin saakka, josta 
sai uuden suksen tilalle. 

Ylimmäisen Pirinlammen ylityksessä joutui harrasta-
maan jäähiihtoa. Aiemmin ei koskaan ole ollut jään pin-
nalla vettä. 

Mustarinnan laavulle tultiin Ylimmäiseltä Pirinlammel-
ta uutta reittiä pitkin. 

Taivalkoskella syntynyt 
Janne Tasala oli ensim-
mäistä kertaa mukana. 
Kyllä tähän taitaa kouk-
kuun jäädä, hän totesi. 

Suksien voitelu on ollut 
tänä vuonna erittäin tär-
keällä sijalla. Yöpymis-
paikoissa järjestäjien 
tarjoamaa suksien voite-
lupalvelua käytettiin ah-
kerasti.
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Syötteen luontokeskuksel-
la järjestettiin parhaaseen 
hiihtoloma-aikaan torstaina 
6.3. Hankihulinat- tapahtu-
ma. Yhteistyössä luontokes-
kuksen ja Syötteen alueen 
matkailuyrittäjien sekä mat-
kailuyhdistyksen kans-

Vilkkaat Hankihulinat Syötteellä

Kokouksessaan 19.2. 
Alueyhteistyön ja elinvoi-
man valiokunta keskus-
teli valmisteilla olevasta 
työllisyyssuunnitelmasta to-
deten saapuneiksi Elinym-
päristövaliokunnan asias-
ta antaman lausunnon sekä 
OSAO:n, Nuorten parla-
mentin ja Oulunkaaren kun-
tayhtymän työntekijöiden 
kannanotot. Keskustelun jäl-
keen valiokunta suhtautui 

Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan kokousasiaa
tukien laadittuun työllisyys-
suunnitelmaesitykseen tode-
ten, ettei se ota erikseen kan-
taa suunnitelman yksitäisiin 
sisältökohtiin. Palvelusuun-
nittelija valmistelee suunni-
telmasta esityksen kaupun-
ginhallituksen käsittelyyn 
18.3. huomioiden siinä Hy-
vinvointivaliokunnan anta-
man lausunnon, joka ei ollut 
vielä tämän kokouksen kä-
siteltävänä.  Kaupunginhal-

lituksen käsittelyn jälkeen 
asia viedään valtuustolle tie-
doksi 26.3. kokoukseen.

Kehittämissuunnittelija 
Virpi Harilahti-Juola kertoi 
kokouksessa Pudasjärven 
kaupungin kotouttamisasi-
oihin liittyvistä seikoista. 
Valiokunta totesi maahan-
muuttotyön olevan hyvin 
koordinoitua ja tuki esitettyä 
toimintamallia.

Palvelusuunnittelija Rit-

va Kinnulan esittelemien 
kehittämistoimen hankeai-
hioiden pohjalta valiokun-
ta totesi, että niitä tulee vielä 
tarkastella mahdollisten yh-
distelemisten näkökulmas-
ta. Valiokunta päätti pyytää 
seuraavaan kokoukseen hal-
lintojohtaja Seija Turpeisen 
kertomaan kaupungin ta-
loustilanteesta.  Seuraavas-
sa kokouksessa käsitellään 
käyttösuunnitelman kautta 

kuntasuunnitelmaan liitty-
viä asioita. 

Valiokunta totesi, että 
Pudasjärven kaupungin 
vuosikello on nähtävissä 
osoitteessa kaupungin netti-
sivuilla. Kokouksessaan va-
liokunta hyväksyi maaseu-
dun kehittämistyöryhmän 
tekemät muutosehdotukset 
kehittämistukeen. Todettiin 
valiokuntien yhteisen kau-
pungin kehittämis- ja toi-

mintatukien pientyöryhmän 
kokoonpano ja Pudasjärven 
kaupungin päätösten teossa 
käytettäväksi laaditun Elin-
voiman ja ennakkovaiku-
tusten arviointilomakkeen 
valmistumisen eteneminen 
kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi ja myöhem-
min päätöstentekijöiden ja 
valmistelijoiden käyttöön.

Sointu Veivo

Syötteen Eräpalvelut tarjosi tunturimaisemassa reki-
ajelua husky-valjakolla. Reen perässä ohjaksissa Hei-
di Määttä.

Ella Mikkonen Kiimingistä oli hyvillään päästessään 
ratsastamaan Kelosyötteen tallin Remo- Shetlannin 
ponilla. Ponia taluttamassa Katri Käsmä.

Kamilla Kostiainen Kuusamosta tykästyi Juha Virkku-
sen rekiporo Pikku-Ukkoon.

Hankihulinoiden myyntipöydissä lomalaisille oli tarjolla monenlaisia käsitöitä ko-
ruista käyttöesineisiin.

sa järjestetty tapahtuma oli 
järjestyksessään kolmas. 
Hankihulinat kokonaisuu-
dessaan oli lomalaisten suo-
siossa ja erityisesti lapsiper-
heitä oli runsaasti liikkeellä. 
Syötteen Luontokeskuksen 
Irja Leppäsen mukaan Luon-

tokeskuksessa kävi iltapäi-
vään mennessä reilut 900 kä-
vijää.

Tapahtuman juontaja-
na aikaisempien vuosien ta-
paan toiminut matkailuyrit-
täjä Esko Piipponen esitteli 
yleisölle tapahtumapäivän 
ohjelmaa ja paikalla ollei-
den torimyyjien tarjontaa. 
Päivän kuluessa kävijöil-
lä oli mahdollisuus tutustua 
monenlaisiin harrasteisiin. 
Syötteen Eräpalvelut kyydit-
si lomalaisia vauhdikkaam-
malla rekiajelulla kuuden 
huskykoiran voimin ja Juha 
Virkkunen puolestaan tarjo-
si leppoisan rekiajelun met-
säpolun siimeksessä reki-
poron, Pikku-Ukon kanssa. 
Myös monen pienen loma-
laisen haave täyttyi pääs-
tessään ratsastamaan Kelo-
syötteen tallin Shetlannin 
ponilla. Lähtöpaikalla olikin 
jonot monen tunnin ajan. 

Markkinatunnelmaa osal-
taan loivat myös ulkoalueel-
la ja Luontokeskuksen sisä-
tiloissa olleet paikalliset ja 
ympäristöalueen torimyyjät. 
Muistoksi ja kotiin viemisik-
si myyjillä oli tarjolla monen-
laisia tuotteita asusteista kä-
sitöihin ja käyttöesineisiin.

Lumenveisto oli erityises-
ti perheiden suosiossa ja tou-
huun osallistuivatkin innok-
kaasti lapsien ohella myös 
vanhemmat. Useimmiten 
veistosten aiheet löytyivät 
lasten harrasteista tai mieli-
kuvituksesta ja kaikista veis-
toksista tuli laillaan hienoja 
ja ainutkertaisia.

Pikku Syötteellä työhar-
joittelussa olevat yhteisöpe-
dagogian opiskelijat Emmi 
Hituri ja Marja Vornanen 
perehdyttivät lomalaisia lu-
mikenkäkävelyyn. Jäälistä 
Syötteellä hiihtolomalle ol-
leet nuoret veljekset, Hen-
ri ja Oula Sieppi käyttivät-
kin tilaisuutta hyväkseen ja 
saivat kokeilla lumikenki-
en käyttöä ensimmäisen ker-
ran elämässään. Piha-alu-
eella oli myös mahdollisuus 
testata nykyaikaisia keveitä 
potkureita, joilla kuuleman 
mukaan saa parhaimmillaan 
niin kovat vauhdit, että vesi 
tippuu silmistä. 

Hankihulinoiden muoni-
tuspuolesta vastasivat luon-
tokeskuksen sisätiloissa 
lounas-kahvila Siruka Erä-
palvelut ja ulkoalueella Syöt-

teen kyläyhdistys, jonka 
telttakahvilassa oli tarjolla 
muun muassa kahvia ja vas-
tapaistettuja räiskäleitä. Yh-
distyksen talkooväki saikin 
paistaa räiskäleitä urakalla, 
koska taikinaa meni päivän 
kuluessa yli 30 litraa.

Yleisöllä oli mahdollisuus 
myös tavata tapahtuma-alu-
eella viime vuoden Kid’s 
Sing laulukilpailun voittaja 
Jenni Jaakkolan. Moni nuo-
ri sai itsestään ja Jennistä ote-
tun yhteiskuvan ja sai näin 
mukavan muiston päivästä. 
Jenniltä sai myös ostaa nimi-
kirjoituksen kera hänen uu-
sintaa cd-levyään, joka näyt-
tikin olevan suosittu ostos. 
Luontokeskuksen sisätilois-
sa yleisöä viihdyttivät van-
hemmalla tanssimusiikilla 
kolme paikallista peliman-
nia, Tauno Rytinki, Pau-
li Särkelä ja Antti Jokikok-
ko. Tapahtumassa pidettiin 
arpajaiset, joissa kymmenen 
onnekasta voitti Syötteen 
alueen yritysten lahjoittamia 
palkintoja. 

Pertti Kuusisto

Lumenveisto näytti olevan perheille mukavaa puuhaa. Siinä viihtyivät niin lapset 
kuin aikuisetkin.

Pikku-Syötteellä työharjoittelussa olevat yhteisöpeda-
gogian opiskelijat Emmi Hituri ja Marja Vornanen pe-
rehdyttivät lomalaisia lumikenkäkävelyyn.

Lukuisille Hankihulinat- tapahtuman kävijöille mielui-
sa ostos oli nimikirjoituksella varustettu, viime vuo-
den Kid`s Sing- laulukilpailun voittajan, Jenni Jaakko-
la uusi cd-levy, Siipeni mun.
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

“8 tunnissa 

vuonolta fileeksi”

Enemmän kuin edullinen

199
kg

169
ras.

Etelä-Afrikan
vihreä
rypälerasia
500 g (3,38 kg)

Suomalainen
kurkku

Tuoretorin tuotteet 
voimassa 17.3. asti.

695
ras.

199
pkt

1149
kg

Snellman
Viljaporsaan 
kassler 800 g
(8,68 kg)

Atria Hiillos 
grillimakkara 
400 g (4,97 kg)

Hätälä
Norjan lohifilee
vac.

179
pss

Fazer
Real täysjyväleivät
 420 g (4,26 kg)

189
pkt990

pss

Kylmänen
hirvikäristys 500g
pakaste (19,80 kg)

Pouttu
Kannuswursti 250 g
(7,56 kg)

Atria 
karjalanpaisti 
700 g (9,27 kg)

649
ras.

Nämäkin hinnat voimassa maaliskuun loppuun!

Kurko
Grape lonkero 0,33 l 
tlk 6-pack (4,57 l)
sis. pantit
Hinta voimassa 3.10. alk.299 996

pkt pack

Perheleipurit
Mummon lettipitko 
450 g (6,64 kg)

Iijoki

Koulu

Varsitie440 m

Ku
us

am
on

tie
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Vapo Oy järjesti lauantaina 
1.3. Hetepirtillä yleisen tie-
dotus- ja keskustelutilaisuu-
den, jonka aiheena oli Va-
pon omistuksessa olevan 
Isonivansuon turvetuotan-
toalueen jälkikäyttöön liit-
tyvät asiat. Tilaisuudessa 
oli paikalla noin 20 henki-
löä. Tilaisuus oli tarkoitet-
tu muun muassa suoalueen 
rajanaapureille, lähiympä-
ristön asukkaille, osakas- ja 
kalastuskunnille, metsästys-
seuroille sekä porotalouden 
edustajille ja muille asiasta 
kiinnostuneille. 

Yhtenä tärkeänä ta-
voitteena on saada turve-
tuotannosta vapautuvat 
alueet mahdollisimman no-
peasti järkevään jälkikäyt-
töön. Näin saadaan muun 
muassa turvetuotannon 
ympäristökuormitus lak-
kaamaan. Tilaisuudessa 

Hetekylässä suunniteltiin Isonivansuon jatkokäyttöä

esiteltiin jatkokäyttösuun-
nitelman viimeisintä ehdo-
tusta, jonka mukaan kun-
nostuksen vaihtoehtona 
olisi lintujärven, kosteikon ja 
metsittämisen sekä luonnon-
hoitopellon yhdistelmä.

Turvetuotanto Isonivan-
suon alueella on lopetettu 
vuonna 2013. Vapon han-
kepäällikkö Kari Väisänen 
esitteli tilaisuudessa eri jäl-
kikäyttövaihtoehtoja ja eri 
tekijöitä, mitkä vaikutta-
vat suon pohjan uuden jäl-
kikäyttömuodon valintaan. 
Jälkikäyttömuodon päättää 
maanomistaja.

Edeltävä alueen jälkikäyt-
töä valmisteleva tilaisuus 
järjestettiin jo vuonna 2011, 
jossa käytiin läpi Poh Bio-
projektin työnä tehtyä jälki-
käyttösuunnitelman ensim-
mäistä raakaversiota.

Väisänen kertoi, että jäl-

kikäytön valmistelun alku-
vaiheessa on ollut jo tiedos-
sa, että koska Isonivansuo ei 
tule luontaisesti kuivumaan, 
luontevimpana jälkikäyttö-
muotona on kosteikko. Osal-
le kunnostettavaa aluetta 
suunnitelmiin kuului myös 
metsittäminen.

Tilaisuudessa käydyissä 
keskusteluissa ilmeni, että 
koska kylällä asuva väes-
tö on kohtuullisen iäkästä, 
ei talkootyötä ja ulkopuolis-
ta rahoitusta vaativa kehittä-
mishanke ei ole tällä hetkellä 
sopiva vaihtoehto. Keskuste-
lujen pohjalta todettiin, että 
tuleva kunnostus tehdään 
Vapon työnä peruskaavan 
mukaan ilman virkistyskäyt-
töön liittyviä erityisrakentei-
ta. 

Jos myöhemmin ilmenee 
kiinnostusta esimerkiksi alu-
een jatkokehittämiseen, voi-

daan palata asiaan uudes-
taan, totesi Väisänen. 

-Erityisrakenteita sisäl-
tävälle, uudiskäyttöön tule-
valle kosteikkoalueelle voisi 
rakentaa esimerkiksi lintu-
harrastajille lintutorneja ja 
tarkkailukojuja, laavu- ja tu-
lentekopaikkoja, pitkospuita 
sekä luontopolkuja ympäris-
tön luontoasioita esittelevi-
ne infotauluineen. Alueen 
läpi kulkeva työmaatie on 
suljettu ajoneuvoliikenteel-
tä puomein. Puomilta on pa-
rinsadan metrin kävelymat-
ka kosteikolle, joten alueen 
saavutettavuus on kohtuul-
lisen hyvä.

-Nykyisellään alue on 
vuokrattu hirvenmetsästyk-
seen. Läsnäolijoiden mie-
lestä pienriistankin met-
sästysmahdollisuus tulisi 
tulevaisuudessa sallia jossa-
kin muodossa, esimerkiksi 
vesilinnun metsästyksessä. 
Muualla Suomessa on kos-
teikkoja, jotka on tarkoitet-
tu sekä luonnontarkkailuun 
ja ympäristön virkistyskäyt-
töön mutta myös metsäs-
tykseen. Tällöin vesilinnun 
metsästys voi olla järjestetty 
siten, että se on sallittua aina 
tai vain rajoitettuna ajankoh-
tana esimerkiksi tiettyinä 
päivinä viikosta tai yksittäi-
sinä vuoden päivinä, esimer-
kiksi sorsanmetsästyksen 
aloituspäivänä. Jotkin kos-
teikot ovat olleet kunnostus-
työn jälkeen rauhoitettuna 

Kuvassa Rastunsuon turvetuotantoalueesta kunnos-
tettu Lintujärvi Rautalammilla.

Hetepirtillä keskusteltiin Isonivansuon turvetuotantoalueen jälkikäytöstä. Kuva: 
Mika Isoaho

parin vuoden ajan, jonka jäl-
keen paikallinen metsästys-
seura on sallinut rajoitetun 
metsästyksen alueella, kertoi 
Väisänen.

-Kun kosteikko on valmis, 
täytyy sen kuntoa ylläpitää 
otollisena vesilintujen elin-
ympäristöksi. Ennakoitaviin 
kunnossapitotöihin liittyy 
muun muassa kosteikko-
alueen umpeenkasvun estä-
minen poistamalla liiallista 
vesikasvustoa sekä raivaa-
malla rantoja, etteivät ne pu-
sikoidu liikaa. Isonivansuon 
tapauksessa periaatteessa 
Vapo maanomistajana vas-
taa alueen kunnossapidosta. 
Mikäli alueen metsästysoi-
keus vuokrataan esimerkik-
si paikalliselle metsästysseu-
ralle, kunnossapitovastuista 
voidaan sopia vuokralaisen 

kanssa. Pienpetojen pyyn-
ti on järkevintä jäädä met-
sästysseurojen hoitoon. Mi-
käli joku on kiinnostunut 
ostamaan kunnostetun kos-
teikon maa-alueineen, alu-
een myyntikin voi olla mah-
dollista, totesi Väisänen.

Käytöstä poistettujen tur-
vetuotantoalueiden uutena 
käyttömuotona toteutettui-
hin kosteikoihin voi käydä 
tutustumassa muun muas-
sa Pudasjärvellä Epäilyksen-
suolla, Oulussa Kuusisuolla, 
Hangassuolla ja Marttilan-
suolla sekä Limingan Hirvi-
nevalla. Hirvinevan vieressä 
sijaitsee myös Pikkunuolu-
anjärven mallikosteikko, 
joka on toteutettu vuonna 
2013 Riistakeskuksen Koti-
seutukosteikko Life- projek-
tin yhtenä kohteena. PK

Juurikan Erä ry:n pilkkikil-
pailu käytiin lauantaina 1.3. 
runsaskalaisella Jokijärvel-
lä Taivalkoskella. Sää hive-
li pilkkijän mieltä, kun elo-
hopea näytti plus-miinus 
nolla astetta ja tuulta ei juu-
ri nimeksikään. Kilpailu-
keskuksena toimi Pölkky-
teatteri, jossa puitteet olivat 
erinomaiset. Kulku järvellä 
oli helppoa.

Miesten sarjaan ilmoit-

Hyvä kalansaalis Jokijärvellä
tautui 26 nykyttelijää, nai-
sia uskaltautui jalon harras-
tuksen pariin 10 ja nuorisoa 
kolme.

Osallistujia oli koko Koil-
lismaan alueelta, myös Pu-
dasjärveltä, huippu- pilkkijät 
mukaan lukien. Ennakko-
tunnelma oli hilpeä, olivat-
pa eräät harrastajat käyneet 
treenaamassa järvellä jo 
edellisinä päivinä. Puheiden 
mukaan varma paikka ootti 

onkijaa. Eräät kuuluivat pu-
huvan, että kotikenttäetu on 
puolivoittoa. Jotkut vertasi-
vat sitä jonkunlaiseen ”toop-
pinkiin”. Houkutuskeinoja 
kalojen saamiseksi oli vaik-
ka minkä näköisiä. Eräskin 
pilkkijä oli lorauttanut brän-
diä pilkkiaventoon siinä toi-
vossa, että nyt kala nappaa. 
Siitä olikin semmoinen seu-
raus, että viereisestä reiäs-
tä oli kaveri ruvennut nos-

Pudasjärveläisen Juha Laakkosen saalis puntarissa.

Jokijärven pilkkikisoissa Taivalkoskella miesten ja naisten sarjoissa kärkipilkkijöi-
den saalispussit painoivat 15 kg: n tuntumassa, parhaalla naisella jopa yli 16 kg.

tamaan särkiä aivan yhtenä 
köytenä.

Tulostaso muodostui hui-
maksi. Puntarille tuotiin mo-
nen kokoisia kalapusseja. 
Suurimman kalapussin pun-
nituspaikalle rettuutti Sirkka 
Kohtala. Saaliilla oli painoa 
16,140 kg. Miesten sarjan tai-

tavin nykyttelijä puolestaan 
oli Jari Nevanperä 14,820 
kg:n saalillaan. Pudasjärve-
läisillä pilkkijöillä Vesa Tei-
vaanmäen saalis oli 8,570 
kg, Jouko Nevanperän 7,700, 
Juha Laakkosen 5,760 ja 
Hannu Kellolammen 4,560.

Kaikkiaan kalaa Jokijär-

vestä nostettiin neljän tun-
nin aikana 258 kg.

Arvonnassa pilkkihaala-
rit voitti Vuokko Kurvinen 
ja jääkairan sai Hannu Kel-
lokumpu.

Osmo Räisänen
Kuvat Salme Paloniemi.
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talvikalastukseen:

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Erä tuotteita 10€/kpl
Color mask 11.90€

Wella 500ml shampoo 
14,90€ Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

pilkkivavat alk.

asser pystypilkit

sohjokauha
metallinen
- nostokoukulla

3,95

5,90

7,90

kalavaaka

kalavaaka 
digitaalinen

14,90

16,50

iso kuksa 
kahden sormen

4,95

alumiinipannu 0,9 l

makuualusta

zip sytytyspalat 20 kpl

jääkairat alk.

9,90

279,-

3,90 pkt

6,95

sohjokauha
muovinen

3,90

kelluva kalapuukko

7,60

5,20

teleskooppi
makkaratikku

3,95
halsterit alk.

makkaratikut 6 kpl

4,90pkt

6,90

pilkkilaavu

19,50

89,50
espina 
moottorikaira

pieni 
styroxlaukku

pilkkimadot ja 
-toukat 
meiltä!



8 9nro 11PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.3.2014 12.3.2014nro 11

Lukijan kynästä

Työtä Pudasjärven kaupunki tarvitsee. Nyt pitää tarttua mahdolli-
suuteen tuottaa päästötöntä ja uusiutuvaa vesi- ja tuulivoimaa. Työt-
tömyys hipoo Pudasjärvellä lähes 20 %, työn perässä siirrytään työ-
tä tarjoaviin väestökeskuksiin ja asukasluku vähenee. Seurauksena 
on verotulojen väheneminen.  Kuntien valtionosuusjärjestelmä uh-
kaa pienentyä entisestään pohjoisen kunnista, joihin myös Pudasjärvi 
kuulu. Keinot alkavat käydä vähiin työllisyyden kautta saavutetun pal-
velutason, hyvinvoinnin, elinkelpoisuuden ja toimeentulon säilyttämi-
seksi edes nykyisellä tasolla. 

Kollaja rakentamisen aikainen hyöty olisi noin 140 miljoonan eu-
roa. Investoinneilla olisi valtava vaikutus Pudasjärven työllisyyteen, 
elinvoiman lisääntymiseen ja toimeentuloon.  Työllisyysvaikutukset 
alueellisesti maakunnassamme olisivat arviolta 1250 henkilötyövuot-
ta. Tätä työmäärää voisi kuvata esimerkiksi siten, että 250 henkilöä 
voisi työskennellä 5 vuotta. Suora työllistäminen olisi noin 700 henki-
lötyövuotta (140 henkilöä työskentelee 5 vuotta) Näistä työmääristä 
pudasjärvisillä olisi mahdollisuus saada suurin osa, jolla olisi suuri pi-
ristävä vaikutus Pudasjärven elinkeinoelämään. Ongelmana voisi olla, 
että löytyykö Pudasjärveltä näin suurta työvoimaareserviä? Maan-
siirto- ja maankaivukoneiden urakoissa paikkakunnalla tulisi yhdistää 
kaikki voimat ja muodostaa koneiden yhteenliittymiä, joilla voitaisiin 
saada merkittävä määrä maanrakennustöistä.

Välillinen työllistäminen olisi noin 600 henkilötyövuotta (120 
henkilöä työskentelee 5 vuotta). Elinkeinoelämän piristävä vaikutus 
näkyisi elinvoiman lisääntymisenä kiinteistöjen vuokraus ja rakenta-
misen elpymisenä, liike-elämän palveluiden kuten kaupan-, ravintola, 
ja kahvilan toimialoilla. Poltto- ja voiteluaineiden, huoltamo- ja kor-
jaamo palveluiden kysynnän kasvuna. Koneiden, laitteiden, rakennus-
tarvikkeiden, kuljetus- ja varastoinnin palveluiden kysyntänä. Pudas-
järven olisi mahdollisuus saada tästä työmäärästä valtaosa. Välilliset 
työvaikutukset hyödyttäisivät myös koko maakuntaa. 

Tekojärven rannoille syntyy noin 12 km rakennettavaa rantavii-
va, joka mahdollistaisi rantojen kaavoittamista. Rakennuskelpoisten 
rantakiinteistöjen määrä kasvaa, joka lisää kiinteistöverotuloja kau-
pungille. Pudasjärven kaupunki hyötyisi vesivoiman tuomasta kiinteis-
töverotulosta, joka olisi vuodessa noin miljoona euroa. Verotulo on 
työttömyydestä kärsivälle kaupungille korvaamattoman tärkeä. Eikä 
tämän verotulon saaminen vaadi kaupungilta palveluita eikä muuta-
kaan panostusta.

Ihmetystä herättävät yksityiset kannanotot, asiantuntemukset, 
neuvot ja kirjoitukset, jotka tulevat Pudasjärven ulkopuolelta, jois-
sa neuvotaan miten täällä pitäisi elää ja olla. Pudasjärveläinen väestö 
on tässä asiassa paras asiantuntija. Kollaja kestää uusiutuvan ja pääs-
töttömän energian moninaiskäytön. Pudasjärveläiset ovat työtä te-
kemällä rakentaneet kotikuntansan palvelut ja hyvinvoinnin kunta-
laisille, tämän toivoisi jatkuvan myös tulevaisuudessa niin, että hyvän 
toimeentulon lisäksi kaupunkimme väestökehitys kääntyisi nousuun. 

Reijo Talala 

Kollajasta työtä ja 
hyvinvointia Pudasjärvelle    

KUUKAUDEN LUKUVINKIT
KUUKAUDEN LUKUVINKKIKIRJAT LÖYTYVÄT PUDASJÄRVEN KAUPUNGINKIRJASTOSTA

LUKUVINKKI  
LAPSILLE
Docherty, Helen: 
Pikkuinen kirjavoro 
(2013)

Mutta eräänä iltana eläin-
ten satukirjat alkavat ou-
dosti kadota. Onko met-

sässä kirjavaras? Kuka 
kumma se voi olla? Urhea 
pikkuinen Elisa-pupu päät-
tää virittää vorolle ansan...

Valloittavasti riimitel-
ty hyvänyönsatu kertoo sii-
tä, miten tärkeitä lämmin 
yhdessäolo ja tarinat ovat 
meille kaikille.

LUKUVINKKI 
AIKUISILLE
Lopakka, Sami:  
Marras (2014)

Marras on tarina poh-
joissuomalaisen bän-
din Euroopankiertuees-
ta: road-romaani, kertomus 
kaveruudesta, viinasta, pi-
meydestä ja kotiinpaluusta. 
Kierteeksi yltyvä juominen 
ja yhä pahenevat painajai-
set ajavat päähenkilö Hau-
tamaan kohti tuhoa. Uutiset 

kotoa ovat huonoja, bändin 
riidat lopun alkua.

Sami Lopakan esikois-
romaani on kyllästetty hul-
vattomilla sivuhenkilöillä ja 
mustalla huumorilla, mut-
ta naurun-remakoiden alla 
kytee myös vakavampia 
teemoja. Kiertue-kaupungit 
kohoavat keskeiseksi näyt-
tämöksi bussin ja keikka-
paikkojen rinnalle - ihmis-
kunnan synkkä historia on 
jättänyt jälkiä joka puolelle 
Eurooppaa.

LUKUVINKKI 
NUORILLE AIKUISILLE
Yancey, Rick: 
5. aalto (2013)

Ei sähköä, ei teknologiaa, 
ei valoa. Ihmiskunta kituu 
henki-toreissaan tuntemat-
toman vihollisen kourissa, 
vihollisen joka on kirjaimel-
lisesti toiselta planeetalta ja 
armottomuudessaan yliver-

tainen.
Sen, mitä raivoava meri 

tai rutto ei tuhonnut, eli-
minoivat ihmishahmon ot-
taneet tappokoneet. Kuka 
tahansa voi olla soluttautu-
ja ja sääntö yksinkertainen: 
älä luota keneenkään. Cas-
sien päämäärä on pelastaa 
veljensä. Evanin kohtalo on 
pelastaa Cassie. Zombien 
tehtävä on tappaa.  

 
LUKUVINKKI 
NUORILLE
Kökkö, Hanna: 
Kätkö (2013)

Kuudes luokka on lop-
pumassa, ja Manu odot-
taa helpot-tuneena kesä-
lomaa. Koulussa on vain 
ymmärtämättömiä opet-
tajia ja ärsyttäviä luok-
katovereita, ja kotonakin 
äidin kanssa puhumat-
tomat asiat tekevät olon 
raskaaksi. 

Onneksi kesällä Ma-
nulla on aikaa paneutua 
rakkaimpaan harrastuk-

seensa geokätköilyyn. Kät-
köä etsiessään Manu tapaa 
mustatukkaisen Helmin, 
jonka kanssa on yllättävän 
helppo jutella ja mukava 
olla. Mutta onko tytöllä jo-
kin salaisuus?

Manu ja Helmi joutuvat 
keskelle jännittävää sala-
myynti-vyyhteä, joka hui-
pentuu pelottavaan sieppa-
ukseen. 

Hanna Kökkö käsittelee 
uuden sarjan ensimmäises-
sä osassa herkällä tavalla 
myös nuorten ja vanhempi-
en suhteita.

Viihtyisyys ja toimivuus 
ovat avainsanoja kevään 
ja kesän kylpyhuonetren-
deissä. Värit ovat raikkaita 
ja pehmeitä ja luonnonma-
teriaaleja käytetään paljon. 
Persoonallista ilmettä kylp-
päriin saa vaikkapa itse teh-
dyillä koristeilla.

 Kun talvi alkaa kääntyä 
kevääksi, sisustukseen tuo-
daan joulunpunaisen ja mui-
den vahvojen värien tilalle 
murrettuja, pehmeitä sävyjä. 
Näin tapahtuu myös kylpy-
huoneessa, jossa uudet tren-
divärit ovat puuterisia pas-
telleja.

– Keltaista, harmaata, hie-
kanruskeaa sekä vedensä-
vyjä. Myös pehmeä mintun-
vihreä on noussut suosituksi 
väriksi, kertoo markkinointi-
koordinaattori Riikka Leski-
nen JYSK:stä.

– Luonnollisuus näkyy 
myös materiaaleissa, sil-
lä nyt suositaan graniittia 
ja muita kivimateriaaleja ja 
jopa luonnonkiviä. Jos peh-
meät, hillityt sävyt eivät tun-
nu omalta, kylpyhuoneisiin 
on tarjolla myös räväköitä 
kukkakuoseja ja etnistä tun-
nelmaa.

– Kuten muussakin sisus-

Näin kylpyhuone herää kevääseen
– uusi ilme tekstiileillä ja pikkutavaroilla

Viherkasvien majoittaminen kylpyhuoneeseen on helppo tapa saa-
da ripaus kevättä kylpyhetkiin. Monet viherkasvit nauttivat kylppä-
rin kosteasta ilmasta ja kun sopiva valaistus on järjestetty, ne viih-
tyvät erinomaisesti.

Kasvien valintaan vaikuttavat tietysti niiden vaatimat olosuhteet. 
Valinnanvaraa on kuitenkin paljon, joten valintoja voi tehdä myös 
kasvien ulkonäön perusteella. Sopivatko kylpyhuoneesi tyyliin par-
haiten rehevät köynnökset, erikoiset lehtikuviot tai vaikkapa viinin-
punaiset sävyt? 

Kasvien lisäksi sisustuksellisia elementtejä ovat myös niiden ruu-

tuksessa, tärkeintä on, että 
lopputulos näyttää ja tun-
tuu hyvältä. Nykyään mo-
net hakevat kylppäriin per-
soonallisuutta esimerkiksi 
tekemällä itse koristeita tai 
muokkaamalla ostettuja tar-
vikkeita.

Näyttävä peili uudis-
taa ilmeen nopeasti
Helpoin tapa päivittää kyl-
pyhuoneen ilme on vaihtaa 
tekstiilit sekä hammasmuki-
en ja saippuakotelon kaltai-
set pikkutarvikkeet. Esimer-
kiksi mattovalikoimassa on 
tällä hetkellä pyyhemäisiä 
materiaaleja, jotka tuntuvat 
ylellisen pehmeiltä ja kuivu-
vat nopeasti.

 Jos haluaa panostaa hiu-
kan enemmän, vaihtoon voi 
laittaa tekstiilien ja pikkutar-
vikkeiden lisäksi esimerkiksi 
peilit ja säilytyskalusteet.

– Peilitarjonta on lisään-
tynyt valtavasti, ja erilaisia 
seinäpeilejä ja meikkipeilejä 
on todella paljon. Kylpyhuo-
neissa on perinteisesti hyvin 
yksinkertaisia ja eleettömiä 
seinäpeilejä, joten näyttäväs-
ti kehystetyn peilin valinta 
muuttaa tunnelmaa nopeas-

ti, Riikka Leskinen vinkkaa.
– Säilytyskalusteisiin 

puolestaan kannattaa pa-
nostaa jo toimivuuden vuok-
si. Kylpyhuoneessa on usein 
paljon tavaraa, esimerkiksi 
pesuaineita, kosmetiikkaa, 
varapyyhkeitä tai pyykinpe-
sutarvikkeita, jotka halutaan 
piiloon katseilta, pölyltä ja 
kosteudelta.

 Panostaminen kylppä-
rin viihtyisyyteen ja toi-

kut. Niiden värin ja tyylin voi valita sointumaan kylpyhuoneen muu-
hun sisustukseen, tai niistä voi tehdä erottuvia katseenvangitsijoita.  
Kylpyhuoneessa viihtyvät hyvin esimerkiksi perinteiset huonekasvit 
kirjovehka, kultaköynnös ja juoru, suuret köynnökset peikonlehti ja 
purppuraköynnösvehka, vekkulin kuviolliset matit ja maijat, viinin-
punasävyinen kuningasbegonia sekä hivenen esihistoriallisen näköi-
set hirvensarvisaniainen ja pesäraunioinen.  Harvassa suomalais-
kylppärissä on ikkuna, joten kasveille kannattaa järjestää lisävaloa 
kasvilampulla. Tavallisesta lampusta ei juurikaan ole apua.
 Lähde: Paul William: Helpot huonekasvit, 2006.

Viherkasveilla vihreyttä kylppäriin

mivuuteen kannattaa, sil-
lä kylpyhuoneessa vietetään 
yllättävän paljon aikaa. Pe-
seytymisen lisäksi siel-
lä usein myös meikataan ja 
pestään pyykkiä.

– Kylpyhuoneen kun-
nossapito kannattaa nähdä 
myös sijoituksena, sillä esi-
merkiksi asuntoa myytäes-
sä kylpyhuoneen ja keittiön 
kunto vaikuttavat ostopää-
tökseen todella paljon.

Panostaminen kylppärin viihtyisyyteen ja toimivuu-
teen kannattaa.
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Kaupunginhallitus käsitteli 
tiistaina 11.03. pitämässään 
kokouksessa Tolpanvaaran 
–Jylhänvaaran tuulivoima-
puiston osayleiskaavaa. Pää-
tösesityksen mukaan hal-
litus ehdottaa valtuustolle 
osayleiskaavan hyväksy-
mistä kaavanlaatijan vasti-
neessaan esittämin vähäisin 
muutoksin.

Kaavoitusehdotus on 
ollut nähtävänä 27.11.- 
30.12.2013. Ehdotuksesta on 
pyydetty lausunnot Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksel-
ta sekä 20 muulta viranomai-
selta tai taholta. 

Kaavaehdotuksesta on 
saatu kymmenen lausun-
toa, seitsemän muistutus-
ta ja yksi 96 nimeä sisältävä 
kansalaisadressi. Siinä vas-
tustetaan Tolpanvaara-Jyl-
hänvaaran ja muiden vaa-
ramaisemien kaavoittamista 
tuulivoima-alueiksi. Pe-
rusteluina mainitaan haitat 
matkailulle, porotaloudelle 
ja metsästykselle, uhka voi-
maloiden jäämisestä maise-
maan toiminnan loputtua 
sekä voimaloista saatavien 
kiinteistöverotuottojen vä-
häisyys suhteessa matkailul-
le, asukkaille ja mökkiläisille 

aiheutuneeseen vahinkoon.
Kaavaehdotuksesta saa-

tua palautetta on käsitelty 
viranomaisneuvottelussa ja 
ohjausryhmän kokouksessa. 
Saadun palautteen pohjalta 
kaavan laatija on ehdottanut 
kaavaehdotukseen seuraa-
via muutoksia:

Tautivaaran alueelle on 
lisätty muinaismuiston koh-
demerkintä merkkipuul-
le, joka Museoviraston lau-
sunnon mukaan on kiinteä 
muinaisjäännös. Tv-aluet-
ta on vähäisesti supistet-
tu niin, että edellä mainit-
tu kohde jää aluerajauksen 
ulkopuolelle. Luo-1 ja luo-2 
alueiden kaavamääräyksiä 
on tarkistettu Metsähallituk-
sen Metsätalouden lausun-
non johdosta. Kaavamäärä-
yksellä tuodaan selkeämmin 
esiin, että luo-alueet sisältä-
vät mahdollisia metsä- tai 
vesilakikohteita, joiden yksi-
tyiskohtainen rajaus tehdään 
maastossa toimenpidesuun-
nittelun yhteydessä.

ELY-keskuksen lausun-
non ja viranomaisneuvotte-
lussa käydyn keskustelun 
perusteella on lisätty mai-
sematyölupavaatimus luo-3 
ja luo-4 alueille. Näillä koh-

teilla ei ole vesilain tai met-
sälain antamaa suojaa, joten 
maisematyölupamenettelyl-
lä kohteet saadaan valvon-
nan piiriin. 

ELY keskuksen lausun-
non johdosta on kaavan 
yleismääräyksiin lisätty vaa-
timus voimaloiden lapojen 
varustamisesta jäänestojär-
jestelmällä sekä kokoonpa-
noalueiden esittämisestä ra-
kennusluvassa.

Muistutuksissa melu-
vaikutuksista esitetyn huo-
len johdosta viranomais-
neuvottelussa päätettiin 
lisätä kaavan yleismääräyk-
siin vaatimus meluohjearvo-
jen huomioimisesta alueen 
suunnittelussa ja toteuttami-
sessa.

Jongunjärven ja  
Tuulijärven  
kaava-asiaa
Jongunjärven ranta-asema-
kaavaa koskevan päätös-
esityksen mukaan hallitus 
esittäisi valtuustolle kaa-
van hyväksymistä kaavan 
laatijan vastineessaan esit-
tämin vähäisin muutok-
sin korjattuna. Kaavaehdo-
tus on pidetty nähtävänä 

30.10.-29.11.2013. Kaavaeh-
dotuksesta on pyydetty lau-
sunnot Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukselta, Pohjois-
Pohjanmaan museolta, Mu-
seovirastolta, Oulu-Koillis-
maan pelastuslaitokselta, 
Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, 
Oulunkaaren ympäristölau-
takunnalta sekä kaupungin 
viranomaislautakunnalta. 
Lausuntonsa kaavaehdotuk-
sensa antoivat kaikki, joilta 
lausuntoa pyydettiin. Kaa-
vaehdotuksesta jättivät li-
säksi muistutuksensa kaksi 
yksityistä maanomistajaa.

Tuulijärven etelärannal-
le tilojen Pappila 5:62 ja Tuh-
nula 1:1 alueille on laadittu 
Pudasjärven seurakunnan 
ja yksityisen maanomistajan 
toimesta ranta-asemakaa-
valuonnos. Päätösesityksen 
mukaan kaupunginhallituk-
sen tulisi ottaa huomioon 
lausunnoissa esitetyt vähäi-
set muutokset ja asettaa kaa-
va muutosten jälkeen eh-
dotuksena nähtäville sekä 
pyytää kaavaehdotuksesta 
tarvittavat lausunnot. Kaa-
valuonnos on pidetty nähtä-
vänä 7.1.-7.2.2014. Luonnok-
sesta on pyydetty lausunnot 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-

Tuulivoimapuiston osayleiskaava käsiteltävänä
keskukselta, Museovirastol-
ta, Pohjois-Pohjanmaan mu-
seolta, Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitokselta, Fortum 
Sähkönsiirto Oy:ltä, Pudas-
järven vesiosuuskunnalta, 
Oulunkaaren ympäristölau-
takunnalta sekä kaupungin 
viranomaislautakunnalta. 

Kaavaluonnoksessa alu-
eelle on esitetty kahdeksan 
omarantaista lomarakennus-
paikkaa. Luonnoksen mi-
toitus on seitsemän raken-
nuspaikkaa muunnetulle 
rantakilometrille, mikä vas-
taa hyvin lähialueilla, Iijo-
en ja Pudasjärven rannoilla 
käytettyä rakentamisen mi-
toitusta. Rantaviivasta jää yli 
puolet rakentamatta maa-
kuntakaavan ohjauksenmu-
kaisesti.

Kehittämisrahasto 
kaupungin  
kehitykseen
Kaupunginhallitus käsitteli 
kehittämisrahaston varojen 
käyttämisestä vuoden 2013 
tilinpäätöksessä vajaa 144 
000 euroa esitettyihin kehit-
tämis- ja tukihankkeisiin. 
Kehittämisrahasto on perus-
tettu vuonna 1996 kaupun-

gin kehittämisen vauhdit-
tamiseksi ja muun muassa 
EU-hankkeiden hyödyntä-
miseksi ja toteuttamiseksi. 
Rahastoon siirretään vuosit-
tain valtuuston päätöksel-
lä tarvittava pääoma. Kehit-
tämisrahaston tarkoituksena 
on turvata ja edistää Pudas-
järven kaupungin alueellista 
kehitystä sekä turvata, edis-
tää ja vahvistaa elinkeinoelä-
män kehittymistä ja siihen 
liittyviä kehittämishank-
keita. Rahaston käytöstä 
päättää kaupunginhallitus 
valtuuston vuosittain ta-
lousarvion yhteydessä päät-
tämän enimmäismäärän ja 
muiden ehtojen puitteissa. 
Rahaston pääoman käytöstä 
raportoidaan valtuustolle ti-
linpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2013 talousarvi-
ossa on hyväksytty Kehit-
tämisrahaston varoja käy-
tettäväksi 300 000 euroa 
kuntastrategiaa tukeviin ke-
hittämis- ja tukihankkeisiin, 
joihin ei ole talousarviossa 
varattu erillismäärärahaa. 
Rahaston pääoma 31.12.2012 
oli noin 6 180 000 euroa. PK

Posiolaissyntyinen Teijo Sir-
niö osallistui ensimmäi-
sen kerran Rajalta-Rajalle 
hiihtoon vuonna 2011 ja oli 
tänä vuonna neljättä kertaa 
mukana hiihdossa. Sirniö 
on erinomainen esimerkki 
kuinka rapakuntoinen mies 

Rapakuntoinen mies harjoitteli RR-hiihtäjäksi
kehittyi hyvin kunnostaan 
huolehtivaksi mieheksi. 

Ensimmäisessä hiihdossa 
oli paljon ongelmia. Kuusa-
mon Virkkusessa meni side 
rikki. Se saatiin jotenkin kor-
jattua. Sitten tuli jalan kans-
sa ongelmia: mono oli ollut 

liian tiukalla ja jalkaan tuli 
jännetupen tulehdus. Kuu-
samon terveyskeskuksessa 
laitettiin jalkaan lasta ja niin 
hän pystyi hiihtämään koko 
matkan Tornioon saakka. 

Sirniö kertoi, että näiltä 
selkosilta kotoisin olevana 
hän aina ajatteli, että olivat 
ne papat kovakuntoisia mie-
hiä, kun olivat savotoissa ja 
myös sota-ajan raskaat koet-
telemukset kestäneet. Myös 
lukiessaan Kalle Päätalon 
kuvauksia sama kovakun-
toisten miesten asia tuli esil-
le. Tuli tarve näyttää itselle, 
onko hänessä noiden mies-
ten mittaan riittävää kuntoa. 
Myös se, että näkee nämä 
kairat maastosta käsin hiih-
täessään RR-hiihdon, antaa 
todellisen kuvan luonnosta 
ja sen olosuhteista.

Sirniö oli liikkunut kou-
luiässä ja harrastanut myös 
painia. Armeijan jälkeen 
1980 luvun lopulta vuoteen 
2003 hän ei harrastanut lii-
kuntaa lainkaan.

Liikuntakipinä iski pojan 
syntymän ja yhteisten piha-
leikkien myötä. Varsinainen 
herätys tapahtui, kun Saka-
ri-poika juoksi 4,5 vuotiaa-
na pyörätietä pitkin meren-
rantaan laiturille. Isä juoksi 
perässä, mutta jaksoi juos-

ta vain yhden sähköpylvään 
välin, sitten oli pakko jatkaa 
matkaa kävellen, vaikka mi-
ten kiire olisi ollut.

Syksyllä vuonna 2004 
maanpuolustusharrastuk-
sessa rannikkotykistölinnak-
keella hän toimi vääpelinä. 
Toiminta siellä loppui ja hä-
nelle kerrottiin, että hän voi 
siirtyä maakuntakomppani-
aan. Ehtona siihen pääsyyn 
oli, että kuntotesti pitää tie-
tyin kriteerein saada suori-
tettua ja Cooperin testissä 
pitää juosta vähintään 2200 
metriä, muuten tulee hylkä-
ys.

Tästä alkoi Teijon kun-
nonkohotus kampanja. Tam-
mi-helmikuun vaihteessa 
2009 hän hiihti maratonhiih-
don Uudenkaupungin hiih-
toputkessa. Samana vuonna 
hän hiihti perinteisellä hiih-
totavalla kymmenvuotiaan 
poikansa Sakarin kanssa yli 
70 km Pirkan hiihdon. Ke-
sällä hän ajoi polkupyörällä 
Pirkan Pyöräilyn 135 km.

Vuonna 2009 tuli taka-
pakki joulukuulta vuoden 
2010 huhtikuulle. Hänellä 
oli kuivaa yskää ja kertoi ol-
leensa ylikunnossa. Tällöin 
hän toimi Pirkan hiihdossa 
15 vuotiaan kummipoikan-
sa huoltajana. Siitä säännöl-

linen kunnon hoitaminen on 
kuitenkin jatkunut ja talven 
kohokohta on ollut osallis-
tuminen RR-hiihtoon. Tällä 
kerralla hän hiihtää kolman-
nessa ryhmässä, jossa Tai-
valkoskelta Pikku-Syötteelle 
saavuttiin maanantaina 10.3. 
Hiihto oli mennyt häneltä 
hyvin, vaikka vettä oli sata-
nut välillä ja hiihtäjät kastu-
neet alusvaatteista lähtien. 

Huoltoautona kulkevasta 
linja-autosta oli kuitenkin 
saatu kuivat vaatteet ja mat-
ka jatkui jälleen iloisissa tun-
nelmissa. 

Lahja Simonen  
latukahvila Pytkynpirtistä 
Syötteeltä

Teijo Sirniö haastattelussa Latukahvila Pytkynpirtillä.

Teijo Sirniö saapumassa 
taukopaikalle pitkän mat-
kan hiihdossa. 

Ps. Eräs rouva lähti hiihtämään Pytkynpirtiltä ja oli hyvin mielissään, kun tapasi ladulla näitä pitkän matkan 
hiihtäjiä. Minultakin kysellään heidän reittiään. Usein opastankin asiakkaitani menemään sellaiselle ladulle, 
jossa kohtaavat iloiset RR-hiihtäjät ja hello, heloy kuuluu usein, koska hiihtoporukka on niin kansainvälistä.



10 11nro 11PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.3.2014 12.3.2014nro 11

Eläkeläiset ry:n Jokilaakso-
jen Aluejärjestö ry vietti pe-
rinteistä talvipäivää Auran 
majalla Oulussa naistenpäi-
vänä 8.3. Päivän ohjelmaan 
kuuluivat hiihtokilpailut ja 
sauvakävelytempaus.

Säätiedotus lupasi huo-
noa hiihtokeliä ja aamulla 
Pudasjärveltä lähtiessä satoi 
vettä kaatamalla aivan kuten 
kesällä. Emme kuitenkaan 
pelänneet sadetta vaan läh-
dimme kolmella henkilöau-
tolla matkaan. Lähempänä 
Auran majaa saimme nähdä 
auringon pilkistävän pilven 
takaa ja olimme toiveikkai-
ta ilman selkiytymisen suh-
teen. Perille päästyämme au-
rinko paistoi ja pilvet olivat 
kaikonneet taivaalta.

Harvoin saadaan hiih-
tää lämpöasteiden vallitessa, 
päivästä tuli todella ratkirie-
mukas. Auran majan ladut 
olivat hyvässä kunnossa, tu-
loksetkin osoittivat sen. Sau-
vakävelijät ja hiihtäjät pääsi-
vät matkaan puoliltapäivin. 
Kannustajia oli paljon, vaik-

Aurinko suosi 
talvipäivän viettoa

ka osa oli jäänyt pois huonon 
ilman vuoksi, eivätpä arvan-
neet, että perillä oli hauskaa 
ja ilma suosi lopulta. Kaikki 
paikalla olleet viihtyivät hy-
vin.

Veikko Meriläinen oli 
laittanut sauvakävelijöiden 
palkinnoksi upean taulun, 
jossa mainostettiin Jokilaa-
kojen Aluejärjestön 50-vuo-
tisjuhlaa. Ulla Timonen, Kii-
mingin Eläkeläiset, voitti 
taulun omakseen. Hiihtäjil-
le kolmelle ensimmäiselle oli 
palkintoina mitalit ja viesti-
hiihtäjille annettiin vuodek-
si pokaali, kuten asiaan kuu-
luu. Pudasjärveltä oli kolme 
hiihtäjää; naiset alle 80 vuot-
ta Eila Inkinen oli ykkönen, 
miehet alle 70 vuotta Toivo 
Outila oli kolmas ja miehet 
yli 80 vuotta Aarne Latvajär-
vi oli paras sarjassaan. Kaik-
ki saivat mitalit. Tämänkin 
vuoksi kannatti käydä mat-
kalla.

Hilkka Tihinen

Aarne Latvajärvi ja Eila Inkinen kultamitalit kaulassaan 
sekä Toivo Outila pronssinen mitali. 

Metsäalan toimijat kokoon-
tuvat yhteiseen jo perin-
teeksi muodostuneeseen 
vuosittaiseen Metsäpäivä-ta-
pahtumaan perjantaina 21.3. 
Pudasjärven torilla. Kel-
lo 10 starttaavan tapahtu-
man saapuu avaamaan EU-
parlamenttiehdokas Paavo 
Väyrynen. Puheessaan hän 
aikoo ottaa esille Suomen 
mahtavat metsävarat, joka 
on Suomelle erittäin merkit-
tävä luonnonvara. Puhutaan 
ja kadehditaan usein Norjan 
suurista kaasu- ja öljyvarois-
ta. Ne ovat kuitenkin katoa-
vaa, eivätkä uusiudu. Metsiä 
hyvin hoitamalla, ne tuotta-
vat entistä enemmän puu-
raaka-ainetta ja ovat mie-
luummin lisääntymässä, 
kuin vähenemässä. 

Suuri tiedossa oleva mah-
dollisuus on puurakentami-
sen edistäminen, niin EU:n 
alueella kuin laajemmas-

Energiaa luonnosta 
Metsäpäivän teemana

ti kansainvälisellä markki-
noilla. Puun käyttäminen 
rakentamisessa on samal-
la tehokasta ilmastopolitiik-
kaa; laitetaan puuhun sitou-
tunutta hiiltä varastoon. 

Toinen suuri mahdolli-
suus on bioenergia, jossa tut-
kimus- ja tuotekehitystyöllä 
voidaan saada hyvin merkit-
tävää käyttöä puuvaroillem-
me. Yleensäkin Suomessa pi-
täisi suunnata tutkimus- ja 
tuotekehittämisvaroja huo-
mattavasti nykyistä enem-
män uusiutuvien luon-
nonvarojen hoitamiseen ja 
hyödyntämiseen, pohti Väy-
rynen.  

Tänä keväänä metsäpäi-
vän teemana on Energiaa 
luonnosta. Päivän aikana on 
tarjolla tietoa ajankohtaisis-
ta metsäasioista eri metsä-
toimijoiden esittelypisteillä, 
joita onkin ennätysmäärä, lä-
hes 30. Perinteisen ohjelman 

lisäksi uutuutena ovat teh-
dasvierailut Kontiotuotteella 
ja Profinilla, jonne on linja-
autokuljetus tapahtumapai-
kalta. Taiteellista särmää tuo 
karhunveistoesitys sekä mu-
siikkitarjonta, josta vastaa 
myös äänentoiston hoitava 
Pekka Kinnunen. Koululai-
sia vierailee myös tapahtu-
mapaikalla, lapsille löytyy 
ohjelmaa kaikille yhteistä ar-
vontaa ja mieluista makka-
ranpaistoa. Huutokaupas-
sa on mahdollisuus huutaa 
Metsähallitukselta käytetty-
jä moottorikelkkoja. 

Alkuvuosien K-super-
marketin tapahtumapaik-
ka siirrettiin viime vuon-
na torille, jossa myös tämän 
vuoden tapahtuma järjeste-
tään. Viime vuonna tapah-
tuma oli torilla kuten tänä-
kin vuonna. Metsäpäivään 
on osallistunut yli tuhat met-
sänomistajaa ja muita metsä-

Metsäpäivien toimijat ovat pitäneet useita yhteisiä neuvotteluja Metsäkeskuksen tiloissa. Tänä vuonna neuvot-
telutilaisuudet on vetänyt Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Härkönen (takarivissä 
keskellä). 

Metsähallituksen käytettyjen moottorikelkkojen huutokauppa on koonnut perinteisesti runsaan joukon huuta-
jia ja yleisöä. 

Metsäpäivillä vieraileva 
Paavo Väyrynen haluaa 
edistää puurakentamista 
niin Suomessa kuin ym-
päri maailmaa. 

asioista kiinnostuneita hen-
kilöitä. Tämänkin vuoden 
tapahtumaan odotetaan run-
sasta osallistumista. HT

Taivalkoskella Kala-Taival 
ry järjesti Siikalammella sun-
nuntaina 9.3. pilkkikilpailut. 
Kilpailut käytiin neljässä eri 
sarjassa, nuoret, naiset, mie-
het ja miesveteraanit. Kisaan 

Siikalammella pilkittiin
osallistui myös pudasjärve-
läisiä pilkkijöitä, joista on-
nekkain oli miesten sarjan, 
vajaan 6,5 kg:n saaliillaan 
voittanut Vesa Teivaanmä-
ki. PK

Kattojen räystäillä jääpuikot ihmettelevät
hurmion hetken tuntemusta

Metsäkeijut kuiskivat tapahtuneesta
lumen valkean tulppaaneille

ympäröiville lumiuruille
vaaleiden peltojen pajukoille

valkopukuisille jäniksille
ja lapsen muovaamalle lumiukolle

Kutsu on kuulunut kaikkialle
valkean nietoksen juhlaan

Hurmio

Marketta Backman
MINKÄ VUOKSI OJENNAN KUKKASEN 2013
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

Palveluhakemisto
Uudis-

rakentaminen
Korjaus-

rakentaminen

P. 0400 294 640

Metsäpalvelu Kerälä Oy
ToTEuTAMME AMMATTITAIdoLLA

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

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJoITuSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIuKKAAN KELIN 
AJoRATA LENToKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

Hinta 35 €/tunti/auto
(harjoittelu omalla vastuulla)

Ilmoita palveluhakemistossa 

p. 040 1951 732

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  
PALVELuHAKEMISToSTA 

EduLLISTA ILMoITuSTILAA!  

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi > Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

 

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

RAKENNUS- ja PELTITYÖT
- Listat ja piipun pellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Kirjailija Eeva Holma Hau-
kiputaalta on julkaissut kuu-
dennen kirjansa, Kasvojen 
katveessa, jota hän esitteli 
Pudasjärven kirjastossa kir-
jailijavierailulla perjantaina 
28.2. 

-Taide synnyttää hausko-
ja assosiaatioita ja fantasi-
at alkavat vaatia esilletuloa 
milloin runoina, milloin ku-
vina. Persoonallisen koke-
muksen siivittämänä tarinat 
alkavat elää omaa tarinaan-
sa. Kuvat ovat runokirjas-
sani välisoittoja eri näytös-
ten välissä. Taidefriikkisyys 
on oiva lääke vanhenemisen 
vaivoihin ja kaavoihin kan-

Kirjailijavierailu kirjastossa

Eeva Holma lausui kir-
joittamiaan runoja uusim-
masta kirjastaan Kasvo-
jen katveessa. 

Kari Holma esitteli kulttuurikohteita Pohjois-Suomessa kirjansa. Taustalla näkyy 
Holman maalaama Pudasjärven kirkko. 

gistumiseen, esitteli Eeva 
uutta runokirjaansa.

Tilaisuuden avasi tunnet-
tu oululainen radiotoimittaja 
Hannu Tarvas, joka on koko 
aikuisikänsä ajan harrasta-
nut näyttämötaidetta. Vii-
me vuosina hän on esittänyt 
muun muassa Oiva Arvo-
lan saagoja, Joni Skiftesvikin 
tekstejä ja Risto Kormilaisen 
runoja. Tilaisuudesta hän 
kiirehti Pudasjärven Kansa-
laisopiston opistolaiskunnan 
Hyväntekeväisyyskonsertin 
juontajaksi. 

Taiteilija Kari Holma esit-
teli uusimman kirjansa Kult-
tuurikohteita Pohjois-Suo-

messa, josta löytyy muun 
muassa kirkkoja, sahoja, sa-

tama-aiheita, purjelaivoja, 
pohjalaisia maalaistaloja ja 

monia merkittäviä kulttuu-
rikohteita. Kirjasta löytyy 

myös hänen maalaamansa 
Pudasjärven kirkko. HT
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

Kunnostettuja monenlaisia pol-
kupyöriä edullisesti, huolto ja 
otan joutilaat. P. 040 504 2814.

Myydään itse purettuna lämpö-
eristetty koirankoppi + aitaus, 
yhteishita 100€ (hinnasta voi 
tinkiä). Nähtävänä Paljetie 4 B 
8. P. 0400 198 385.

Upo valmistakka 2 lasiovilla 
musta hyväkuntoinen, hinta 
200 €. P. 040 842 8753.

Kuorittuja latohirsiä P. 0400 
188 125.

WC-pytty 20 €, pesuhuoneen 
lavuaari + hana 20 €. P. 040 
721 3621.

Juuri peruskorjattu. Ravintolaan 50 m, kauppaan, 
järvelle 200 m. Sopii lapsiperheelle, vanhukselle.

Vuokra alk. 400 €. Puh. 045 233 0987
www.urhonkievari.fi

VuoKRATAAN RIVITALo KAKSIo 
4h+k+s (133 m2) Puhoskylässä

Suomen kunta-
liiton hallitus on 
myöntänyt Tuovi 
Pohjanvedelle kul-
taisen erikois ansio-
merkin tunnustuk-
sena 40-vuotisesta 
ansiokkasta työs-
tä kunnallishallin-
non hyväksi. Merk-
ki luovutettiin 6.3. 
Rimminkankaan 
keskuskeittiöllä.

Pohjanvedelle kultainen 
erikoisansiomerkki

Sibelius-Akatemian yliop-
pilaskunnan klubille hou-
sebändiksi perustettu Jean 
S juhlii 20-vuotista taival-
taan. Suomen parhaaksi bi-
lebändiksikin tituleerattu 
ammattimuusikoiden muo-
dostama ryhmä tulee Iso-
Syötteelle lauantaina 15.3. 
Vaikka 11-henkinen Jean 
S esittääkin pääosin cover-
kappaleita, se on uransa ai-
kana myynyt tähän men-
nessä yli 200 000 albumia 
ja tehnyt yli 2500 keikkaa. 

Jean S Hotelli 
Iso-Syötteellä

Sillä on ollut kaksi omaa 
tv-showta Suomi-ilmiö ja 
Lintsi laulaa. Bändi on ollut 
myös useana vuonna UIT:n 
taustaorkesterina. MK

HAJATELMIA 
LYPSY-

JAKKARALTA
HuPS HeIJAA, mihin tämä aika oikein häviää?! Vuoden alku 
on ollut poikkeuksellisen kiireinen, yleensä kun tähän aikaan 
vuodesta ei ole paljon muuta kuin ne pakolliset navettatyöt ja 
kirjanpito. Lehmiä on poikinut melkein joka viikolle ja parhaalle 
viikolle useampikin ja siihen kun on ollut vastuksia, niin päivistä 
on tullut työntäyteisiä. Poikimiset ovat menneet hyvin, mutta se 
lypsäjän painajainen eli utaretulehdus on kiusannut. Kiusannut 
siinä mielessä ettei se varoittanut mitenkään, vaan ensimmäi-
nen hälytys oli maitoauton tuoma analyysilappunen missä näkyi, 
että solut ovat kohollaan. Eihän siinä auttanut kun ”lättypannut-
taa” koko karja. Siis otetaan se muuan suihke maitoa jokaisesta 
neljänneksestä lättypannun näköiselle alustalle ja niihin lisätään 
muuan tippa testiainetta. Maito joko pysyy samanlaisena juok-
sevana tai sitten hyytyy enemmän tai vähemmän. Joskus kun tu-
lehdus on oikein paha, maito menee aivan sakeaksi ja lautas-
ta kallistaessa putoaa kuin kivi alas. Testi on hyvä apu lypsäjälle, 
syyllinen löytyy yleensä heti ja näyte voidaan laittaa esim. maito-
auton matkassa laboratorioon tutkittavaksi. Saadaan selville tu-
lehduksen aiheuttaja sekä siihen sopiva lääke. Soitto eläinlääkä-
rille ja hoito voidaan aloittaa.
eLÄInLÄÄKÄRI tilanne on ollut hyvä ja apua on saanut aina 
kun sitä on tarvinnut, mutta toisin on ollut tuolla lomittajapuo-
lella. Lomittajan sairastuessa kesken lomituksen ei tahdo sijaista 
löytyä ja niinpä yrittäjä saattaa joutua palamaan työmaalle kes-
ken lomansa. Jos oikein ymmärsin, niin lomittajilla ei ole ”hä-
lytysvalmiutta” vaan vapaapäiviä pitävälle lomittajalle soitetaan 
kriisitilanteessa, että oletko valmis lähtemään töihin. Kukapa oli-
si? Jokaisella on omat suunnitelmansa ansaituille vapaapäiville, 
niin yrittäjillä itsellään kuin lomittajilla. Suon ilomielin heille sen 
vapaan, mikä heille kuuluukin. Ihmetyttää vain se, että kun he 
tekevät niin arvokasta työtä miksei tätä varalla olo järjestel-
mää ole kehitetty paremmaksi? Onko tässäkin taustalla eurot, 
niin kuin tuntuu joka asiassa olevan. Silloin kun alamme säästä-
mään ihmisten jaksamisessa omassa työssään, säästökohde on 
aivan väärä. Eikö meillä ole jo tarpeeksi työuupumuksesta kär-
siviä, sen takia ennenaikaiselle eläkkeelle joutuneita ja syrjäyty-
neitä? Ihmisen perusoikeus on mielekäs työ, josta saa riittävän 
korvauksen sekä mahdollisuus lepoon.  Joskus on vain käynyt 
mielessä, että yrittäjä ei ole ihminen, ainakaan maatalousyrittäjä.
MAATALOuS on ollut taas viime viikkoina sekä median että 
yleisen keskustelun keskiössä ja tällä kertaa tukien muodossa. 
Peräänkuulutan MTK:n vastuuta meidän kaikkien edunvalvoja-
na, jotta se tiedottaisi näkyvämmin ja enemmän niistä perus-
teista, miksi näitä tukia maksetaan. Myös sen että ei suinkaan 
jokainen tuensaaja nosta satojentuhansien eurojen tukisummia. 
Myös oikeaa tietoa siitä, että myös maatalouden kulut kasva-
vat koko ajan, eivätkä ole tasapainossa suhteessa tulojen kas-
vun kanssa. Jos tuottaja saa maitolitralle sentin kymmenyksen 
korotuksen, niin tuotantopanokset nousevat ainakin sentin joka 
osa-alueella. Tukia kritisoidaan myös siitä, että se on vain maa-
talousyrittäjille maksettavaa korvausta, taitaa kuitenkin sen alan 
yrittäjät olla ainoita, joiden tuottamia tuotteita rajoitetaan kiin-
tiöillä. Ja huomattava osa EU:n tuista menee muualle kuin yk-
sittäiselle viljelijälle. Enpä muista koskaan nähneeni mediassa 
juttua siitä, miksi tukia maksetaan tai mikä on keskimääräinen 
tukisumma esim. lypsykarjatilalla tai viljatilalla. Myös se on uuti-
soimatta, että joka eurosta maksetaan veroa. Toisaalta ymmär-
rän miksi, sillä eihän sellainen oikea tieto kiinnosta ketään, vain 
se kiinnostaa että joku julkkis on saanut satojatuhansia veron-
maksajien maksamia euroja. 
TuTuSTuIn maa- ja metsätalousministeriön sivuilla tukipo-
litiikkaan tarkemmin ja siellä on maininta, että ”keskeisenä läh-
tökohtana on varmistaa kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saa-
tavuus kuluttajille” sekä maininta, että kaikki EU-maat tukevat 
maataloutta budjettivaroin. Henkilökohtaisesti olen sitä miel-
tä, että poistetaan vaan kaikki tuet, mutta sitten tuotteesta on 
maksettava se oikea markkinahinta eli elintarvikkeiden hinnat 
tulevat nousemaan rajusti. Ja kyllä, ulkomailta voidaan tuoda sitä 
halpaa ruokaa, jonka laatu ei varmaan yllä lähellekään kotimai-
sen elintarvikkeen laatua. Ja entäpä tilanteessa jossa satotaso 
jää huonoksi globaalisti? Tai jos tulee joku suurempi katastro-
fi? Kuinka moni uskoo, että sitä halpaa ruokaa riittää tänne pie-
neen Suomeen? Eiköhän se jokainen tiedä, että oma suu on 
lähempänä kuin kontin suu. Ruokaa tulisi olemaan rajallisesti 
tarjolla ja hinta sen mukainen. Ja jos maataloustuet ovat liikaa, 
niin muistetaan myös se mitä muita tukia tämä maa jakaa. Ote-
taan siis pois kaikki kuljetustuet, laivatuet, puoluetuet, yhteis-
kunnan tuet ja pärjätään kaikki omillamme, ”ameriikan malliin”
MuTTA onhan tässä ollut paljon hyvääkin, ei elämä suinkaan 
ole niin synkkää kun voisi luulla tuon vuodatuksen perusteella. 
Lämmin ja vähäluminen talvi on helpottanut arkista aherrusta. 
Paalit eivät ole jäässä, ei ole tarvinnut taistella jäätyneiden put-
kien kanssa eikä tarpoa hangessa. No, pikkusen huolettaa mikä 
on keväällä peltojen kunto, mutta surraan sitä sitten kun kevät 
oikeasti tulee. 
Pimeisiin ja harmaisiin päiviin aurinkoa odotellen,  

Emäntä

Konevitsa- kvartetti palaa 
uskollisesti Suomeen, nyt 
jo 22. kiertueelleen. Pudas-
järvellä he esiintyvät tiistai-
na 18.3. klo 19 seurakunta-
kodissa. Kvartetti on saanut 
maassamme vuosien varrel-
la lukuisia taivaallisen kuo-
romusiikin ystäviä.

Konsertin monipuoli-
nen ohjelma on oivallinen 
läpileikkaus Venäjän mies-
kamarikuorojen rikkaasta 
ohjelmistoperinteestä. Kone-
vitsa-kvartetin ohjelmiston 
keskeinen osa on venäläinen 
kirkkomusiikki muinaisis-
ta luostarisävelmistä nyky-
säveltäjien teoksiin. Vanhin-
ta kirkkomusiikkia lauletaan 
yksiäänisesti, uudemman 
ajan laulut on sovitettu 2-3 
äänelle. Nykyiset neliääni-
set sovitukset ovat kuoron 
jäsenet tehneet itse.

Kirkkomusiikin lisäksi 
konserttien ohjelmassa on 
venäläistä kansan- ja sotilas-

Konevitsa-kvartetti 
esiintyy Pudasjärvellä

musiikkia. Marssit ovat kei-
sarillisen ajan lauluja, jot-
ka neuvostoaikana katosivat 
täysin. Ohjelmaan kuuluu 
myös venäläisiin runoihin 
perustuvia ja tunnettujen ve-
näläisten säveltäjien sovitta-
mia mieskuorolauluja.

Konevitsa-kvartetin lau-
lajat hallitsevat erinomaises-
ti perinteisen venäläisen lau-
lutradition ja osalla jäsenistä 
on myös klassisen laulajan 
solistikoulutus. Kvartetti on 
pieni kamarikuoro, joka et-
sii jatkuvasti täydellistä har-
moniaa. 

Kvartetti perustettiin 
vuonna 1992, kun Pietarin 
konservatorion neljä nuor-
ta muusikkoa ryhtyivät ke-
säisin laulamaan Konevitsan 
luostarin kirkossa.  Konsert-
tien tuotto menee Laatokalla 
sijaitsevan Konevitsan luos-
tarin jälleenrakentamiseen.

Keijo Piirainen

OSTETAAN

Polttopuun hankintaan ja pieni-
muotoiseen metsänhoitoon so-
veltuva metsätila Syöte-Rytinki 
alueelta. P. 050 546 8028.

2000-luvun tai remontoitu talo 
Kurenalus-Pietarila-Lakari-alu-
eelta, p. 040 768 5780.

Koiranhäkkielementtejä tai 
-verkkoa. P. 040 730 3125.

Lankkua 5”, parrua 4x4” lautaa 
6-8”. Purkutavara käy hyvin. 
Ladon lattiaan ja oveen. P. 040 
504 8403. 

Syötteen laduilla voi hiih-
tää latukarttaan merkityil-
lä reiteillä koirat kytkettynä. 
Tietenkin koirat tulee halli-
ta myös silloin, kun vastaan 

Hiihtoa 
koirien kanssa

Sanna Isotalo hiihtolenkillä äitinsä Sirpan ja isänsä 
Esan sekä koiriensa Lumin ja Ellun kanssa.

tulee muita koirien kanssa 
hiihtäjiä. Koirien omistajat 
ovat olleet hyvin tyytväisiä 
tähän hiihtomahdollisuu-
teen.
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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!

Mitä kädet voivat kertoa 4.3.-2.4.  Avoinna ma-ke klo 15-20, to-pe sul-
jettu, la-su klo 14-17. Kulttuurikeskus Pohjantähti.
Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la 
klo 10-17.
elokuvailta Pohjantähdessä ke 12.3. klo 16.30-21.30 Klo 16.30 Risto 
Räppääjä ja Liukas Lennart. Klo 18.00 Onneli ja Anneli.  Klo 19.30 Kummeli 
V.
Puhoskylän Möykkälässä kirppis ke-pe klo 12 - 18 la-su klo 10-14.
Talvisodan muistolle -laulutilaisuus to 13.3. klo 15-18,  Kuusamon 
seurakunnan Veteraanimieslaulajien Laulutilaisuus Talvisodan muistolle jär-
jestetään Pudasjärven seurakuntakodilla. Laulutilaisuuteen on vapaa pääsy, 
kahvia on tarjolla ennen laulutilaisuutta klo 14.15 alkaen.
Kirjallisuuspiiri to 13.3. klo 17.30-19, Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 
4.
Omaishoidettavien virikepäivä pe 14.3.  klo 10.-14, Seurakuntakeskuk-
sen Kanttorila, Pappilantie 7.
Aurinko wiikonloppu & Lumilauantai @ Pikku-Syöte pe-su 14 - 
16.3. Hiihtokeskus Pikku-Syöte.
Kepinkiertäjien Kunkku Iso-Syötteellä la 15.3. Kilpailu käydään 
Iso-Syötteen takarinteessä 7. Startti klo 12. Ilmoittautuminen hiihto-
koululle klo 10-11.30.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 17.3. klo 13.-15.  Tietoa, tukea ja toi-
mintaa kaikille omaisistaan huolehtiville.  Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Koululaisten kaupungin mestaruushiihdot ti 18. 3. klo 11-15.  Jär-
jestetään Sarakylän koululla tiistaina 18.3.2014 klo 11.00 alkaen. Sarakylän 
koulu, Sarakyläntie 5426.
Konevitsa -Kvartetin konsertti ti 18.3. klo 19.  Pudasjärven seurakun-
takoti, Varsitie 12.
Iso-Syöte goes Telemark pe-su 21-23.3. Telemark koulutusta ja 
oheisohjelmaa. Kolme eri taitotasoryhmää ensikertalaisista taitajiin sekä 
uutuutena park- ja freeride-ryhmät.
Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit la 22.3. iltasessareissa haikataan 
parkkia porukalla hissin jo mentyä kiinni. Parkissa palaa valot klo 21 
saakka, jotenka parkkipäivän pituus jatkuu kahdella tunnilla!
Leijonakisa Iso-Syötteellä la 22.3. leikkimielinen ratalaskukisa klo 
14 Lumimaassa alle 13 vuotiaille. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiihtokoululle.
Työlllistämispalveluiden infotilaisuus ti 25.3. klo 11-14. Virkistysui-
mala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
IS-Open ke-la 2.-5.4. Iso-Syöte. Iso-Syöte sai järjestettäväkseen ensim-
mäistä kertaa World Snowboard Tourin osakilpailun.
Omaishoidettavien virikepäivä pe 4.4 klo 10-14. Seurakuntakes-
kuksen Kanttorila, Pappilantie 7.

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

La 15.3. Jean S
La 22.3. Juha Tapio

La 29.3. Eini & Boogie
Pe 4.4. Gasellit 

La 5.4. Timi Lexikon
La 19.4. Kolmas nainen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Esityspaikka
Taivalkosken
Teatterilla
Kauppatie 11
93400 Taivalkoski

Keväällä 2014
To  13.3. klo 19.00
Su  16.3. klo 15.00
To 20.3. klo 19.00

Muut esitysajat
Su  23.3. klo 15.00
To  27.3. klo 19.00
Su  30.3. klo 15.00
To    3.4. klo 19.00
Su    6.4.  klo 15.00
To  10.4. klo 19.00 
Su  13.4. klo 15.00
To  17.4. klo 19.00
La  19.4. klo 19.00
Su  20.4. klo 15.00

PM-PILKKIIN Iin Särkijärvelle 
Ilmoittautuminen ke 19.3. mennessä 

Pudas-Koneeseen.

Virkistyskalastajat

LENTOPALLOA

Paikalle tulee Haukiputaan Heitto, 
Rovaniemeltä Woman Volley C1 ja 

Woman Volley C2 joukkueet, 
sekä kotijoukkue PuU. 

Ei pääsymaksua, paikalla kioski. 
Ainutlaatuinen tilaisuus nähdä 

omat tytöt tositoimessa. 

PuU/ lentopallojaosto 

P
U

U

1945

C- tytöillä kotiturnaus la 15.3.
Pelit alkavat klo 11

VIRIKEPÄIVÄ 
Metsälässä Metsälä-kodissa 

perjantaina 14.3.2014 alkaen klo 12, 
päärakennuksessa osoitteessa Vanhatie 9. 

Toimintana bingoa.
Tervetuloa!          Livokas ry

HOTELLI-RAVINTOLA

KuRENKoSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Keskiviikko ”Pikku-lauantai”
klo 19 Tietovisa kilpailut by Marko Koivula

Vink,vink! 
uskonto, B, 

kulttuuri

Pubissa 

Perjantaina 14.3. Pubissa Karaoke raikaa... Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30 Karaoke

Lauantaina 15.3.

Lippu 5€DJ Noora
Aukioloajat
ma-ti 15-20 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-02 • la 13-04 • su 13-18

Laula, nauti ja 

viihdy kanssamme!

KIRPPIS

to-pe 
13.-14.3. 

klo 10-15. 

Körkön 
entisellä 

leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!

KuuSAMoN 
MuIKKuA

Pudasjärven 
torilla
pe 14.3. 

klo 9.00 alkaen
Säävaraus 

kovan tuulen takia.

Tervetuloa kaupungintalolle 
tapaamaan häntä ja 

keskustelemaan
ajankohtaisista asioista.

Eu-vaaliehdokas
Liisa Jaakonsaari

tulee Pudasjärvelle 
lauantaina 15.3.2014 klo 14.00

Pudasjärven 
Sos.dem.työväenyhdistys

TIISTAINA 18.3.
Pudasjärven ABC klo 8.00–10.00

Taivalkosken ABC klo 11.00–12.00
Hotelli Kuusamo klo 13.00– 9.00

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

HOTELLI-RAVINTOLA

KuRENKoSKI
Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa jatkavat 

10.3.2014 alkaen uudet yrittäjät.
Toivotamme uusille yrittäjille Onnea ja 

Menestystä. Toivomme asiakkaiden
 jatkossakin käyttävän 

Kurenkosken palveluja ja 
viihtyvän ravintolassa.
Kiitos asiakkaille ja 

yhteistyökumppaneille menneistä vuosista.

Mauno ja Signe Kurenkoskesta
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
ELÄKELIITON 

PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS ry

Yleinen KEVÄTKoKouS 
palvelukeskuksessa 
ti 18.3.2014 klo 14.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

 
Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tervetuloa! 

Hallitus

Super Pudasjärven ao 211 ry
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKoKouS
palvelukeskuksessa
ke 26.3.2014 klo 16

Samalla juhlistamme 
Superin Pudasjärven ao 211 

35 -vuotispäivää.
Tervetuloa!

Puu- ja erityisalojen liiton 
Pudasjärven ao:n 272:n 
KEVÄTKoKouS 

pidetään la 22.3.2014 klo 18.00 
Jukolan Pirtissä 

os. Jukolantie 4. 

Kokouksen jälkeen tarjolla purtavaa. 

Toimikunta koolle klo 17.00.

KEVÄTKoKouS 
ke 19.3.2014 klo 10 seurakuntakodilla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Johtokunta

SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKoKouS
sunnuntaina 23.3.2014 

kaupungintalolla kello 16.00.
Johtokunta

Vasemmistoliitto 
Pudasjärven osasto ry:n

KuuLeMInen 
MAISeMATYÖLuPA-
HAKeMuKSen JOHDOSTA
Pudasjärven kaupunki hakee maisematyölupaa puistometsien 
raivaamiseksi Kurenalan taajamassa. Hakemus koskee sekä 
kaupungin että yksityisten omistamia maita. Lupahakemukseen 
liittyviin asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua Pudasjärven 
kaupungin rakennusvalvonnassa ja internetissä www.pudasjarvi.fi 
14.3.– 28.3.2014, os. Varsitie 7.

Viranomaislautakunta

JONGUN osakaskunnan
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

VuoSIKoKouS
Paukkerinharjun kylätalolla

sunnuntaina 30.3.2014 klo 12.00.
Esillä sääntömääräiset asiat ja rauhoituspäätökset.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 
Tarja Paukkerilla, Niskalantie 22, 93100 Pudasjärvi, 

14 päivän ajan 14.4.2014 alkaen.

Pudasjärvellä 12.3.2014
Hoitokunta

KIVuT KuRIIn

E. Pajunen                                         Dr. Of Naprapathy

Vastaanotto ti 18.3.
Jalkahoitola Stressipiste,  Varastotie 5.
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rintaranka, iskias, 
migreeni, päänsärky ja monissa oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen tutkimus - korjaus/
tukipohjalliset. 

KEVÄTKoKouS
ke 26.3.2014 klo 17.30 alkaen 

Jukolan Pirtti os. Jukolantie 4.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Jäsenistö tervetuloa!

JHL Pudasjärvi ry 330

Taksi 
Siuruainen

Yli-Livo

040 190 4344

Avantouintipaikalla 
ensikertalaisten 

(uusien uimareiden) 
ilta to 13.3. klo 18. Pietarilan rannassa. 

Tule kokeilemaan virkistävää avantouintia! Paikalla kokeneita 
uimareita ohjaamassa. Miehille ja naisille omat pukukopit. 

Tied. Heimo Turunen 0400 385 281.

Hempan hölökkä sunnuntaisin, 
alk su 16.3. klo 18 Puikkarin edustalta. 
Voi kävellä tai juosta tunnin ajan. Porukalla liikkuminen on 

mukavaa! Tule mukaan! Vetovastuussa Timo Kerälä 
p. 0400 285 409 + muita kuntourheilujaoston väkeä.

P
U

U

1945

Puu 
Kuntourheilujaosto

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

Latukahvila Pytkynpirtti
Syötekyläntie 382
puh. 044 363 3939
www.lahjanpuoti.fi

Avoinna joka päivä
15.2.-6.4.2014

klo 10-16
Herkulliset kotona 

leivotut munkit, 
pullat ja sämpylät. 

Lättypäivä tiistaisin!

Kahvilassa myytävänä 
huovutettuja lakkeja, 

lapasia ja koriste-esineitä: 
pupuja, pöllöjä, lumiukkoja.

tonttuja. Puukäsitöitä, kivita-
varasavesta tehtyjä koriste- ja 
käyttöesineitä, poronsarviko-

ruja, magneettikoruja. 

Kahvila sijaitsee n. 6 km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

Matkamuistoja, 
käsitöitä:

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Vajaa viisi vuotta Hotel-
li-Ravintola Kurenkosken 
yrittäjänä toiminut Mauno 
Akujärvi ja avovaimo Sig-
ne Nuorgam luopuivat sun-
nuntaina 9.3. Kurenkosken 
hotelli-ravintolatoiminnois-
ta ja pääsivät palaamaan ta-
kaisin Lappiin asuinpaikka-
naan Ivalo. Uudet yrittäjät 
aloittivat perheyrityksenä 
maanantaina 10.3. Haastat-
telu ja esittely heistä on ensi 
viikon lehdessä. 

Yrittäjäpariskunta Mauno 
ja Signe toivottavat kaikil-

Hotelli-ravintola yrittäjyydestä 
kiinteistö- ja matkailualalle

Mauno Akujärvi ja avovaimo Signe Nuorgam olivat lähes viisi vuotta hotelli-ravinto-
layrittäjänä Pudasjärvellä.

le hyvää talven jatkoa ja ha-
luavat kiittää Hotelli-Ravin-
tola Kurenkosken asiakkaita 
sekä yhteistyökumppaneita 
menneistä vuosista.

-Toivotamme myös on-
nea ja menestystä uusille 
yrittäjille ja toivottavasti asi-
akkaat viihtyvät Kurenkos-
kessa jatkossakin, tuumasi 
pariskunta.

Mauno kertoi omista tu-
levaisuuden työsuunnitel-
mistaan, että hän itse ei jatka 
enää ravintola-alalla, vaan 
keskittyy jatkossa rakennus- 

ja rakennuttamisalalle. Aku-
järvelle ala on tuttu jo en-
nestään, koska hän vuokraa 
omistamiaan asuinhuoneis-
toja ja loma-asuntoja Inarin 
alueella Lapissa. 

 -Sesonkiajat meidän lo-
ma-asuntokohteissamme 
ovat kevät ja syksy. Mikäli 
töiltäni ehdin, vapaa-aikaa 
tulen viettämään Inarissa ai-
nakin siian kalastuksen mer-
keissä, totesi Akujärvi.

Pertti Kuusisto

Kynä kulkee kujerrellen
ajatukset aihioina

piirtää piirrot pienimmätkin
ylelliset ymmyrkäiset

saattaa sadut taipaleelle
vihat viepi vianalaisille
pelot peittää porraspäähän

Kynä kallis kaiverruksin
vähäläntä lyijypäinen
aina apuna inehmon
hupakonkin huolettoman
virallisenkin kirjaltajan

Ethän hupene jäljettömiin
katoa kitaan kompuutterin
ole yhä ystäväni
altis aina auttajani

Vihon välis päivin pysy
hallussa hyvän haltijan. 

Eeva Holma
KASVOJEN KATVEESSA

Kynällä



16 TPnro 11PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.3.2014 12.3.2014nro 11

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

MAALISKuuN KÄRKITARJouKSET

www.k-maatalous.fi

K-MAATALouS PudASJÄRVI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

öljynkeräysastia 15 litraa
● Tukevaa muovia

Jännitetesteri 
Laserliner 

Active Finder

Akkuporakone 
Nutool 

NPK18L

Kärkihiomakone 
Ryobi 

EPS80RSA20
Kosketukseton jännitteenkoetin löytää

katkenneen johtimen ja kaapelin. Löytää
katkenneen johtimen ja kaapelin.

ZOOM -toiminto herkkyyden nostamista
varten (24:stä 1000:een V AC). Integroitu

valaisin. Sisältää paristot (2 x AAA).

Harrastajakäyttöön. 
2-nopeuksinen

18 V Li-ion 
akkuporakone. 

10 mm pikaistukka.
1 x 1,3 Ah Li-ion 
akku. 3 h laturi.

19,95

Kaksi konetta samassa; tasohiomakone ja 
kärkihiomakone. Ottoteho 80 W. 

Käsine Tegera 884
● Joustava asentajankäsine nailonista ja hengittävästä
 nitriilivaahdosta pitävällä näppyläkuviolla. 
● Käsine rakennus- ja asennustöihin. 
● Koot 7 - 11.

995
/kpl

395
/kpl

Etu -20%
Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,95

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 59,90

Etusi 16%

49,95
K-Plussa  tarjous

49,95

Hiomapohja 
100 x 150 mm.
20 kpl hioma-

papereita.Nibe aurinko- ja 
maalämpöjärjestelmät

Tule käymään, niin tehdään kartoitus ja 
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

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

Käyttövesi- ja 
lämmitysputkien uusiminen
Uponor komposiittijärjestelmällä 

Ilmastointikanavien 
puhdistus sekä

ilmastoinnin säätäminen

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

(myös ilmastointikoneiden 
huolto ja vaihdot) 

350€alk.     350€
Tule ja 

pyydä tarjous!

Mitsubishi Electric
ilmalämpöpumput

Kauttamme muun muassa

LähiTapiolan 
sammutinhuoltopäivät. 
Tiesitkö, että useimmat käsisammuttimet on syytä 
tarkistaa vuoden välein? Me LähiTapiolassa 
haluamme pitää huolta turvallisuudestasi, siksi 
tarjoamme asiakkaillemme ilmaisen 
käsisammutintarkistuksen. 
 
Hae lipuke sammutintarkastukseen 
toimistoltamme. 
 
Perjantaina 21.3.2014 klo 9.00-15.00 
Toritie 1, Pudasjärvi 
 
 
Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö,
LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.


