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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Koululuokasta ulos ja 
liikkumaan s. 3

Safaritalon erikoisliikkeet 
täydentävät Syötteen 

palveluja s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 20.1.2017

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

Lääkäriajat: 
ke 25.1., ke 1.2. ja ke 8.2. 

Varaa aika P. 040 821 1819

TAMMIKUUN AJAN 
PALJON ERI TARJOUKSIA.

HUOM! Liike suljettu pe 20.1. 

Pudasjärven Optiikan
7-vuotissynttärit

Tarjous voimassa, kun ostat kehykset ja linssit.

Mm. toinen linssi 0 € 
ostaessasi silmälasit.

Kaikki aurinkolasit -50 %.

1495
/kpl

Klapisäkki avattavalla 
pohjalla. Nostolenkit ja 

hengittävät seinät.

KLAPISÄKKI 
K-AGRO 1,5 m3 

KIINTEÄ POHJA
Klapisäkki kiinteällä pohjalla. 
Nostolenkit ylä- ja alapuolella. 

Hengittävät seinät. 

KLAPISÄKKI 
K-AGRO 1,5 m3 
POHJALUUKKU

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

1395
/kpl

POLTTOPUIDEN SÄILYTYKSEEN

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

KUTSU METSÄVEROILTAAN
Tervetuloa OP Pudasjärven ja 

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään

METSÄVEROILTAAN

maanantaina 23.1.2017 klo 18.00
Osuuspankin alakerran kokoustilaan

KAHVITARJOILU klo 17.30-18.00 

Tilaisuuden avaus
• Elias Rask ja Jonne Ivola , OP Pudasjärvi 
Metsän vakuuttaminen
• Mikko Ylitalo, OP Vakuutus Metsäverotus 2016
• Antti Härkönen, Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry 
Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 23.1.2017 
kello 12.00 mennessä puh. 010 257 1904 

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

Tervetuloa!

Vitamiinit
talveen!

Vahva
monivitamiini

20 mikrog
D-vitamiini

Vahva 50 mikrog
D-vitamiini

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Minisun 
D-vitamiini 

20 mikrog
300 purutabl. 

Minisun 
monivitamiini 

vahva
120 tabl. Minisun 

D-vitamiini  
50 mikrog

200 purutabl. 

19,90€
(norm. 26,10)

16,90€
(norm. 22,39)

21,90€
(norm. 29,03)

Tarjoukset ovat voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 31.1.2017 asti.

TUOTE-ESITTELIJÄ 
PAIKALLA 

tiistaina 24.1.2017 
klo 10-16.

Sydäntalvi Sykkii

- tapahtumaviikonloppu 

Syötteellä 28.-29.1.

Tunturi Pubissa Irlanti -teemalla

Pärjänkievarissa:
Lapinukon keittoa tarjolla klo 12-13
Tommi Kostekivi esiintyy klo 14.00

Pietan Puotin ja Urheilu 
Ankkurin muotinäytös klo 14.30
Karkkibingo lapsille klo 18
Junnukaraoke klo 19
Kievarin karaoke klo 22

Arcticson kuljettaa 
moottorikelkalla 

Iso-Syötteen ala-aseman ja 
Pärjänkievarin välillä

Sydämellisesti 

tervetuloa!

Lauantai 28.1.
♥  Talvikuvausklinikka Hotelli Iso-Syötteellä klo 10.30 alkaen
 johdatus luontokuvauksen tekniikkaan ja kohteisiin, vapaa pääsy (max 50 hlö). 
	 Ilmoittautumiset	osoitteessa:	syote.fi/tapahtuma/syote-talvikuva-festivaali-2017/.

♥  Lumilautaliiton Superviikonloppu Iso-Syötteellä 28.-29.1.
♥  Shoppailupäivä Pietan Puotilla, Urheilu Ankkurissa ja 

Iso-Syötteen välinevuokraamolla.
♥  Porot paikalla Safaritalo Iso-Syötteellä.
♥  Pikku-Syötteellä rinne-frisbeegolf -tapahtuma.

Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen 

maskotit 
Musti ja Lysti 

viihdyttää 
perheen pienimpiä!

Lue lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi
jo torstai-iltana!

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-19, su 11-19. Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

ERÄ!

MUNKKIKAHVIT

150150

ARKISIN 10.30-14.00:
LOUNAS 6,90

KEITTOLOUNAS 4,90
(sisältäen salaatit,  

ruokajuomat sekä leivät)
pkt

PORORYYNÄRI 
400 g

(3,75 €/kg) 

150150

TEHTAANMYYMÄLÄ
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 22.1. kello 10, Valtteri Laitila, 
Tuomo Rahko. Leijonien kirkkopyhä, kirkkokahvit. 
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 25.1. kello 13
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 23.1. kello 18.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10, tervetuloa 
tuoreen pullan äärelle kahville.
Ystävänkammari to 26.1. kello 12 seurakuntakodilla. 
Perhekerho seurakuntakodissa ti 24.1. ja ke 25.1. kello 10-
13. 
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin kello 
9.30–12., ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 
tai 040 586 1217. 
Siionin virsiseurat  ja vuosikokous seurakuntakodissa pe 
20.1. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 22.1. kello 
16 (Juha Myllyneva, Mikko Pätsi).
Kastettu: Emma Olga Marjatta Kuusijärvi, Arttu-Eemeli Jo-
hannes Tuovila.
Haudattu: Kaino Marttina Niemelä 81 v, Vilho Kalevi Moila-
nen 75 v, Teemu Aukusti Puurunen 19 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 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

” …että he yhtä olisivat” (Joh. 17:21)
Jeesus rukoili oppilaittensa puoles-

ta, että he olisivat yhtä kuin Jeesus ja Isä 
ovat yhtä. Todistus Jumalasta ja hänen rak-
kaudestaan ihmisiä kohtaan on hajanaista, 
koska emme pysty vieläkään toimimaan 
yhdessä kaikissa uskon kysymyksissä. Eku-
menia (kreikaksi oikoumene – asuttu 
maan piiri) etsii kristittyjen yhteyttä. 

Vietämme kristittyjen ykseyden ru-
kouspäivää 18.1. ja rukousviikkoa, jotta 
edes kerran vuodessa muistaisimme py-

sähtyä rukoilemaan Jeesuksen kanssa, että 
me voisimme olla yhtä Kristuksessa. 

Kristityille jokainen päivä on rukouk-
sen päivä. Ihminen on hiljaa Jumalan edes-
sä ja kuuntelee. Hän kertoo Jumalalle omia 
huoliaan, surujaan ja ilonaiheitaan sekä ru-
koilee toisten ihmisten puolesta. Kiitos ja 
ylistys kuuluu myös rukoukseen. Rukous-
päivät ovat syntyneet yhteisen hädän ai-
kana. Maailmassa on paljon pahaa ja hätää. 
Yhteistä rukousta tarvitaan. Raamattu ke-
hottaa rukoilemaan ja lupaa, että Jumala 

kuulee ja vastaa. Uskomme, että yhteinen 
rukous vaikuttaa sekä meihin itseemme ja 
ympäristöömme että Jumalaan.

Rauhan Herra, maailmaasi anna rauha suloinen.
Ihmiskunnan hallintaasi suostua suo rukoillen.
Silloin kansat sovussa auttaa toinen toistansa.
Virsi 588:1

Tuulikki Tihinen

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä

Sirkka Granlund 

Lämmin kiitos 
kaikille merkkipäivääni 

muistaneille!.
Tammikuun 13. päivä 1937 
syntynyt Sirkka Granlund 
juhli lauantaina 14. tammi-
kuuta 80 vuoden ikäänsä Pal-
velukeskuksessa. Juhlaan 
saapui sekä sukulaisia että 
ystäviä. Sirkka haluaa kiittää 
Seija Seppästä kanteleen soit-
tamisesta ja ihanasta runosta 
sekä palvelukeskuksen hen-
kilökuntaa juhlajärjestelyistä. 

Sirkka on mieleltään iloi-
nen ja puhelias. Juttu luis-
taa kuin ”ruuneperillä”. Hän 
kertoi muistavansa sota-ajas-
ta sen, kun Oulua pommitet-
tiin. Pommittaminen näkyi 
Sirkan kotiseudulle Nuuka-
vaaraan asti. Lentokoneet 
lensivät vaaran ylitse ja sen 
vuoksi talojen ikkunat piti pi-
mentää. 

- Sota-ajasta muistan sen-
kin, että vierastin isääni, kun 
isä tuli sodasta lomalle. Isä 
selvisi sodasta haavoittumat-
ta, Sirkka muisteli. 

Sirkka on mieleltään vir-
keä ja hyvämuistinen. Viime 
vuoden puolella hän on saa-
nut Oulunkaarelta tietoko-
neen asuntoonsa. Siitä hän 
pystyy seuraamaan aamu-
jumppaa ja muita puheohjel-
mia. Lisäksi hän voi sen avul-
la jutella poikansa kanssa. 

Iloisin mielin uudelle vuosikymmenelle
- Viime viikolla sain Ou-

lunkaarelta lääkkeidenjako-
koneen. Tiettävästi saman-
laista ei ole vielä kellään 
muulla kokeilussa. Kone 
muistuttaa, milloin pitää mi-
käkin lääke ottaa ja kehottaa 
ottamaan ne veden kanssa, 
Sirkka naurahti ja sanoi op-
pineensa käyttämään konei-
ta aivan helposti. 

Liikkumisen apuna hän 
käyttää rollaattoria. Koto-
naan Rajamaantiellä hän pär-
jää hyvin, kun päivisin saa 
kotipalvelusta apua kaksi 
kertaa päivässä. Päivisin hän 
käy syömässä Palvelukes-
kuksen puolella.

Sirkka haluaa toisten ih-
misten pariin. Keskiviikkoi-
sin hän käy kerhossa Ylä-
kartanossa, jonne hän menee 
taksikyydillä. 

- Kerhossa meitä on mu-
kana kahdeksan - yhdeksän 
henkilöä. Nyt ryhdymme oh-
jaajan opastuksella tekemään 
kertakäyttöisistä lusikois-
ta seinätaulua, johon pystyy 
laittamaan jonkun koristeen. 
Niistä tulee hirveän sieviä, 
hän kuvaili. 

Sirkka lähtee avoimin 
mielin uudelle vuosikymme-
nelle. Hyvässä kodissa aika 

Lammaspaimennukseen muun muassa Pudasjärven 
Rytivaaran torpalle on mahdollisuus nyt hakea. Vesa 
Simosen ottama kuva viime kesältä. 

Lomalle paimeneen
Miltä kuulostaisi lomaviikko 
vuokramökissä kansallispuiston 
tai luonnonsuojelualueen mai-
semissa, lammas-tai lehmälau-
masta huolehtien? Lammas- tai 
lehmipaimenena on ensi kesänä 
mahdollisuus viettää elämyslo-
ma upeassa luonnossa.  

Lammas- ja lehmipaime-
nia etsitään kahteentoista hie-
noon kohteeseen, mukana ovat 
vanhat tutut kansallispuisto-
kohteet: Isojärvi, Koli, Kolove-
si, Lemmenjoki, Pyhä-Häkki ja 
Syöte. Luonnonsuojelualueis-
ta mukana ovat Närängän luon-
nonmetsä, Mikkelin Neitvuori 
ja Kuhmon Elimyssalo. Uute-
na lammaspaimenkohteena on 
Utsjoella, Tenon rannalla sijait-
seva Välimaan saamelaistila ja 
täysin uusi tuote on lehmipai-
menviikot Evon retkeilyalueella 
Mustilahden torpassa, lapinleh-
mien parissa.

Paimenilla on jokaisella koh-
teella lomakäytössään tila tai 
tupa, upeissa maisemissa. Lisä-
nä tulevat rapsutuksia janoavat 
lampaat tai viisaat ja lempeät la-
pinlehmät. Paimenten tehtäviin 
kuuluu vaihtaa eläimille raikas 
juomavesi, seurata niiden yleis-
kuntoa ja siirtää eläimet syö-
dyltä laidunlohkolta seuraaval-
le. Eläimet on hyvä myös laskea 
päivittäin, jotta mahdolliset kar-
kulaiset saadaan kiinni.  Aikaa 

jää lampaiden tai lehmien hoi-
don lomassa myös retkeilyyn ja 
rauhalliseen oloon luonnossa, 
perusasioiden äärellä.

Lampaat ja lehmät ovat 
luontokohteiden tärkeitä luon-
nonhoitajia, jotka pitävät niitty-
jä ja perinnemaisemia avoimina 
sekä luonnon monimuotoisuut-
ta yllä. Perinteisen, laidunnuk-
seen perustuvan karjatalouden 
väheneminen on tehnyt niityis-
tä ja niiden lajistosta harvinaisia 
koko Suomessa.  

Lammas- ja lehmipaimen-
konseptissa paimen vuokraa ti-
lan viikoksi Metsähallitukselta ja 
viikot ovat maksullisia, jolla ka-
tetaan tilan sekä eläinten ylläpi-
tokuluja ja luonnonhoidon kus-
tannuksia. 

Tilan koon mukaan paimen 
voi ottaa mukaan myös per-
heen tai ystävän paimenseu-
rakseen. Paimenet voivat halu-
tessaan osallistua myös muihin 
suojelualueen hoitotöihin. 

Haku kesän 2017 lammas-
paimenviikoille alkaa 16.1. ja jat-
kuu 23.1. asti osoitteessa www.
luontoon.fi. Lammas- ja lehmi-
paimenet arvotaan halukkuu-
tensa ilmoittaneiden joukosta 
helmikuun 2017 aikana. 

Syötteen luontokeskus 
tiedotus

Sirkka Granlund kertoo 80-vuotismerkkipäivänään lähte-
vänsä avoimin mielin uudelle vuosikymmenelle.

on mennyt mukavasti ja lep-
poisasti kivojen naapureiden 
kanssa. Sirkka on jäänyt jon-
kin aikaa sitten leskeksi ja po-
jista toinen asuu Yli-Kiimin-
gissä ja toinen Sarakylässä. 

Sirkka on omatoiminen ja 
hänellä ei mene sormi suu-
hun ongelmien edessä. 

- Tarvittaessa soitan ter-

veyskeskukseen, josta pian 
otetaan minuun puhelimel-
la yhteyttä, kun muistan pai-
naa ykköstä. Varasin itse 
viime viikolla viimeksi lää-
käriajan ja kävin itse hoita-
massa apteekkiasiankin. Kol-
met lääkkeet olen jo joutunut 
syömään, kun tulehdus ei ole 
vielä parantunut. 

Suomi sata, kunnioitus-
ta luonnolle, ihmisarvolle ja 
rauhalle, Pudasjärvellä menty 
viime vuodet sataa ja tuhatta, 
on haettu hankkeiden kautta 
onnea ja menestystä. On ra-
kennettu uutta koulua, uusia 
maahanmuuttajia, unelmia 
toteutetaan tehtaan täydeltä 
ja nyt vielä olisi tarjolla vih-
reää elämystä valtuustoon.                                             
On uskallettu ottaa velkaa, 
elinkaaren verran, ja kehuja 
maailman parhaaksi. Lapset 

saavat hengittää puhdasta si-
säilmaa, työttömät ja reippai-
lijat raitista ulkoilmaa. Mitäpä 
siihen enää lisättävää, ai niin, 
sillalta ei näe henkilöautos-
ta Iijokea, vapaata virtaa, jos-
ta uistellaan vielä lohta norja-
laisen kassilohen sijaan. Mitä 
meiltä siis Pudasjärvellä enää 
puuttuu. Meiltä puuttuu vih-
reä poliittinen väri valtuus-
tosta, kuin salaatti lautaselta.                                                              
Itse olin SMP:n miehiä, olin 
perustamassa Perussuoma-

laisia, parikymmentä vuotta 
on päätöksiä väännetty, aina 
on joku ollut vastaan, se on 
sitä politiikkaa. Nyt on muu-
toksen aika, perinteet ja ryh-
mäkuri ei sido, Pudasjärvi 
ei kehity, jos valtuustoon ei 
saada uusia ihmisiä huoleh-
timaan asioistamme ja vala-
maan ihmisille uskoa tule-
vaisuuteen. Minä toivoisin 
mukaan valtuustoon itsenäi-
sen ajattelutaidon omaavia 
rohkeita pudasjärvisiä, iäl-

lä eikä ihonvärillä ole väliä, 
koska itsekin olen palvellut 
paikkakuntaa muualta tullee-
na jo parikymmentä vuotta, 
ottakaa yhteyttä, minulle voi 
soittaa, emaloida tai ihan voi 
tulla vaikka kaupassa hylly-
jen välissä juttelemaan. Mei-
tä on jo muutama 
rohkea. 

 
Kari  
Tykkyläinen

Pudasjärvi, sininen ajatus, Vihreät elämys



2 3nro 3PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti20.1.2017 20.1.2017nro 3

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Lakarin ala-asteen, Kipinän ja Hirsikampuksen koulujen 
käyttöön hankittujen 60 Jopo-polkupyörän luovutustilai-
suudessa olivat paikalla Pudasjärven kaupungin Hyvin-
vointi- ja sivistystoimen edustaja Mervi Niemi ja Pudas-Ko-
neesta Kyösti Hökkä sekä Juha Talala.

Pudas-koneessa perjantai-
na 13.1. vierailleet saivat ih-
metyksestä hieraista silmiään 
huomatessaan myymälässä 
poikkeavan komeat rivistöt 
uutuuttaan kiiltäviä keltai-
sia Jopo-polkupyöriä. Yhtei-
sarvoltaan yli 20 000 euron 
polkupyöräerä, yhteensä 60 
kappaletta samanlaista eri-
koisvarusteltua menope-
liä, oli menossa koululaisten 
käyttöön Lakarin ja Kipinän 
alakouluille sekä Hirsikam-
puksen yhtenäiskouluun. 
Polkupyöriä oli tarkoitus 
hankkia myös muille kou-
luille, mutta näiden aluei-
den teiden todettiin olevan 
turvattomia kouluryhmi-
en liikkumista ajatellen. Pol-
kupyöriä käytetään opetta-
jien ohjauksessa, sopivissa 
tilanteissa osana koulupäi-
vän ohjelmaa.  Polkupyörät 
on hankittu Pudasjärven kau-
pungille myönnetyn, valta-
kunnallisen Liikkuva koulu 
–hankkeen rahoitusavustuk-
sella. Polkupyörien luovu-
tustilaisuudessa perjantaina 
paikalla olivat Pudasjärven 
kaupungin Hyvinvointi- ja 
sivistystoimen edustaja Mer-
vi Niemi ja Pudas-Koneesta 
Kyösti Hökkä sekä Juha Ta-
lala. 

Polkupyörien hankin-
ta kilpailutettiin ja kaupat 
tehtiin Pudas-Koneen kans-
sa. Pudas-Koneesta kerrot-
tiin, että kouluille hankit-
tujen pyörien varusteisiin 
kuuluu pyöräilykypärä, kun-
non lukko ja ohjaustangossa 
valolamppu, joka saa virran 
etuvanteessa olevasta napa-

Koululuokasta ulos ja liikkumaan
dynamosta. Tällaisella valo-
tekniikalla varusteltuja nor-
mipyöriä ei kuulemma ole 
normaalisti myynnissä ollen-
kaan.

Liikkuva koulu -ohjelma 
kuuluu Suomen hallitusohjel-
man osaamisen koulutuksen 
kärkihankkeisiin. Ohjelman 
tavoitteena on, että peruskou-
luikäinen liikkuu tunnin päi-
vässä. Liikkuvissa kouluissa 
ajatellaan asioita uusilla ta-
voilla. Esimerkiksi istutaan 
vähemmän, tuetaan oppimis-
ta toiminnallisilla menetel-
millä, liikutaan välitunneil-
la ja kuljetaan koulumatkat 
omin lihasvoimin. Liikkumi-
nen koulupäivän aikana li-
sää myös kouluviihtyvyyttä. 
Jo 70 prosenttia suomalaisis-
ta kouluista on hankkeessa 
mukana. Jokainen koulu to-
teuttaa aikaisempaa liikku-
vampaa koulupäivää omalla 
tavallaan.

Mervi Niemi kertoi, että 
Pudasjärvellä avustusta pää-
tettiin hakea koulupäivän ai-
kana käytettävien polku-
pyörien hankintaan siksi, 
koska 60 prosenttia Pudasjär-
ven alueen koululaisista tekee 
päivittäisen koulumatkan-
sa autokyydissä järjestettynä 
koulukuljetuksena. 

- Pudasjärvellä avustus-
hakemuksen valmistelu aloi-
tettiin keväällä 2016. Nyt 
saaduilla avustusvaroilla jär-
jestetään lisäksi opettajille ai-
hepiiriin kuuluvaa lisäkou-
lutusta ja hankittu pieni erä 
koululaisryhmien ohjattuun 
käyttöön tarkoitettuja syke- 
ja aktiivisuusmittareita. Mit-

tareita kierrätetään Pudasjär-
ven alueen eri kouluilla.

- Pudasjärvelle tehty-
jen hankintojen taustalla on 
myös koulujen opetussuun-
nitelman valtakunnallinen 
uusi, Luokasta ulos -peruspe-
riaate sekä Pudasjärven kou-
lujen opetussuunnitelmaan 
tehty kirjaus paikallisuuden 
arvostamisesta ja tietoisuu-
den lisääminen niihin liitty-
vistä asioista ja kohteista. 

- Polkupyörät soveltuvat 
kulkuvälineenä ja liikunta-
muotona hyvin koululaisryh-
män koulupäiväohjelmaan, 
kun opettajan johdolla läh-
detään oppitunnilla tutus-
tumaan paikalliseen, lä-
hiympäristössä sijaitsevaan 
kohteeseen; Kurenalla esi-
merkiksi kotiseutumuseoon, 

kirkkoon tai Kulttuurikeskus 
Pohjantähden näyttelyihin, 
totesi Niemi.

Liikkuvassa koulussa on 
tärkeää oppilaiden osalli-
suus, oppiminen, lisää liikettä 
ja vähemmän istumista. Viih-
tyisämpiä koulupäiviä syntyy 
tekemällä yhdessä ja ottamal-
la oppilaat mukaan suunnit-
teluun, päätöksen tekoon ja 
toimintaan. Vuorovaikutus 
ja yhteistoiminnallisuus pa-
rantavat usein koulun ilma-
piiriä, millä on vaikutuksensa 
myös koulun työrauhaan, op-
pilaiden sosiaalisiin taitoihin 
ja oppimiseen.  Valtakunnal-
lisen kehittämisohjelman ra-
hoituksesta vastaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö. 

Pertti Kuusisto

Jukolantie 4 Pudasjärvi p. 044 337 7833

Ma-to 10.30-21.00, 
pe 10.30-4.30, 

la 11-4.30, 
su 12-20

9,50 € arkisin klo 10.30-14.00
KOTIRUOKALOUNAS

sis. runsaan salaattipöydän, ruokajuomat, leivät sekä kahvin tai teen.

Ma 23.1. Silakkapihvejä (L,G), Nakkikastiketta (L,G)
Ti 24.1.  Talon lihapullia (L,G), Kasvislasagnea (L)
Ke 25.1.  Smetanahärkää (L,G), Broileriviillokkia (L,G)
To 26.1.  Kaalikääryleitä (L,G), Lohilaatikkoa (L,G)
Pe 27.1.  Possun uunifileetä (L,G), Pizza Buffet

Joka päivä pizzaa tai kebabia.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

 Nyt 
ALE-tuotteita 
   jopa -50%

Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14
Tule tekemään löytöjä!

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla to 26.1. klo 9-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

www.keitelegroup.fi

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Ranua ja Pudasjärvi

Etsitkö ostajaa mäntyvaltaiselle 
päätehakkuuleimikollesi? Nyt on hyvä aika myydä. 

Ota yhteyttä ja tee paras puukauppatili!

METSÄNOMISTAJA

TUTUSTU
DRAAMAAN –

 AVOIN TYÖPAJA
pe 20.1. klo 10-11 ja 13-14

KAIKILLE AVOIN 
TUTUSTUMISKERTA

Hyvän mielen paikassa kirjastolla
Pudasjärvellä alkaa tammikuussa aikuisten 

TARINAÄMPÄRI-draamakerho.
Perjantaina tarjoamme tutustumiskerran, jossa voit ko-
keilla draamaharjoituksia turvallisesti ja ilman ennakko-
kokemusta.
Tervetuloa teatterin ja draaman kiehtovaan maailmaan!

          Järj. Hyvän mielen paikat -hanke,
                  Lukutaitoa vasta-alkaville, 
                  monilukutaitoa edistyville -hanke

Ravintola Meritassa aloitti 
kokkina vuoden alusta Mik-
ko Akkanen. Hän on myös 
uusi pudasjärveläinen yh-
dessä avopuolisonsa kans-
sa. 

Ravintola Merita pizzeria-
kebabissa Jukolantiellä on 
mahdollisuus lounasaikaan 
nauttia suomalaista kotiruo-
kaa. Lounas on monipuoli-
nen ja se valmistetaan ko-
timaisista raaka-aineista 
paikan päällä. Mitään val-
miita einestuotteita ravinto-
lan seisovasta pöydästä ei 
löydy. Näin kertoi vuoden 
alusta Meritan ravintolan 
kokkipestin vastaan ottanut 
Mikko Akkanen. Hänen ka-
verinaan keittiöllä toistai-
seksi työskentelee Jari Kor-
honen. Mikko Akkanen on 
aikoinaan hankkinut tieto-
konepuolen ammatin, mut-
ta tietokonetyö ei pitemmän 
päälle tuntunut mukavalta 
työltä.

- Sisarellani on ravin-
tola Rovaniemellä, ja hän 
houkutteli minut kiireapu-
laisekseen joksikin aikaa. 
Tykkäsin ravintolatyöstä ko-
vasti ja siellä sain alan koke-
musta. Sisareltani saamani 
opin innostamana hain Ou-
lun aikuiskoulutuskeskuk-
sen mahdollistamaan kok-
kikouluun, josta olen vajaa 

Asiakkaasta kokiksi Merita ravintolaan
vuosi sitten valmistunut, 
Mikko kertoi kokkiuran ur-
kenemisesta.  

Mikko työskenteli en-
nen Pudasjärvelle muutto-
aan Ruukissa, jossa hän kävi 
Ravintola Meritan yrittäjien 
Basri ja Merita Gashin asiak-
kaana. Hän tutustui yrittäji-
en kanssa siinä määrin, että 
he lopulta tarjosivat Mikol-
le kokkipaikkaa joulukuus-
sa aloittamaansa Pudasjär-
ven ravintolaansa.  

- Työtarjouksesta en voi-
nut kieltäytyä, vaan muutin 
tänne avopuolisoni ja kah-
den koiran kanssa Kiimin-
gin Jäälistä. Puolisollani on 
hoitopuolen koulutus, joten 
toivottavasti hänkin saa tääl-
tä töitä. Tällä hetkellä me-
nee kaikki vapaa-aika muut-
tokuorman purkamisesta ja 
kodin laittamisesta Rauha-
lankankaalla. 

Tällä hetkellä Meritan 
keittiössä eletään hektistä ai-
kaa ruoanlaiton ohessa, sil-
lä yrityksellä on meneillään 
lounassopimuksien teke-
minen paikallisten yrittäji-
en kanssa työpaikkaruokai-

luista. Mikko toivottaa 
kaikki pudasjärveläiset ter-
vetulleeksi lounasaikaan 
nauttimaan runsaasta koti-
maisista raaka-aineista teh-
dystä lounaasta, jota voisi 
vaikka kutsua suomiruoak-
si ja Mikkoa siten suomiko-
kiksi. Suomiruokaa voi käy-
dä syömässä lounasaikaan 
eli arkisin 10.30-14 -välisenä 
aikana. 

Lounasajan ulkopuolel-
la Ravintola Meritassa voi 
nauttia kebabia, pitsoja ja 
muita grilliruokia. Ruoka-
listan voi käydä katsomassa 
netistä tai lukea Pudasjärvi-
lehdestä. Listalla on kym-
meniä eri vaihtoehtoja ja vii-
konloppuisin ravintola on 
auki aamutunneille.

Ravintola Meritassa voi 
järjestää monenlaisia tilai-
suuksia, kuten kokouksia, 
neuvotteluja ja juhlia. Pito-
paikkana se on erinomainen 
ja keskellä Kurenalustaa.

- Minuun voi ottaa yh-
teyttä tarjoilujärjestelyjen 
vuoksi ja asiakkaiden pa-
lautteista olen kiitollinen, 
vinkkaa Mikko Akkanen.
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ILMOITUS PUDASJÄRVEN  
OSUUSPANKIN JÄSENILLE
Pudasjärven Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että Osuus-
pankin edustajisto kokoontuu varsinaiseen edustajiston ko-
koukseen 21.2.2017 klo 15.00. Edustajiston kokouksessa 
käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston ko-
koukselle kuuluvien asioiden lisäksi Pudasjärven Osuuspan-
kin hallituksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen ja 
vaalijärjestyksen pääasiallinen sisältö:

• Otetaan käyttöön omistaja-asiakas –termi.
• Lisäosuuksia koskeva sääntömääräys (nykyinen 11 §) 

sekä viittaukset lisäosuuksiin poistetaan, koska OP Ryh-
mässä luovutaan lisäosuuksista. Jäljelle jäävät jäsenosuu-
det ja Tuotto-osuudet. 

• Edustajistovaaleissa otetaan käyttöön enemmistövaalita-
pa.

• Edustajistoa koskevaan sääntömääräykseen (uusi 13 §) 
sisällytetään edustajiston tehtäviä, kokoonpanoa, toimi-
kautta ja eroamisjärjestystä sekä edustajiston kokouksia 
koskevat asiat (nykyisten sääntöjen 15 § ja 16 §).

• Edustajiston jäsenen toimikausi päättyy, jos vaalikelpoi-
suuden edellytykset hänen kohdallaan eivät enää täyty.

• Edustajistoa koskevasta sääntömääräyksestä (uusi 13 §) 
siirretään vaalikelpoisuutta ja vaalipiirejä koskevat asiat 
vaalijärjestykseen.

• Edustajiston kokouskutsua ja omistaja-asiakkaille annet-
tavia ilmoituksia koskevassa sääntökohdassa (uusi 15 §) 
otetaan entistä paremmin huomioon sähköiset viestintä-
kanavat.

• Hallintoneuvoston tehtävistä (uusi 18 §) on poistettu mai-
ninta keskusvaalilautakunnan valitsemisesta ja vaalipiiri-
en jaottelusta, koska nämä asiat mainitaan jatkossa vaa-
lijärjestyksessä.

• Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä teknisluonteisia tar-
kistuksia.

Uusi vaalijärjestys rakentuu seuraaville  
keskeisille muutoksille:
• Otetaan käyttöön enemmistövaalitapa. 
• Päästäkseen ehdokkaaksi vaaleissa omistaja-asiakkaalla 

pitää olla vähintään kolmen (3) muun omistaja-asiakkaan 
kannatus. Omistaja-asiakas voi olla kannattajana enin-
tään yhdelle ehdokkaalle. Kannattajien ei tarvitse olla sa-
masta vaalipiiristä kuin esitetyn ehdokkaan. 

• Ehdokaslista poistuu ja tilalle tulee ehdokasilmoitus.
 
Kokousasiakirjat 
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sään-
töjen ja vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävä-
nä 6.2.2017 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Toritie 
1, Pudasjärvi. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pan-
kin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/pudasjarvi. 

Pudasjärvellä, 10. päivänä tammikuuta 2017.

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Hirsikampukselle perustettiin vanhempaintoimikunta, kuva perustamiskokouksesta. 

Hirsikampuksen vanhem-
paintoimikunta perustettiin 
7.12.2016. Toimikunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin Auri 
Haataja ja sihteeriksi Eeva 
Harju. Toimikunnassa on 
huoltajajäsen lukiosta sekä 
joka luokka-asteelta perus-
koulusta, oppilaskuntien pu-
heenjohtajat, kaksi opettaja-
jäsentä sekä apulaisrehtori. 
Kokoustiheydeksi päätettiin 
kaksi kertaa lukukaudessa 
eli neljä kertaa lukuvuodes-
sa ennen koulukohtaista op-
pilas- ja opiskeluhuoltoryh-
män kokousta.

Vanhempaintoimikunnan 
tehtävänä on toimia matalan 
kynnyksen yhteistyöelimenä 
koulun ja kotien välillä. Käy-
tännössä se ilmenee yhteis-
työnä, kasvatuskumppanuu-
tena ja yhteisinä tavoitteina 
mahdollisimman monipuoli-
sin toteuttamistavoin. Konk-
reettisesti esimerkiksi edis-
tetään koulun toiminnan 
periaatteita, osallistutaan ta-
pahtumien, tempauksien ja 
tilaisuuksien järjestämiseen 
sekä kehitetään muita kou-
luarkeen liittyviä käytäntöjä.  

Hirsikampukselle vanhempaintoimikunta

Perustamiskokouksessa  
keskusteltiin muun muas-
sa maailman suurimman 
vanhempainillan järjestelyi-
hin osallistumisesta, joka oli 
18.1.2017. Sen teemaksi van-
hempaintoimikunta esitti 
koulurauhaa. Aihe on ajan-
kohtainen, koska vanhem-
paintoimikunnan tietoon on 
jonkin verran tullut oppilail-
ta palautetta siitä, että Hir-

sikampukselle kohdistuvat 
vierailut ovat häirinneet joi-
denkin oppilaiden koulurau-
haa. Tästä syystä vanhem-
paintoimikunta aikoo pohtia 
vierailujen pelisääntöjä kou-
lun tukena. Keskustelussa oli 
myös Syötteen hyödyntämi-
nen esimerkiksi ulkoilupäi-
vän ja kerhotoiminnan puit-
teissa sekä kansallispuiston 
ja Luontokeskuksen moni-

puolisen annin hyödyntämi-
nen opetuksessa. Vanhem-
paintoimikunta aikoo edistää 
ja tukea Pudasjärven lukion 
vetovoimaisuutta sekä olla 
mukana kehittämässä ja tu-
kemassa oppimisen digitali-
soitumista ja tiimityöskente-
lytaitojen kehittämistä.

Auri Haataja

Keskustan kansanedusta-
ja Niilo Keränen vieraili tiis-
taina 17.1. Hirsikampuksella 
ja Lakarin koululla.  Vierai-
lu oli osana Suomi 100-juh-
lavuoden kansanedustajat 
kouluissa-tapahtumaa.

Kansanedustajan työstä 
ja palkkauksesta sekä työ-
hön pääsyvaatimuksista esi-
tettiin hyviä kysymyksiä. 
Oppilaat olivat kiinnostu-
neita myös siitä, oliko kan-
sanedustaja haaveillut ky-
seisestä työstä jo lapsena. 
Keränen totesi, että pienen 
mökin penskana ei sellaises-
ta haaveiltu. Ei voitu edes 
kuvitella, että Taivalkoskelta 
Helsinkiin voisi kulkea töis-
sä. Muutenkin koulunkäynti 
oli erilaista ennen vanhaan, 
koulua käytiin kansakoulus-
sa ja asuttiin asuntoloissa. 

Huolta oppilaissa herät-
ti pienten lukioiden kohta-
lo ja yleensäkin ammatillis-
ten koulutuksen jatkuminen 
pienemmillä paikkakunnil-
la. Keräsen mielestä on erit-
täin tärkeää, että esimerkiksi 
lukiot pysyvät pienissä kun-
nissa. Näin vähävaraisem-
matkin perheet voivat kou-
luttaa lapsiaan.

Koulukiusaamisesta ky-
syttäessä hän kertoi joutu-
neensa isompien poikien tö-
nimäksi aina koulumatkalla. 
Oppilaita nauratti, kun Ke-
ränen kertoi heistä aikamie-
henä tulleen poliiseja. 

-Kiusaamista ei saa ta-
pahtua ja siitä pitää ilmoit-
taa aina opettajalle.

Keränen muuttaisi asioi-

Keränen kouluvierailulla 
Hirsikampuksella ja Lakarilla

ta koulussa niin, että pojat-
kin innostuisivat enemmän 
opiskelusta. Toinen juttu on-
kin, että millä konstilla. Ylei-
söstä kuului toteamus: 

-Tabletit tunneille! Nii-
den avulla voidaan opiskel-
la, vaikka matematiikkaa.

-Ei huonompi ajatus, digi-
loikka kolkuttelee ihan ovel-
la.

Vaikuttajana oleminen on 
kivaa, kun voi viedä asioita 
eteenpäin. Ikävältä tuntuu 
päättää leikkauksista, joka 
kohdistuvat moniin ihmi-
siin, Keränen pohti työtänsä 
kansanedustajana. 

Oppilaat olivat valmistel-
leet hyviä ja näpäköitä kysy-
myksiä. 

-On hienoa havaita, että 
lapset ja nuoret seuraavat 
maailman menoa ja ovat tie-
toisia siitä, mitä ympärillä 

tapahtuu, Keränen toteaa. 
Hän jatkaa: 
-Hyvä, että näitä vierai-

luja järjestetään. Jotkut näis-
tä lapsista ja nuorista saat-
tavat vierailun seurauksena 
saada kipinän politiikkaan ja 

Hirsikampuksella ryhmäkuva.

Oppilaat olivat valmistelleet kansanedustajalle hyviä ja näpäköitä kysymyksiä. 

yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen.

Niin ja kansanedustaja 
Keränen on sitten Kärppä-
fani, tämä tuli myös varmis-
tetuksi erään oppilaan kysy-
mänä. MK

Pohjois-Pohjanmaan urhei-
lujuhlaa vietetään lauantai-
na 28.1.2017 hotelli Lasare-
tissa Oulussa. 

Tilaisuus on yksi Suomi 
100 -juhlavuoden tapahtu-
mia.

Gaalassa palkitaan mm. 
vuoden 2016 maakunnan 
paras urheilija, vuoden 
valmentaja ja urheiluseu-
ra. Elämäura-palkinto jae-
taan nyt viidennen kerran. 
Kaikkiaan palkintoluokkia 
on 13. 

Lisämausteen juhlaan 
tuo maakunnan aikaisem-
mat urheilusankarit, jotka 
toimivat palkintojen 

jakajina. Maailmanmes-
tareista palkintojen jakajina 
toimivat mm. Pirkko Määt-
tä, Tapio Räisänen, Samu-
li Niskanen ja Tapio Sipilä.

Olympiamitalisteja ja 
-kisailijoita ovat mm. Reijo 
Ruotsalainen, Pentti Kuu-
kasjärvi Ja Maarit Sihvonen. 
Muita arvokisamitalisteja 
ovat Susanna Pöykiö, Jaa-
na Ronkainen, Keijo Park-
kinen sekä seitsenkertainen 
Paralympiakultaa voittanut 
Pertti Sankilampi. 

Maakunnan Urheilugaa-
laan pääsee osallistumaan 
ilmoittautumalla PoPLin 
kotisivujen kautta.

Maakunnan 
urheilugaala Suomi 

100 hengessä
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ALKUVIIKKO MA 23.1.LOPPUVIIKKO PE-LA 20.-21.1.

PERJANTAINA 20.1. LAUANTAINA 21.1. MAANANTAINA 23.1.

TIISTAINA 24.1.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

TEKSTIILI- JA KENKÄOSASTOLTA

RAUTAOSASTOLTA
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1 pkt/talousKotimainen
TUORE 
KIRJOLOHI 
raj.erä

Irto
KARJALAN-
PAISTI

Valio 
Vanilja
KERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Pouttu
PALVIKINKKU tai
KEITTOKINKKU 
150 g viipale

Pullapirtin
OHRA-
RIESKA 
3 kpl/450 g

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

Taffel
JUUSTO SNACKS, 
BROADWAY tai 
POIMU SIPS 200-250 g

Porsaan
KYL-
JYKSET

Eskimo
TIKKU-
JÄÄTELÖT 
15 kpl

Tuore
porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Tuore
MUIKKU
pyyntivaraus

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Snellman
Maatiaispossun

UUNIFILEE
n.1.4 kg/kpl
-maustettu

Atria
LIHAPULLAT,

NAKKIKASTIKE 
tai 

JAUHELIHAPIHVI
MUUSILLA

300 g

Saarioinen
HERKKU 

RÄISKÄLEET,
PINAATTI-

OHUKAISET
tai OHUKAISET

HILLOLLA
200 g

HK
BURGER

100 g

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

Tuore
ANANAS

Suomalainen
JÄÄSALAATTI

PUSSI

2 pkt

Atria Perhetilan
BROILERIN

FILEESUIKALE
250-300 g

-naturell tai marinoidut 

Opal
LÄMPÖPUHALLIN 
1000/2000 W
-säädettävä termostaatti
-ylikuumenemissuoja

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

Airam
AJASTINKELLO
ulkokäyttöön
-40 +50°C

Master Lock
AVAIN-
TURVA-
KOTELO

HALKO-
KÄRRY

ÖLJYTÄYTTEISET
LÄMPÖ-
PATTERIT
Esim.600 w 

Black&Decker 
AKKU-
PORAKONE 
SARJA
-sis. 80-os. tarvikkeet

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

ALE

Mutka lasten 
kotimainen
NAHKA-
KINTAS

Naisten ja 
miesten
HUPPA-
REITA
Alkaen

Lasten
HUPPA-
REITA
Alkaen

HARMAA
VILLASUKKA
50% villaa, 35% acryl
15% polyamidi
koot: 39-42, 43-46

Triumph
RINTALIIVEJÄ
hajakokoja

Alkaen ALE

KENKIÄ
hajakokoja

Alkaen

Privat misten
TALVINILKKURI
ruskea
koot: 41-46

ALE ALE

ALE

ALE

ALE

ALE

ALE

10 kpl

3 kg/talous

2 kg/talous

Kotimainen
Naudan
SYDÄN
n. 20 kg/ltk
pakaste

Atria Kotimainen
Tuore
NAUDAN
KULMAPAISTI
n. 5.5 kg/kpl

Korpela
KANA-
NUGGETIT
750 g

Oululainen
PEHMO-
SÄMPYLÄT 
6 kpl/300 g

Pulmu tai Sirkku
PALASOKERI 
750 g

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

Pullapirtti
POSSU-
MUNKKI

SAVU-
LUUT

Pouttu
KINKKU-
MAKKARA
800 g
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Pitopalvelu Anjuskan yrit-
täjä Anja Jussila ohitti 70 
vuoden iän 19.1. 

Jussila perusti Pitopalve-
lu Anjuskan vuonna 1984, 
joten yrittäjyysvuosia on 
kertynyt jo yli 30. Edelleen 
pitopalvelutoimintaa jatka-
va Jussila pitää työstään ja 
nauttii ateria- ja ruokapal-
velujen tarjoamisesta. 

Yrittäjyys tuli Anjalle tu-
tuksi jo nuoruudessa, kun 
hän seurasi vanhempiensa 
toimintaa sekatavarakaup-
piaina Taipaleenharjussa. 
Ennen yrittäjyysaikaansa 
hän ehti toimia jonkin aikaa 
työntekijänä toisten palve-

Anja Jussila 70 v:
Virtaa riittää edelleen pitopalveluyrittäjänä

luksessa.  
-Toimin jonkin aikaa 

vanhempieni kaupan jat-
kajanakin heidän jälkeen-
sä ja samaan aikaan hoidin 
myös pitopalveluyritystäni. 
Huomatessani, etten jaksa 
olla päivät töissä kaupassa 
ja illat ja yöt leipomassa pi-
topuolelle, lopetin kaupan-
pidon, Anja muisteli yrittä-
jänä olemisensa alkuaikoja. 

Jussila suoritti yrittäjyys-
koulutuksen vuosina 1983-
84 ja suurtalouskokkilinjan 
1993-94. Pitokokkipalveluil-
la on riittänyt kysyntää ja 
on vakiintunut vuosi toisen-
sa perään. Anjuskan palve-

luja kysytään muun muassa 
kokouksiin ja muihin viral-
lisiin tilaisuuksiin sekä eri-
laisiin perhejuhliin, kuten 
hautajaisiin, ristiäisiin, val-
mistujaisiin, syntymäpäivä- 
ja hääjuhliin. 

-Alkuneuvotteluissa 
käyn asiakkaan kanssa läpi 
muun muassa ruoka- ja 
kahvitarjoilun, sekä esimer-
kiksi juhlapaikan koriste-
lun, jos asiakas niin haluaa. 
Asiakas yleensä itse vuok-
raa juhlatilan. Jos tilaisuus 
on esimerkiksi metsästys-
majalla tai jossakin, missä ei 
ole ruoka- ja kahviastiasto-
ja, huolehdin paikalle asti-
aston. Yritykselläni on mah-
dollisuus vuokrata sadan 

Anja Jussila lataa akkujaan käsitöillä ja kotipihaan liittyvien töiden parista. Yksi Anjan mielenkiinnon kohde on kodin uu-
nin päällä oleva tonttukokoelma erilaisine valoineen. 

Anja Jussila nähdään usein seurakuntakodilla palvelemas-
sa tilaisuuksien ja juhlien ruokatarjoilun järjestämisessä. 
Hänellä riittää virtaa osallistua seurakunnan vapaaehtois-
työhön, kuten joulun alla seurakunnan joulupuuro tarjoi-
lun järjestämiseen. 

hengen astiastot esimerkik-
si kotijuhliin, pitopalvelu-
yrittäjä kertoi palveluistaan.  

-Hautajaisissa yleensä 
tarjotaan jotain keittoa, pa-
lapaistia tai käristystä. Sa-
mat ruoat ovat suosittu-
ja häissäkin, Anja kertoi ja 
sanoi tarvitessaan palkkaa-
vansa lisää työntekijöitä 
isompiin tilaisuuksiin. 

Reilu vuosi sitten yrittä-
jyys meinasi tyssääntyä kä-
teen tulleen verenmyrky-
tyksen vuoksi ja lähellä oli 
jopa käden menetys. Siitä 
tervehdyttyään Anja ilah-
tuneena kertoo jatkaneensa 
jälleen pitopalvelutyön te-
kemistä, koska kysyntää on 
ollut. 

Koska kesä on pitokok-
kiyrittäjän kiireisintä aikaa, 
Anja järjestää loma-aikansa 
syksyyn ja kevääseen. Lo-
millaan hän suuntaa koh-
ti Espanjan Mallorcaa, jossa 
toinen hänen tyttäristään on 
asunut vakituiseen. Kiireis-
tä huolimatta Anjalla jää ai-
kaa rakkaille harrastuksil-
leenkin.

- Talvisin kudon paljon ja 
kesäisin hoidan pihamaani 
istutuksia ja kukkasia. Olen 
innokas kotipuutarhuri. Ko-
tona kokeilen mielelläni eri-
laisia kakku- ja piirakka-
reseptejä ja yksi suosikki 
on ranskalaisohjeella teh-
ty marjapiirakka, jota Anja 
kertoo esittelevänsä mie-

lellään vierailleen. Kodin 
ympärillä on metsää, jossa 
Anja mielellään kaataa pui-
ta moottorisahalla ja tekee 
niistä sähköhalkaisulaitetta 
apuna käyttäen polttopuita.

Jussila toimii aktiivises-
ti leijonien naisklubi Hili-
moissa ja on pitkään ollut 
myös Pudasjärven Yrittäji-
en jäsenenä. Siinä hän nyt 
suunnittelee osallistuvansa 
yhdistyksen vilkkaaseen Se-
nioriyrittäjätoimintaan.

Merkkipäiväjuhlaa Anja 
viettää kakkukahvien kera 
sunnuntaina 22.1. kello 12 
alkaen kotonaan Kangastu-
valla Taipaleenharjussa. HT

Hirsikampuksella osallistuttiin 
Maailman suurimpaan vanhempainiltaan

Koko Suomessa alkoi valta-
kunnallinen Maailman suu-
rin vanhempainilta keski-
viikkona 18.1. kello 17.30. 
Pudasjärvellä tilaisuus pidet-
tiin Hirsikampuksella, jos-
sa avauksen piti kaupungin 
talous- ja hallintopäällikkö 
Mervi Niemi.

Vanhempainilta koostui 
kolmesta osuudesta.  Aluk-

si oli yhteinen tilaisuus kou-
lun aulassa, joka käynnistyi 
kaikissa Suomen kouluissa 
täsmälleen samaan aikaan. 
Osuudessa esitettiin puheen-
vuorojen lisäksi kolme tee-
moihin sopivaa videota. Ää-
nessä oli muun muassa 
opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen.

Tämän jälkeen oli keskus-

Videon välityksellä kuultiin opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasosen ajatuksia muun muassa koulun tar-
koituksesta.

telutilaisuuksia, jossa van-
hemmat pääsivät ääneen ja 
vielä lopuksi oli  yhteinen 
”opetuksen luontoilta”, jossa 

kuultiin asiantuntijoita.
Useiden vanhempien mu-

kaan ilta oli oikein onnistu-
nut, ohjelmallinen ja osallis-

tava.
Valtakunnallisen tapahtu-

maa järjestivät yhteistyössä 
opetus- ja kulttuuriministeriö, 

Suomen Vanhempainliitto ry, 
Opetusalan Ammattijärjestö 
ry, Opetushallitus, Suomen 
Kuntaliitto ry ja HundrED.

Vanhempainillan avasi Mervi Niemi. Kuvat: Auri Haataja.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

pss

vaniljakierre
5 kpl/250 g

2,79
pss

lounassämpylät 
tumma tai vaalea

8 kpl/320 g

1,19
pkt

poprilli 
grillimakkara

400 g

0,99
pss

lihapyörykät
360 g tai 

jauhelihapihvit 
330 g

0,99

ras

karjalanpaisti
700 g

5,59
pkt

talonpojan lenkki 
400 g

1,79
pkt

lihapullat ja muusi 
300g

0,99

59,50

stiga
classic pro

89,50

stiga
pro pink

119,50

stiga
sx pro black

9,95

stiga
pulkka

14,95

auringon-
kukansiemen 
15 kg

1,99

visertäjän
talimakkara 
1 kg

19,95

severin
kahvinkeitin 

19,95

severin
vedenkeitin

24,90

severin
silitysrauta

28,90

severin
vatkain

395,-

moottori-
kairat

2,95

väinö
sohjokauha

väinö
pilkit

8,90

väinö
pilkkisetti 
sis. vapa, pilkki ja siima

5,90

väinö
mormyska

49,50

väinö
kalastusreppu
kalasäiliöllä

34,50

väinö
pilkkisetti

8,90

atom
liukueste
kenkiin

159,-

mönkijän
ajorampit

24,90

denver
aktiivisuus-
ranneke

19,95

maxell
bluetooth
headset

29,50

digitaalinen
alkometri

99,-

denver
7” tabletti

alkaen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

alkaen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen
6,90

kuva viitteellinen
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Vahingottomuus  
tuo Suomen  
suurimman bonuksen.
Uutta on se, että vuoden 2017 alusta lähtien 
liikennevakuutuksen bonus muodostuu 
ajohistoriasi perusteella. Muutoksen ansiosta 
voimme tarjota sinulle täysin uudenlaisen 
liikennevakuutuksen, jossa on kokonaisuutena 
Suomen suurin bonus. Sen suuruus tarkoittaa 
muutakin kuin 80 % bonusta ja edullista 
vakuutusta vahingottomasti ajavalle asiakkaalle.

Se tarkoittaa myös sitä, että perheesi kakkosauto 
voi jatkossa saada saman bonuksen. Lisäksi 
vahingottomasta ajosta ansaitsemasi 
bonusturva kattaa molemmat autot. Tällöin 
yhden auton vahinko ei vaikuta kummankaan 
auton bonuksiin. Suurta on myös palkintobonus, 
jonka voit ansaita normaalin bonuksesi päälle jo 4 
vuoden vahingottomalla ajolla.

Suomen suurin bonus tarkoittaa siis sitä,  
että vahingottomuus tuo mittavia etuja  
asiakkaillemme entistäkin nopeammin.  
Kaikki muu on suurta paitsi hinta. 

Katso lisää lahitapiola.fi/elamasi.

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
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MYYDÄÄN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  
AMMATTI-
LAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKE-
MISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

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

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSTETAAN

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 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 yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. 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 22 € sis. alv:n. 

VUOKRATTAVANA

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Keskustassa rivitaloasunto 67 
m2, oma sauna ja autopaikka. 
Vasta remontoitu, esteetön ja 
siisti. Vapaa 1.1.2017. Vuokra 
750 €, sis. kulut. P. 0400 992 
999.

YKSIÖ (1h+kk+s+ph+parveke) 
34 m2 Pudasjärven keskustas-
sa. P. 040 546 8734.

Iso urheiluvälinekassi, Paula, 
p. 046 646 52051.

Akvaario 110 l, valaisimia, p. 
046 645 2051/Paula Koivutie 
13B5.

Pesukone, rottinkikalusto, trim-
meri, tuuletin, lipastoja, paljon 
kukkaruukkuja, potkuri, akkui-
muri, pölynimuri, retroradio. 
Kysy muutakin. P. 046 645 
2051.

Metsäkuormainpaketti PATU 
505. P. 040 507 0932.

Myytävänä uutta vastaava in-
vamopo, 3-rattainen, isoilla 
pyörillä, 1750 € (uusi yli 3000 
€). P. 046 593 0270.

SDP:n puheenjohtajatent-
ti pidetään Oulussa maa-
nantaina 23.1. kello 17 – 19 
Kauppakeskus Valkean ke-
säkadulla, jonne yleisö on 
tervetullut seuraamaan 
tenttiä. 

Tenttiin osallistuvat 
kaikki puheenjohtajaehdok-
kaat eli Antti Rinne, Timo 
Harakka ja Tytti Tuppurai-
nen. Puheenjohtajaehdok-
kaita tenttaa toimittaja Kati 

Jurkko. 
SDP:n uusi puheenjohta-

ja valitaan puoluekokouk-
sessa Lahdessa 3. - 5.2.2017.

SDP:n Oulun piiri on 
tyytyväinen, että piiristä on 
ehdokas sekä puheenjoh-
tajaksi (Tytti Tuppurainen) 
että puoluesihteeriksi (Mik-
ko Salmi).

Pudasjärven Sos.dem  
Työväenyhdistys 

SDP:n
puheenjohtajatentti 

Oulussa
KUN HALUAT PÄÄSTÄ 

EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Jongun Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

pidetään pe 27.1.2017 klo 18.00 
Hirvikämpällä. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
hirvijahtiin ilmoittautuminen. 

Johtokunta

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 22.1.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Koskenhovilla su 22.1.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luontokeskuk-
sella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Pohjoissuomalaisia kirkkoja - Kari Holma 4.-31.1., avoinna: ma-ke klo 
15-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Tarinaämpäri, draamatyöpaja esittäytyy pe 20.1. klo 11 ja 12. Hyvän mielen 
paikka, kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Lasten ja nuorten liikuntakerhon ohjaajakoulutus la 21.1. klo 9-15.30, 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4 .
Wirtapiiriti 24.1. klo 10.30 Sarakylän koulu. Vieraana Laavuhankkeen tytöt.
Tietsikka-info ke 25.1. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - Real Oulu la 28.1. klo 17.00 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Sydäntalvi Sykkii- tapahtumaviikonloppu Syötteellä la 28.1. klo 10.30 
alkaen, mukana menossa Hotelli Iso-Syöte, Iso-Syöte, Iso-Syöte SnowPark, 
Pärjänkievari, Safaritalo.
Lumilautaliiton Superviikonloppu Iso-Syötteen rinteillä la 28.1. klo 8.30-
19 ja su 29.1. klo 8.30-14.
Tietsikka-info ke 1.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.
Hankihulinat Syötteen luontokeskuksella la 4.2. klo 10-16.
Tietsikka-info ke 8.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.

Pärjänsuon 
metsästysseura ry 
VUOSIKOKOUS

la 28.1.2017 klo 10 Hirvihallilla. 
Johtokunta kokoontuu klo 9.30.

Tervetuloa!
Aukioloajat:

ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Lauantaina 21.1.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 20.1.
Karaoke ja  wintti lippu 2 €

Tervetuloa!

TU
LO

SS
A: Lauantaina 4.2.

BABLO lippu 12 €

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

Aittojärven koululla, Kyläkolossa 
su 29.1.2017 klo 14.00.

Johtokunta kokoontuu tuntia ennen.
Johtokunta

HIRVIPORUKKAAN AIKOVAT, ilmoittautukaa
Tapiolle 26.1.-17 mennessä puh. 040 524 2553.

Kokouksessa käsitellään:
-  syyskokouksen 12.12.2016 pöytäkirjan 13 § tehty 

oikaisuvaatimus (vesitalouslupahakemukseen osal-
listuminen)

-  Päätetään lupahakemuksesta Iijoen merilohen ja 
taimenen ylisiirtoon

Tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituk-
sineen on nähtävillä 15.2.–17.3.2017 Iin, Pudasjärven, 
Taivalkosken, Puolangan ja Suomussalmen kuntien/
kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Oulun Kalatalouskes-
kuksen toimistossa (Keskuskuja 1 C 12) Kuusamossa. 
Kalastusalueen sääntöjen 5 § :ssä mainittujen kokous-
edustajien on esitettävä valtuutuksensa esim. pöytä-
kirjanotteella tai valtakirjalla.

Iijoen vesistön kalastusalueen hallitus

KOKOUSKUTSU
Iijoen vesistön kalastusalueen ylimääräinen 

kokous pidetään ke 8.2.2017 klo 17.00 
Pudasjärven kaupungintalolla. 

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 16.30.

Pintamon metsästysseura ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
la 28.1.2017 klo 12. 

Pintamon kyläseuran talolla 
(os. Pintamontie 321).

Johtokunta kokoontuu klo 11. Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta 

Lunta satelee hiljalleen.
Aurinko pilkahtelee pilvien välistä.
Kerään puita metsästäni.

Hevoseni odottaa vierellä puukuormaa.
Otan savottarepusta omenaa ja porkkanaa, 
ojennan ne hevoselleni.

Kerään nuotiopuita, sytytän nuotion.
Keitän herkulliset nokipannukahvit, 
nautin kupillisen kahvia.
Kuuntelen hiljaisuutta, hongat humisevat.
Tikka koputtaa ylhäällä puunoksalla.

Talitintit laulavat kirkkaasti kevään merkiksi.
Metsässä raikkaassa ulkoilmassa kahvi mais-
tuu paremmalle, kuin pirtissä.

Kerään puita hevoselleni ajoreen kyytiin 
kevyen kuorman.

Nostan paksua huiviani, 
joka lämmittää päätäni.
Ohimennen taputan ja kehun hevostani, kun 
lähden kuljettamaan puita kotipihaani kohti.

Niin huomaan, että rantasaunan piipusta 
nousee savu. 
Rantasauna on lämpenemässä.

Puut kuljetan pihamaalle puuliiterin viereen 
odottamaan aurinkoisia kevätpäiviä.

Pirtin leivinuuni ja hälläpuita on mukava 
kuljettaa hevosellani, kun on päivän valoisa 
aika jatkunut.

Anna-Riikka Huhta

Metsän hiljaisuus

Kela tiedottaa, että poik-
keuksellinen ruuhka toimis-
toissa ja puhelinpalvelussa 
johtuu toimeentulotukea ha-
kevien asiakkaiden siirtymi-
sestä kunnista Kelan asiak-
kaiksi.

Tilanne on otettu Kelassa 
vakavasti. Ruuhka on aihe-
uttanut asiakkaille kohtuu-
tonta haittaa, ja sen hoitami-
seksi tehdään kaikki se, mitä 
pystytään.

Kelalta kerrotaan, että jos 
toimistossa asioiminen ei 
ole välttämätöntä juuri tällä 
hetkellä, asiointi kannattaa 
siirtää myöhempään ajan-
kohtaan. Asian käsittelyyn 
saaminen ei nopeudu, vaik-
ka asioisi toimistossa. Myös 
puhelinpalveluun soittamis-
ta kannattaa välttää, jos asia 
ei ole kiireellinen.

Sujuvinta asiointi on ver-
kossa. Jos se ei onnistu, Ke-
laan voi varata puhelinajan 
(www.kela.fi/ajanvaraus). 
Puhelinajat on tarkoitettu ti-

lanteisiin, joissa hakemuk-
sen täyttäminen muulla ta-
voin ei onnistu.

Hakemuksen käsittelyti-
lanteen voi tarkistaa verkko-
asiointipalvelun kautta

Kelaan tulee tällä hetkellä 
paljon puheluita, jotka kos-
kevat hakemuksen käsitte-
lytilannetta. Myös tähän ky-
symykseen löytyy vastaus 
Kelan verkkosivuilta.

Kelan asiointipalvelussa 
(www.kela.fi/asiointi) voi 
tarkistaa oman hakemuk-
sen käsittelytiedot ja hakea 
lähes kaikkia etuuksia. Asi-
ointipalveluun kirjaudutaan 
verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.Jos ha-
kemuksen jättäminen ei on-
nistu verkossa, hakemuksen 
voi toimittaa myös postit-
se. Kirjeet käsitellään neljäs-
sä alueellisessa keskuksessa. 
Oman alueen postisoitteen 
voi käydä tarkistamassa os-
oitteesta www.kela.fi/posti-
osoitteet.

Kela ruuhkautui 
toimeentulotuen 

hakemuksista

Kuren Metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 
su 29.1.2017 klo 12.00 

Kuren kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Johtokunta

Poijulan Erä ry
VUOSIKOKOUS

entisellä Poijulan koululla 
su 29.1.2017 klo 13.

Johtokunta kokoontuu klo 12. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Puheenjohtaja

KEVÄÄN TOIMINTAA: 
To 2.2. klo 17.00 Naisvoimaa-päivä kirjastolla, 

aiheena Maistuva maaseutu, 
vieraana Helena Lahdenperä Pro Agria Oulusta.

Kerhoillat ovat seurakuntatalolla ke 22.2. ja to 11.5.
Yhdistyksemme vuosikokous on to 16.3. klo 18.00 

seurakuntatalolla.
To 20.4. klo 16.00 vierailemme Apetitin tehtaalle.
La 10.6. ”Impi kylpee” Jyrkkäkosken leirintäalueella
Jatkamme myös vauvasukkien ja lapasten neulomista 

uusille vauvoille yhteistyössä kaupungin kanssa. 
Lankoja saa Mailalta ja Annelta.

Tervetuloa mukaan! 
Tiedustelut: Maila 045 120 8750, Anne 041 506 0738

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISTEN

KUUSAMON 
SUININKIJÄRVEN 

MUIKKUA
Pudasjärven torilla ma 23.1. klo 9 
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Perhepeuhula torstaisin 26.1. alkaen
Torstaina 26.1. klo 8.30 - 10.30 alkaa uusi ilmainen ja 
hauska Perhepeuhula Tuomas Sammelvuo -salilla! 
Perhepeuhula on puoliohjattua toimintaa torstaisin lapsiper-
heille jossa lapset pääsevät purkamaan energiaansa erilaisiin 
aktiviteetteihin. 

Ohjaaja opastaa välineiden käytössä ym. ja välillä on ohjattu-
ja tuokioitakin. Välineet ja toiminta vaihtelee kevään aikana, 
luvassa on ainakin seikkailu- ja tasapainoratoja, pelailua, va-
paata toimintaa ja mahdollisesti sirkusteluakin. Vanhempien 
on suotavaa osallistua toimintaan ja vanhemmat ovat vas-
tuussa lapsistaan. 

Tervetuloa mukaan!

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Nähtävillä olevat suunnitelmat ja niihin 
liittyvä yleisötilaisuus
Teknisessä toimistossa sekä kaupungin internetsivuilla www.
pudasjarvi.fi ovat nähtävillä 18.1.-1.2.2017 välisen ajan seu-
raavat suunnitelmat:

1. Pietarilantien, Valiontien, Riihitien, Tähkätien, Varsta-
tien, Peltotien ja Ritolantien kevyenliikenteenväylän 
perusparantamisen suunnitelmaehdotukset maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti, ja

2. Suunnitelmaluonnos Pietarilan lähiliikunta-alueesta. 
Muistutukset kaavateiden suunnitelmaehdotukseen sekä 
mielipiteet Pietarilan lähiliikunta-alueen suunnitelmaluon-
nokseen tulee toimittaa nähtävänä oloaikana kirjallisesti 
Pudasjärven kaupunki/Tekniset palvelut, PL 10, 93101 Pu-
dasjärvi tai sähköpostitse kirjaamo@pudasjarvi.fi. Pietarilan 
lähiliikunta-alueesta on mahdollista myös esittää mielipiteitä 
suullisesti yleisötilaisuudessa.

Yleisötilaisuus em. suunnitelmien esittelemiseksi pidetään 
maanantaina 23.1.2017 klo 17:00 alkaen kaupungintalolla, 
Otava-valtuustosalissa. Kahvitarjoilu alkaa klo 16:30.

Pudasjärvi 16.1.2017 
Pudasjärven kaupunki / Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Päivähoitajan toimi ja  
perhepäivähoitajan sijaisuus
Pudasjärven kaupunki  hakee

1) Päivähoitajaa Pikku-Paavalin päiväkotiin päivätyöhön 
toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 1.3.2017 alkaen. 
Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät (L 272/2005, § 8) 
mukaisena.

2) Perhepäivähoitajaa hoitajan omassa kodissa tapahtu-
vaan perhepäivähoitoon ajalle 15.2.-30.6.2017.

Hakuaika molempiin tehtäviin päättyy 10.2.2017 klo 15.00. 

Hakemukset tulee toimittaa internetin kautta osoitteessa 
www.kuntarekry.fi  tai osoitteella: Pudasjärven kaupunki /päi-
vähoitotoimisto, PL 10, 93101 Pudasjärvi.  

Lisätietoja antavat päivähoidon ohjaajat, Jaana Rajala,  
p. 040 504 3241 ja Merja Kemppainen, p. 0400 626 513.

Pudasjärven kaupunki 
Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 2. päivänä 
helmikuuta 2017 alkaen klo 
16:00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 25.1.2017 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 7.2.2017 klo 
12.00-15.00.
Pudasjärvi 18.1.2017 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKIPohjois-Suomessa puukaup-

pa kävi viime vuonna lä-
hes ennätystahtiin. Vuoden 
2016 ostomäärä, noin 6 475 
000 kuutiometriä, on reilun 
kolmanneksen paria edellis-
vuotta enemmän. 

Pohjois-Pohjanmaan noin 
3 398 000 kuutiometriä oli 
neljänneksen kahta edellistä 
vuotta suurempi. 

Lähtökohta vuoden 2017 
puukauppaan on suotuisa. 
Metsäsektorin suhdanne-en-
nusteiden sekä puun käytön 
laajennusinvestointien pe-
rusteella kotimaisen puun 
kysynnän pitäisi tänä vuon-
na entisestään kasvaa. Tam-
mikuun kahden ensimmäi-
sen viikon aikana kauppaa 
käytiin Pohjois-Suomessa 
noin 290 000 kuutiota, viime 

vuoden alun tahtiin.
Suomessa puun hintake-

hitys on kilpailijamaihimme 
verrattuna ollut viime vuo-
sina hyvin vakaa ja ennus-
tettava. Tämä on varmasti 
myötävaikuttanut investoin-
tiaikeiden merkittävään kas-
vuun. Metsätalouden kan-
nattavuuden sekä myös 
puumarkkinoiden isoim-
man ongelman, eli hakkuu-
mahdollisuuksiin verrattuna 
riittämättömän kuitupuun 
kysynnän, ratkaisemiseksi 
suunnitteluvaiheessa olevat 
investoinnit pitää myös saa-
da maaliin. 

Puukauppa on tällä het-
kellä harvinaisen kuusituk-
kivetoista. Havukuitujen 
sekä mäntytukin kysyntä ja 
tarjonta ovat kokonaisuu-

dessaan melko hyvin tasa-
painossa. Puumarkkinoiden 
ongelma-artikkeliksi on va-
kiintunut koivukuitu. 

Puusta valmistettu-
jen tuotteiden viennissä ei 
ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Sahatavaran, 
sellun ja kartongin vienti-
määrissä lyödään jatkuvasti 
ennätyksiä. Ennusteiden pe-
rusteella pitäisi vientimää-
rien kasvun pitäisi jatkua 
myös tänä vuonna. Iso-Bri-
tannian linjaukset EU-eros-
ta ovat vahvistaneet punnan 
kurssia. Tämän pitäisi pa-
rantaa suomalaisen sahata-
varan vientiedellytyksiä Iso-
Britannian markkinoille. 

Sahatavaran tuotannon 
kannattavuudessa on iso-
ja eroja yrityksittäin, mutta 

kokonaisuutena toimialan 
kyky tehdä tulosta on heik-
ko. Ongelmat ovat kuitenkin 
ennen kaikkea lopputuote-
markkinoista johtuvia. Li-
säksi sahateollisuudella on 
sivutuotteiden eli kuoren ja 
purun menekin kanssa va-
kavia ongelmia. Rakentami-
sen pitäisi vilkastua ja saha-
tavaraa tuotetaan globaalisti 
kysyntään nähden runsaasti. 
Sahoilla on kuitenkin jatku-
va ostotarve sekä kuusi- että 
mäntytukista, joten niiden 
riittävä markkinoille tulo pi-
tää varmistaa.

Katsauksen on laatinut 
Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK ry

Puukauppa rapsakasti liikkeelle 
─ tarjontaa piisaa

Kaikki alkoi helsinkiläisen 
kustantajan Heikki Haavi-
kon ollessa Syötteellä talvel-
la 1997. Hänellä oli lasket-
telukeskuksessa tavalliset 
metsäsukset auton katolla. 
Paikalle sattui muutama 
nuori, jotka katselivat suksia 
ihmeissään ja naureskelivat 
moisia suksia. 

Lopullisesti lumipallo al-
koi pyöriä keväällä 1997, kun 
Heikki käyskenteli Liekoky-
län soilla. Hänen päähänsä 
virisi ajatus soiden talvisesta 
hyötykäytöstä. Voisihan noi-
ta aukeita vaikka hiihdellä 
sankoin joukoin, eikä siellä 
tarvita mitään latuja. Eihän 
ennen kenelläkään ollut latu-
ja. Muutama vuosikymmen 
sitten kouluun mentäessä 
tehtiin latu, jota pitkin pääs-
tiin sitten iltapäivällä kotiin 
takaisin. Näitä mietiskellessä 
Heikki hiihteli viikon verran 
umpisoita ja päätös laturet-
kestä kypsyi hänen mieles-
sään. 

Yksinään laturetkeä ei 
voisi järjestää ja niinpä Heik-
ki otti yhteyttä Antti Härkö-
seen, jonka kanssa hän oli 
ollut tekemisissä työkuvi-
oissa Pudasjärvellä. Metsä-
alan ihmisenä Antti kiinnos-
tui asiasta. Hän mietti asiaa 
itsekseen ja keskusteli sii-
tä suunnistusjaostossa, jon-
ka puheenjohtajana hän toi-
mi. Samaan aikaa hän oli 
yhteydessä Pudasjärven Ur-
heilijoiden varapuheenjoh-

tajaan Heino Ruuskaseen ja 
Heino innostui asiasta. Antti 
antoi Heikille myös Heinon 
yhteystiedot ja Heikin kans-
sa keskusteltuaan Heino toi 
asian Pudasjärven Urheili-
joiden johtokuntaan. Joh-
tokunta mietti asiaa kolme 
minuuttia. Idea on riittävän 
hullu, joten se voi toimia. 
Kokeillahan aina kannattaa, 
yrittänyttä ei laiteta. Heinon 
toimiessa kunnan vapaa-ai-
kalautakunnan palveluk-
sessa hän esitti asian myös 
kuntasektorilla ja kunta suh-
tautui asiaan myötämielises-
ti, joten lumipallo jatkoi kul-
kuaan. 

Syksyllä 1997 järjestely-
toimikunta oli suurin piir-
tein kasassa ja aloitettiin 
töiden teko. Tapahtuman 
työnimi oli Erä- ja Umpihan-
kihiihdon MM- kilpailut. Pa-
lavereja pidettiin suuren in-
nostuksen vallassa ja usko 
oli luja. ”Tästä tulee vielä tosi 
kova sana !” Päätettiin pitää 
ensimmäiset kisat siellä mis-
sä ajatus kisoista oli alka-
nut eli kilpailun maali sijaitsi 
Liekokylässä. Ensimmäisi-
en kilpailujen tavoite oli saa-
da osallistujia noin viisikym-
mentä. 

Ensimmäisen vuoden 
osanottajamäärä yllätti mei-
dät positiivisesti ja näin kiso-
ja on jatkettu. Tapahtumas-
ta on tullut jokavuotinen ja 
suosio sen kun kasvaa.  Nyt 
eletään vuotta 2016 ja Pudas-

järven Urheilijat valmiste-
levat 20-juhlakisaa teemalla 
tehdään yhdessä.

Suomen itsenäisyyden ai-
kana sukset ovat olleet pe-
rusliikuntaväline ja itsenäi-
syyden alkuaikoina myös 
monelle se ainut liikkumis-
väline talvella. Umpihanki-
hiihto on tänä päivänä kas-
vattanut suosiotaan ja yhä 
enemmän kaupunkilaiset 
haluavat päästä lähelle luon-
toa ja kokea uusia elämyksiä. 
Umpihankihiihto antaa kil-
pailijoille kokemusta luon-
nosta ja moni kilpailija läh-
tee ensimmäisellä kerralla 
voittamaan itsensä ja kahlaa-
maan kisan läpi. seuraavina 
vuosina kilpailuvietti kas-
vaa ja sitten kerätään kave-
reita ympärille ja yritetään jo 
enemmän tosissaan. 

Kilpailussa on kaksi sar-
jaa yksilö- ja joukkuesarja. 
Miehet ja naiset ovat samalla 
viivalla. suomen itsenäisyy-
den alkuaikoina niin miehet 
kuin naiset hiihtivät umpi-
hangessa pitkiäkin matkoja 
tiettömien taipaleiden takaa 
”maalikylille.” Tätä vanhaa 
perinnettä pitää yllä myös 
Umpihankihiihdon MM-kil-
pailut. päivän hiihdon ja eri-
laisten tehtävärastien kautta 
kierretyn reitin jälkeen kil-
pailijat päätyvät yöleiriin, 
missä he pääsevät tekemään 
yöleirin itse kuljettamil-
laan majoitteilla. Yöleirissä 
on kilpailijoille varattu nuo-

tiopuut. Nuotiolla kilpaili-
jat tekevät omat ruokansa, 
mitkä heidän on kuljetetta-
va mukanaan aivan kuin ai-
kojen alusta asti matkalaiset 
ovat repussaan kuljettaneet 
eväänsä pitkien taipaleiden 
aikana.

Tehdään yhdessä so-
pii hyvin Suomi 100 vuotta 
hankkeeseen, koska Pudas-
järven Urheilijat ovat järjes-
täneet tapahtumaa yhdes-
sä eri toimijoiden kanssa jo 
20 vuotta. Kilpailun järjeste-
lykoneistossa on reilut kaksi 
sataa talkoolaista: kilpailun-
johtajasta kisakassien pussit-
tajiin. Erilaisissa tehtävissä 
tarvitaan monenlaista osaa-
mista: lauantain tehtävä-
rasteilla on paljon henkilöi-
tä ja lisäksi ensiapuihmiset 
seuraavat kilpailijoita hyvin 
tarkasti turvapäällikön oh-
jeistuksen mukaan. Huolto-
porukassa tarvitaan myös 
monen eri alan ammattilai-
sia ja tulospalvelu on myös 
luku sinänsä, tapahtuuhan 
kisa keskellä ei mitään. Il-
man näitä eri alojen osaajia 
tapahtuma olisi vaikea jär-
jestää, mutta kaikki talkoo-
laiset ovat erittäin sitoutu-
neita tähän tapahtumaan ja 
odottavat jo seuraavan vuo-
den kisaa. Kaiken kaikkiaan 
tässä on se yhdessä tekemi-
sen maku!

Marko Koivula
Pudasjärven Urheilijat ry

Umpihankihiihdon MM-kisat hiihdetään 
Suomi 100 -teeman hengessä
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

OHITTAMATTOMAT TARJOUKSET

SMU46CW01S 

SN477W01JS

TELEVISIOT 

199€
ALKAEN

KOTIMAINEN 
MUIKKULAKKI

39€
METSURIN LUMIKENGÄT 
Kovaan käyttöön. 
Kotimaista käsityötä. 
Kaksi kokoa. 

59€
ALKAEN

HPKE7050K 
KUIVAAVA 
PYYKINPESUKONE 
● Maksimi täyttömäärä pesu 7 kg, 

kuivaus 5 kg
● Suomenkielinen paneli

RAJOITETTU 
ERÄ!

599€

KS36VNW30 
JÄÄKAAPPI
● Energialuokka A++
● Electroninen lämpötilan 

valinta
● Jatkuvasti tasainen läm-

pötila Fresh Sense-senso-
ritekniikan ansiosta

● Murtumattomat ja helposti 
puhdistettavat turvala-
sihyllyt

● MADE IN GERMANY
RAJOITETTU 

ERÄ!

699€ Ovh. 1109€

NYT!

WAE28497SN
● Energialuokka A+++
● Täyttömäärä 7 kg
● Linkous nopeus 1400 kier. / min
● Monipuoliset ohjelmat mm. Sport ja 

RAJOITETTU 
ERÄ!

599€

Allergia +
● Jäljellä olevan 
 pesuajan näyttö
● VarioPerfect™-

toiminnolla voit säästää 
 jopa 65% aikaa tai 
 50% energiaa

● Valmiit yhdistelmäohjelmat
● Jäljellä olevan 
 pesuajannäyttö
● Linkousnopeus 
 1200 kier. / min

● Energialuokka A++
● Kuivaustehokkuusluokka A
● Ääni 46dB
● 6 pesuohjelmaa
● VarioSpeedPlus ohjelman nopeutus 

toiminto lyhentää pesuaikaa jopa 
66%

● Macine Care erikoisohjelma koneen 
puhdistukseen ja kalkkisaostumien 
poistoon

RAJOITETTU 
ERÄ!

499€ Ovh. 769€

NYT!

● Energialuokka  A++
● Kuivausteholuokka A
● Ääni 42dB
● 7 pesuohjelmaa
● VarioSpeedPlus ohjelman nopeutus 

toiminto lyhentää pesuaikaa jopa 
66%

● HygienePlus-toiminto – antibak-
teerinen pesu erittäin korkeassa 
lämpötilassa täyttää korkeimmatkin 
hygieniavaatimukset.

599€ Ovh. 1269€

NYT!

RAJOITETTU 
ERÄ!

● Markkinoiden 
paras vesiturva-
järjestelmä

● MADE IN 
 GERMANY

● Markkinoiden 
paras vesiturva-
järjestelmä

● MADE IN 
 GERMANY

VEDENPITÄVÄT 
KINTAAT/HANSIKKAAT 

23,50€
ALKAEN

YLIVETOKINTAAT 
IRTOVUORELLA 

13,50€

Safaritalon erikoisliikkeet 
täydentävät Syötteen palveluja

Syötteen Safaritalolla on 
avattu joulukuussa kol-
me vetovoimaista kohdetta 
matkailijoille ja paikallisille 
asukkaille; Urheilu Ankkuri 
ja Pietan Puoti uusina sekä 
Moottorikelkkavuokraamo 
Arcticson, joka toimi kiin-
teistössä jo viime talvena. 

Toisen toimipisteen Syöt-
teelle avannut Urheilu Ank-
kuri on toiminut yrittäjäpa-
riskunnan Ahti Nivakosken 
ja Jaana Mourujärven voi-
min Pudasjärven keskustas-
sa jo 28 vuotta. Liike toimii 
asiantuntevana ulkoilu-, lii-
kunta-, retkeily-, kalastus- ja 
metsästystarvikkeiden eri-
koisliikkeenä.

- Käyn yleensä aamui-
sin jonkin aikaa Pudasjär-
ven keskustan liikkeessä ja 
sen jälkeen ajelen reilut 50 
kilometriä Syötteelle, kertoo 
Syötteen toimipistettä hoita-
va Mourujärvi. 

Hän kertoo muutaman 
viikon toiminnan jälkeen 
Syötteen toimipisteen ote-
tun hyvin vastaan. 

Samankaltaisia myöntei-
siä kokemuksia on Muhok-
selta torstaisin pidennetylle 
viikonlopulle Syötteelle per-
heensä kanssa ajavalle Jaa-

na Pohjola-Malmbergilla. 
Hiihtolomaviikot 8-10 Pie-
tan puoti on avoinna joka 
päivä. Liikkeessä myydään 
laadukkaita kansainväli-
siä naistenvaatemerkkejä ja 
asusteita niin juhlaan kuin 
arkeen. Pietan Puoti tunne-
taan putiikkina, jonne läh-
detään kauempaakin ja vie-
tetään naisten kesken omaa 
aikaa. Pohjolalla on myös ai-
empaa kokemusta pop-up 
myymälöiden toiminnassa 
useilta paikkakunnilta Suo-
messa. 

Kummankin yrityksen 
Jaanat iloitsevat erityises-
ti hyvästä keskinäisestä yh-
teistyöstä, vaikka ovat tu-
tustuneet toisiinsa vasta 
vajaa kuukausi sitten. 

-Kumpikin voi käydä asi-
oilla tai voimme palvella 
asiakkaita kummankin liik-
keissä tarvittaessa jopa koko 
päivän ajan. Syötteellä liik-
kuvat matkailijat saavat nyt 
liikuntaharrastuksiinsa vä-
lineet ja naisten vaatteet 
paikan päältä ja ostoksil-
la käynti onnistuu lomailun 
ja liikkumisen ohessa. Hiih-
täjät ja kelkkailijat ovat erit-
täin tervetulleita Safaritalol-
le, jonne voi tulla suoraan 

suksilla tai kelkoilla ja talon 
sauna- ja suihkutiloja voi 
käyttää liikuntasuorituksien 
tai retkien jälkeen, kertovat 
naisyrittäjät Jaanat. 

Kumpikin kauppias toi-
vottaa myös ryhmät terve-
tulleeksi paikan päälle tu-
tustumaan ja ostoksille.

Myös jo viime talvesta 
lähtien Safaritalolla toimi-
nut moottorikelkkoja vuok-

Urheilu Ankkurin Jaana Mourujärvi kertoo muutaman vii-
kon toiminnan jälkeen Syötteen toimipisteen otetun hyvin 
vastaan. Pietan Puoti tunnetaan putiikkina, jonne lähdetään kauem-

paakin ja vietetään naisten kesken omaa aikaa kertoo Jaa-
na Pohjola-Malmberg. 

Sydäntalvi sykkii -tapahtuma
Safaritalon yritykset osallistuvat aktiivisesti Syötteen Sydäntal-
vi Sykkii -viikonlopun 28.-29.1. tapahtumiin. Pietan Puodissa ja 
Urheiluankkurissa on lauantaina shoppailupäivä ja iltapäivällä on 
Pärjänkievarissa yritysten järjestämä muotinäytös. Moottorikelk-
kavuokraamo Arcticson taas kuljettaa matkailijoita moottorikel-
koilla Iso-Syötteen ala-aseman ja Pärjänkievarin välillä. 

raava Arcticson Safareiden 
yrittäjät Manne Aslak Tee-
riniemi ja Sini Luoto, jot-
ka ovat tyytyväisiä kahden 
uuden liikkeen tulemises-
ta Safaritalolle ja pitävät ta-
lon talvikauden tarjontaa 
erinomaisena lisänä Syöt-
teen alueen matkailijapalve-
luihin. 

Heimo Turunen


