
nro 8 2015

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Ratsastussimulaattori
Kivarin Totilas ei 
turhia vikuroi s. 4 

Suurella sydämellä 
- Yhteisvastuutapahtuma s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 25.2.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

TALKKARIAPU 
Tarvitsetko apua arjen pikkutöihin?
Kaipaako kotisi pintaremonttia?

Palveluitamme:
 * Käsilumityöt/lumen pudotukset
 * Kunnostus/korjaustyöt
 * Nurmikonleikkuut
 * Pihojen siivoukset
 * Kattojen ja vesikourujen siivous
 * Valvontakäynnit
 * Kotitalousvähennys

T:mi KO Talkkariapu
Kari Ojala, p. 045 612 1255

HIIHTOLOMALLE 
KESPORTIN KAUTTA!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

STONEHAM
HIIHTOPUKU

99,-
(278,-)

(198,-)

Huom!
Viime kauden 
luistelusuksia

-50 %OVH

MEILTÄ 
TOUKAT JA 
MADOT!

PILKKIVALIKOIMAT 
PARHAIMMILAAN!

Heinola Jubilee 
JÄÄKAIRA

79,-

TERVETULOA!

OMPELU- JA SAUMAUS-
KONEIDEN
myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO SARAAN Puistotie 2

Pe 27.2.2015 klo 10.00-16.30 

Erä ESITTELY-
KONEITA

-30%

Esittelyssä mukana suositut koulumallit
BROTHER - BERNINA

HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: 
ke 25.2., ke 4.3. ja ke 11.3. 

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

tarjoaa 2 v merkkipäivän 
merkeisssä

KAKKUKAHVIT
Puikkarin kahviossa 

ma 2.3. klo 12-18.

PITOPALVELU 
ILLIKAINEN

Alpo Illikainen, puh. 040 587 2273

Ulkona myytävänä grillimakkaraa.
Tervetuloa!

DNA Welho Tuplakaista sis. 2 kpl DNA Veppi 4G Teho -liittymiä tai DNA Welho Über-
kaista 50 ja DNA Veppi 4G Teho -liittymät. Avaus 0 € (norm. 35 €). Molempien liitty-
mätyyppien maksiminopeus 50 Mbit/s. Normaali vaihteluväli Veppi-liittymällä 5–40 
Mbit/s (4G LTE -verkossa) ja Überkaista-liittymällä 30–50 Mbit/s. Überkaista-liittymä 
vaatii toimiakseen ED 3.0 -modeemin. Avaus 0 € (norm. 35 €). Määräajan jälkeen sopi-
mus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. DNA Welho Viihde ja MatkaTV -paketti sis. 
TV-kortin 0 € (norm. 3,50 €/kk), MatkaTV-palvelun (norm. 4,95 €/kk), Videovuokraa-
mon, 5 kpl leffakuponkeja (arvo 30 €). Avaus 0 € (norm. 30 €). Sopimus on voimassa 
toistaiseksi. Tilauksiin sovelletaan DNA:n yleisiä toimitusehtoja sekä TV ja Viihde- sekä 
MatkaTV-palvelujen erityisehtoja. Tilaaminen edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Tämä ei rajoita sinulle lain mukaan kuuluvia oikeuksia. Lisätiedot www.dna.fi
*EPSI Rating -tutkimus 2014. Kiinteän laajakaistan kuluttaja-asiakkaat.

Hitaalle netille
on nyt vaihtoehto
DNA Welho Tuplakaista nopeuslupauksella* on 
nyt saatavilla lähestulkoon maan joka kolkkaan! 
Siitä riittää kaistaa kaikkiin laitteisiin ja isom-
mallekin porukalle – kotona ja liikkeellä. Ja kun 
pakettiin lisätään vielä DNA Welho Viihde, ei 
laadukas sisältö lopu kesken.

/kk/12 kk14
(norm. 29,90 €/kk)
24 kk määräaikainen sopimus
Kokonaishinta 537,60 €

DNA Welho Tuplakaista 50

(norm. 4,95 €/kk)

Ensimmäiset 
6 kk kaupan päälle

DNA Welho Viihde

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Pudasjärven 
TAKSIT tiedottaa!

Arvoisat pudasjärveläiset taksiasiakkaat.
Kun pääsette sairaalasta ja teille on myönnetty 

oikeus taksimatkaan, niin teillä on 
oikeus tilata taksi kotikunnasta.

( KELA TILAUSNUMERO 0100 86500
Mainitkaa tilatessa, että haluatte taksin kotikunnasta. 

Järjestelmä etsii teille lähimmän vapaan Pudasjärven taksin.

Lisätietoja antaa Pudasjärven taksiautoilijat.
Terveisin Pudasjärven Taksiautoilijat ry

Alueellisesta tilausnumerosta tilatun matkan 
omavastuu yhteen suuntaan on 16 euroa. 

Muualta tilatun taksimatkan omavastuu on 32 euroa.
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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

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 viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 1.3. kello 10, Risto Räihä, 
Juha Rauhala, Keijo Piirainen.

Puolikuuden kirkko seurakuntakodissa pe 27.2. kello 
17.30, Jaakko Sääskilahti, Marko Väyrynen, Tiina Inke-
roinen.

Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 25.2.kello 13, Vox 
Margarita  ke  25.2. klo 18, kirkkokuoro to 26.2. kello 
17.30.

Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  kello 10-13. 

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 2.3. kello 11.

Yhteisvastuun lipaskeräys pe 27.2. ja la 28.2. Vapaa-
ehtoisia kerääjiä tarvitaan, ole yhteydessä Eeva Leino-
seen 0400 866 480. 

Sauvakävelyä ei tiistaina 3.3.

Ystävänkammaria ei ti 3.3. Hiihtolomaviikon ystävän-
kammari pidetään pe 27.2. kello 16.30 alkaen. Ilta alkaa 
nuorisotyönohjaajien ohjauksessa ja jatkuu Puolikuuden 
kirkolla. Illan päätteeksi on korppukahvit. Tervetuloa!

Perhekerhot: ulkoiluperhekerho Rajamaan rannassa ke 
25.2. ja to 26.2. kello 10, ulkoilu ja mäenlaskua. Korpi-
sen perhekerhossa ulkoilua ke 25.2. kello 10. Iltaperhe-
kerho seurakuntakodissa to 26.2. kello 16.30. Viikolla 10 
ei kerhoja.

Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotiloissa perjan-
taisin kello 9.30-12. Parkkiin otetaan etukäteen 15 ilmoit-
tautumista.  Ilmoittautumiset (08) 882 3100. Viikolla 10 
lapsiparkki ti 3.3. kello 10-14, otetaan 20 parkkilaista.

Satumuskari Hopeatiuku  pe 27.2.  seurakuntakodissa 
kello 10.30-11.15 

Rauhanyhdistykset: Vuosikokousseurat Ervastissa Pia 
ja Vesa Ervastilla su 1.3. kello 14 (Jukka Jaakkola). Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 1.3. kello 17 (Arvo Niskasaari, 
Tauno Kujala). Raamattuluokka Sarakylässä Antti Kum-
malalla pe 27.2. kello 19.

Kastettu:  Nooa Sebastian Väyrynen, Tuukka Topias 
Jurmu.

Haudattu: Reino Johannes Illikainen 80 v, Jarmo Jaak-
ko Lehtinen 56 v.

Rukous-sydämen puhetta Jumalan kanssa
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saatta-

kaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiit-
täen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka 
ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydä-
menne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristukses-
sa Jeesuksessa.”  (Fil. 4: 6-7)

Rukous on tapa olla ja elää Jumalan kasvojen 
edessä. Se voi olla sanatonta huokausta, tutun 
rukouksen lukemista tai vapaata puhetta Juma-
lalle. Voimme rukoilla yksin, toisen kanssa tai yh-
dessä koko seurakunnan kanssa. Lapsena opittu 
iltarukous kantaa usein läpi elämän. 

Usko merkitsee lujaa luottamusta Juma-
laan, kaiken luojaan. Jumala haluaa lahjoittaa 
elämäämme perusturvallisuuden yhteydes-
sä itseensä, joka elämän antajana on kuolemaa 
vahvempi. Usko liittyy kiinteästi ihmiselämän eri 
vaiheisiin. Saamme uskoa Jumalan läsnäoloon 
myös vaikeuksien ja kärsimysten keskellä.  (Ka-
tekismus)

Viikon lopulla vietämme myös Kalevalan päi-
vää. (28.2.) Kalevalainen runous kertoo elämän 
koko kirjosta, arjesta, juhlasta ja historiallisista 
tapahtumista. Pakanuuden ajan suomalaisillakin 
oli aavistus kaiken yläpuolella olevasta Jumalas-
ta, joka on Luoja ja maailmankaikkeuden ylläpi-
täjä. Kalevalan 43. runoon sisältyvä Väinämöisen 
rukous on yhtä ajankohtainen tänään kuin ker-
ran savupirtissä laulettuna: 

Anna Luoja, suo Jumala , anna onni ollaksemme.
Hyvin ain` eleäksemme, kunnialla kuollaksemme.
Suloisessa Suomenmaassa, kaunihissa Karjalassa!

Varjele, vakainen Luoja, kaitse, kaunoinen Jumala.
Ole puolla poikiesi, aina lastesi apuna.
Aina yöllisnä tukena, 
päivällisnä vartijana. 

  
Tuulikki Tihinen

Rukous ja usko  (2. paastonajan sunnuntai)

Muualle haudattujen 
muistomerkki 

otettiin käyttöön
Tuhkakeskiviikon 18.2. Pu-
dasjärven kirkossa toimite-
tun messun jälkeen suori-
tettiin muualle haudattujen 
muistomerkin käyttöönotto 
kirkkoherra Juha Rauhalan 
johdolla. Muistomerkin, joka 
kantaa nimeä ”Kaari”, ovat 
suunnitelleet arkkitehdit 
Matti Pennala ja Ritva-Lii-
sa Pihlaja. Muistomerkin on 
toteuttanut A & O Steel Oy/
Alpo Puhakka. Muistomerk-
ki valmistui jouluksi 2014.

Maire Puhakka, 
kuvat Maire Puhakka ja 
Heimo Turunen

Hautakynttilät valaisivat 
tuhkakeskiviikkona käyt-
töön otettua hautausmaan 
pääportin läheisyydessä si-
jaitsevaa muistomerkkiä.  

Päivänvalossa näkyi koko muistomerkki ja osa edellisilta-
na sytytetyistä kynttilöistä oli vielä palamassa.

Päivi Ylitalo taitaa niin tiffanytekniilla tehtyjen ikkunakoris-
teiden kuin klipsikorujenkin tekemisen, kuten kuvasta voi 
päätellä.

Perjantai 13. päivä ei ole 
suinkaan aina epäonnen päi-
vä. Ei ainakaan maaliskuus-
sa, koska tuolloin vietetään 
Korpisen kylätalolla naisten-
iltaa. Tapahtuman puuhaa-
jat haluavat tarjota naisvä-
elle mahdollisuuden tavata 
toisiaan, virkistyä ja saada 
sekä hyötyä että mielen vir-
keyttä monella tapaa. Tilai-
suuteen ovat kaikki naiset 
tervetulleita. 

- Toivottavasti tapahtuma 
saa Korpisen naisväen lisäk-
si liikkeelle naisia niin  naa-
purikylien ja -pitäjien puo-
leltakin. Olisi mukava tavata 
heitä ja vaihtaa ajatuksia ja 
viettää yhteistä iltaa. Kos-
ka olen ahkera tekemään kä-
sitöitä, esittelen joidenkin 
muiden kylännaisten kanssa 
tekemiämme tuotteita, kuten 
tiffany- ja klipsitöitä, tuumii 
yksi tapahtuman puuhanai-
sista Päivi Ylitalo. 

Päivi Ylitalon töiden li-
säksi siellä on mahdollisuus 
muillakin käsitöiden har-
rastajilla esitellä ja kaupitel-
la tuotteitaan. Etenkin lähes-
tyvä pääsiäinen ja kevätaika 
saavat mielet kääntymään 

Naisten hyvinvointi-ilta 
Korpisella

kevääseen ja kevättuottei-
siin.    

Tapahtumaan tulee esit-
telemään tuotteitaan Kynt-
tilätalon Sinikka Blomster ja 
Seija Herukka, joiden suku-
juuret ovat Korpisen kyläl-
lä eli tarkemmin sanottuna 
Jaurakkajärven rantamaise-
missa. Naapurikylän puo-
lelta Jongulta on magneet-
tituotteiden jälleenmyyjä 
Virve Kaarre. Saija Helttu-
nen tulee Näljängästä edus-
taen muun muassa Evelasin 

laadukkaiksi tiedettyjä alus-
asuja. 

Kyläseura pitää tapahtu-
man yhteydessä puffettia. 
Lisäksi halukkaat voivat jat-
kaa illanistujaisiaan Tikan-
kontin laavulla tai nauttia 
kylätalon maukkaista ulko-
saunan löylyistä. 

- Pidetään virkistävä yh-
dessäolon ilta, joka antaa 
potkua samanlaisten nais-
iltojen viettoon jatkossakin, 
järjestäjät tuumivat. RR

Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Pudasjärven yh-
distys täyttää tänä vuonna 
90 vuotta. Juhlavuoden yh-
tenä tapahtumana järjeste-
tään teatteriesitys lapsille. 
Turun Linnateatteri esittää 
Mauri Kunnaksen kirjaan 
perustuvan Puhveli-Bil-
lin lännensirkus –esityksen 
torstaina 26.2. Lakarin kou-
lulla kello 18. 

Puhveli-Bill ja hänen ys-
tävänsä intiaanipäällikkö 
Istuva Härkä (ent. Roik-
kuva Räkä) esittävät ”to-
sikertomuksia” villistä 
lännestä. Ne ovat tietys-
ti sattuneet villin lännen 

Puhveli-Bill vierailee Pudasjärvellä
ehdottomasti suu-
rimmalle sankaril-
le – Puhveli-Billille. 
Intiaanihyökkäys, 
junaryöstö, kulta-
kuume ja kortti-
huijari Sika-Sami 
porsaskoplineen 
saavat kyytiä ja 
jälkikäteen elä-
vöitetyn tul-
kintansa Puhveli-Billiltä. 
Amerikkalaista musiikkia, 
makeaa meininkiä ja livesoi-
tantaa pursuava esitys sven-
gaa kuin hirvi biisonilaumas-
sa. 

Esityksen kesto on noin 40 
minuuttia ja ikäsuositus on 

3-vuo-
tiaasta ylöspäin. Lip-
pu on kaksi euroa, MLL:n 
jäsenkortilla ilmainen si-
säänpääsy sekä alle 2-vuo-
tiailta. 

Hely Forsberg-Moilanen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 26.2.-1.3.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

599

395

Atria  
karjalanpaisti
1 kg (5,99/kg) 
rajoitus: 2 rs/talous

HK viljaporsaan  
herkkupaisti
n. 1,2 kg

Ilman korttia 9,49 rs (9,49/kg)

RS

KG

Tuore  
kokonainen  
kirjolohi
Suomi
rajoitus: 2 kalaa/talous

Luumutomaatti
Espanja

695

099

KG

KG

Broilerin  
fileepihvi 
500-520 g 
(9,52-9,90/kg) 495

RS 189
Vapaan lehmän  
maustamaton  
AB jogurtti
1 kg (1,89/kg) 

TLK

SUPERYLLÄTYS!     
UPERYLLÄTYS!      

  S
UP

ER
YL

LÄ
TY

S! 
 

1€
Ilman korttia tai yksittäin 1,39 pkt (4,96/kg)

2PKT

  
Atria  
kevytsnack 12 %  
ja grillinakki  
280 g (1,79/kg)  
rajoitus: 2 erää/talous

ERÄ

-64 %

ERÄ

UUTUUS!

-36 %

Tarjoukset voimassa to-su 26.2.-1.3.

Findus 
pyttipannut 

osta 2 isoa pussia ja 
saat kananmunakennon 

kaupan päälle! 

595Irto-
karkit

KG

499Arctic milk 
leipäjuusto
500g, vähälaktoosinen

KPLERÄ

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

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

KE-LA 25.-28.2.2015
HURJA LELU ja
LAUTAPELI ALE!

OTA 3
MAKSA 

2

PALJON UUSIA, ERILAISIA
ASKARTELUPAKKAUKSIA

SAAPUNUT!
mm. voit tehdä pääsiäiskanan ja tipun, 

huopakoruja, paperihelmiä,
amigurumeja, apina pehmon ym.

TULE OSALLISTUMAAN 
ARVONTAAN!

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com
Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

TASKULLISET 
EMMA 

IHMEHOUSUT 
SAAPUNEET 
KEVÄÄN 

VÄREISSÄ:

POISTOREKISTÄ 
TUOTTEITA 

ULOSHEITTOHINNOIN 

10€-40€
/kpl

Pudasjärvi, Puistotie 2 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

KEVÄTUUTUUKSIA 
SAAPUNUT

Palvelemme uusissa tiloissa, 
samassa talossa Puistotie 2

Elefantti-
verhokangas

9,90 €/m

ERÄ!
POISTO-

KANKAITA

To 26.2. klo 8-16 
K-supermarketin pihalla

Pilkkimiehet 
huom!

Luistimet, sakset, veitset, lihamyllyn terät  
reikälevyt mukaan ym. Terävyystakuu!

Yksi Suomen parhaista 
jääkairan teroittajista.

TEROITUSPALVELUAUTO

Puh. 040 558 8335

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en
" Tämän viikon ajan.

Runsaasti alennettu hintoja.

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161

ma-ke  11–17, to 11–15, pe 11–18

LOPPUUNMYYNTI

Tervetuloa!

Perussuomalaisten Poh-
jois-Suomen järjestösihtee-
ri Joukamo Kortesalmi ja PS- 
kansanedustajaehdokkaat 
luomuviljelijä Henna Kup-
sala ja taiteilija Kari Tykky-
läinen olivat kansan parissa 
S-marketin edustalla perjan-
taina 20.2.

Kortesalmi – itsekin mer-
kittävä metsänomistaja ja 
metsätalousyrittäjä – otti 
kantaa metsäsektorin heiken-
nyksiin. 

- Kemera-tukien kiristyk-
set ja heikennykset ovat suo-
raan pois näiltä kairoilta ja 
aluetaloudesta tilanteessa, 
missä työpaikkoja menete-
tään lähes kaikilla sektoreilla. 
On peräti pöyristyttävää, että 
energiaomavaraisuutemme 
on päästetty hunnungolle, 
vaikka metsät puskevat puu-

Kansan keskellä – kansan kielellä
ta enemmän kuin koskaan ai-
kaisemmin. Helsingin herrat 
syytävät nämäkin kansan eu-
rot mieluummin muille mail-
le kuin että antaisivat niiden 
jäädä maakuntiin.

Itsekin maalla – Siikajo-
en Luohuan kylällä – maa-
ta viljelevä ja lammastalout-
ta harjoittava Henna Kupsala 
ei hyväksynyt kaiken katta-
vaa keskittämispolitiikkaa 
ja maaseudun alasajoa, jota 
edelliset hallitukset ovat lii-
ankin sinnikkäästi harjoitta-
neet.

- Suomi ei pärjää ilman 
maaseutua. Sen merkitys 
energian ja ruoan tuottajana 
sekä huoltovarmuustekijänä 
on kiistaton!

Seuraavaksi kulttuurimi-
nisteriksi – Timo Soinin plo-
kissakin ennakoitu – Kari 

Tykkyläinen puolestaan pe-
räänkuulutti jokaisen kansa-
laisen perusoikeutta kulttuu-
riin. 

- Kulttuuri on elämää eikä 
eliitin etuoikeus! Ja Perus-

Perussuomalaisten Koillismaan vaalikiertueella S-marketin 
edessä Marko Sarajärvi, Eila Puurunen, Alpo Ollila, Henna 
Kupsala, Jouni Puhakka ja Kari Tykkyläinen Joukamo Kor-
tesalmen kuvaamana.

suomalainen puolue on kan-
san kuva, jossa jokaisella on 
mahdollisuus toimia omana 
itsenään.

P-S tiedotus
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Paikalliset pojat 
ei pakkasta 
pelekää!
Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä 
– kattoremontti ei katso säätä.
•  Uusi katto jopa 2 päivässä
•  Pienempi kosteusriski pakkasella
•   Tuomme tullessamme, viemme  
 mennessämme – siistit pihat 
•   Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

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)

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

 

Tero Kokko
Olen Tero Kokko ja lähden 

Koillismaan ehdokkaana 
kevään Eduskuntavaaleihin Kuusamosta. 

Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
kulman takana häämöttää 

Suomalaisuuden ja 
Itsenäisyyden voitto.
Ei enää lisää työttömyyttä, 
lapsiperheiden ahdinkoa ja 
EU-pankkien tukemista verovaroilla.

Uskon itselläni olevan mahdollisuuksia 
tarjota vaihtoehtoja rakentaa 

oikeudenmukaisempaa 
hyvinvointiyhteiskuntaa.

Isänmaamme on käännekohdassa ja meillä jokaisella 
on vapaus valita oma suunta tulevaisuudelle.

Minä perheenisä, 
yrittäjä ja toiminnanjohtaja 
haluan sinun tekevän valinnan: 

ISÄNMAAN PUOLESTA, 
HYVINVOINTIA 
SUOMALAISILLE!

· JOKAISELLA ON OIKEUS TYÖHÖN JA HYVINVOINTIIN 

· LAPSIPERHEIDEN KÄRSIMYS ON LOPETETTAVA 
  JA LAPSILISÄ EI OLE LEIKATTAVA ETUUS 
· ENSIN OMA MAA KUNTOON 
  SITTEN PARANNETAAN MAAILMAA
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Olen Tero Kokko ja lähden

Koillismaan ehdokkaana 
kevään Eduskuntavaaleihin Kuusamosta.

Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
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Itsenäisyyden voitto.
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tarjota vaihtoehtoja rakentaa

oikeudenmukaisempaa 
hyvinvointiyhteiskuntaa.
Isänmaamme on käännekohdassa ja 
meillä jokaisella on vapaus valita oma 
suunta tulevaisuudelle.

Minä perheenisä, 
yrittäjä ja toiminnanjohtaja 
haluan sinun tekevän valinnan:

Tero Kokko
Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikös-
sä  maanantaina 18.2. juh-
listettiin kutsuvieraiden ja 
koulun henkilökunnan sekä 
hevosalan opiskelijoiden 
kanssa erikoislaatuista ti-
laisuutta, kun siellä julkis-
tettiin ristiäisten kera oppi-
laitokseen opetuskäyttöön 
hankittu ratsastussimulaat-
tori. Tyytyväisinä oppilai-
toksen uudesta opetusväli-
neestä olivat paikalla asiasta 
kertomassa  yksikönjohtaja 
Elisa Laakso ja simulaattorin 
nimen julkistanut kuntayh-
tymäjohtaja-rehtori Jarmo 
Paloniemi.

Arvokas, 52 000 euroa 
maksanut Englannista han-
kittu simulaattori on kool-
taan ja liikkeiltään kuin oi-
kea hevonen. Vastaavia 
laitteita Suomessa  on muu-
tamilla alan yrittäjillä, mut-
ta ei vielä muissa oppilaitok-
sissa. 

Koska pitäähän hevosel-
la nimi olla, oli oppilaitok-
sessa järjestetty myös  ni-
mikilpailu. Nimikilpailussa 
päädyttiin muistamaan Pu-
dasjärven oppilaitokseen ja  
hevosiin liittyvää historiaa.  
Koulun kaikilla omilla var-
soilla on etunimenä Kivari 
ja Totilas-niminen hevonen 
on yksi maailman parhais-
ta kouluratsastushevosista.  
Tästä lähtien ratsastussimu-
laattoria kutsutaankin Ki-
varin Totilaaksi. Se tottelee 
täydellisesti ratsastajaansa, 
ei turhia vikuroi eikä toimi 
oman mielensä mukaisesti.

Ratsastussimulaattori 
Kivarin Totilas ei turhia vikuroi

Simulaattori opettaa 
ratsastamaan oikein
Ratsastussimulaattorin konk-
reettista käyttöä olivat esitte-
lemässä oppilaitoksen talli-
työnohjaaja Niina Mikkonen 
sekä Kivarin Totilaan ohjak-
sissa harrasteohjaajaksi opis-
keleva Ulla Ojala. Esittelyssä 
kävi  ilmi simulaattorin mo-
nipuolisuus ja sen kerrottiin 
soveltuvan niin aloittelevan 
ratsastajan kuin kokeneem-
mankin käyttöön. Interaktiivi-
nen simulaattori ja sen edessä 
oleva suuri näyttö antavat pa-
lautetta ratsastajan liikkeistä 
sekä avuista, jolloin ratsastaja 
voi parantaa ratsastustaan vä-
littömästi. 

Interaktiivinen ratsastus-
simulaattori mukailee elävää 
hevosta ja pystyy suoritta-
maan liikkeet käynnistä piaf-
fiin. Vuorovaikutteiselta näy-

töltä näkee reaaliaikaisesti, 
kun hevonen tekee samanai-
kaisesti ravia, väistöjä tai vaik-
ka laukanvaihtoja.  Saapa rat-
sastaja harjoituksesta lopuksi 
tarvittaessa seikkaperäisen, 
kirjallisen raportinkin, miten 
homma sujui. Näin ratsastaja 
ja opettajakin saavat printat-
tuna tarkkaa tietoa, missä pi-
tää parantaa.

Nykyajan huipputeknolo-
giaan perustuva laite on päi-
vittäin koulun käytössä ja 
mahdollisuutta simulaattorin 
käyttöön on tarkoitus tarjota 
myös ratsastuksen harrasta-
jille. Pudasjärvellä on koulu-
tuskäytössä myös FilmMe -vi-
deokamerajärjestelmä, jossa 
kamera seuraa automaattisesti 
ratsastajaa, jonka toiminta voi-
daan analysoida tallenteelta. 

Yksikönjohtaja Elisa Laak-
so kertoi, että Pudasjärvel-
lä hevospuolen koulutukseen 

oppilaitoksella on valttikort-
teina hyvät ratsastus- ja ravi-
paikat sekä moderni talli. Op-
pimisympäristö on Suomen 
huippua, vakuutti Laakso.  
Hevosalasta kiinnostuneil-
la on hyvä tietää, että OSA-
On Pudasjärven yksikössä 
voi opiskella hevostenhoita-
jaksi tai ratsastuksenohjaajak-
si. Helmikuun 24. päivä alka-
vassa yhteishaussa on tarjolla 
18 perustutkintopaikkaa. Ai-
kuisille on tarjolla 10 näyttö-
tutkintopaikkaa, joihin voi 
hakeutua vuoden ympäri. Pu-
dasjärven yksikössä on kaik-
kiaan noin 70 hevosalan opis-
kelijaa suoraan peruskoulusta 
tulleista nuorista aikuisopis-
kelijoihin. Hevosalan lisäk-
si yhteyshaussa voi hakeutua 
seuraaviin tutkintoihin: mat-
kailupalvelujen tuottaja, saha-
teollisuuden prosessinhoitaja 
ja sähköasentaja. PK

Mielenterveysyhdistys Hy-
vän mielen talon omaistoi-
minta tarjoaa tukipalveluja 
Pohjois-Suomessa henkilöil-
le, joiden läheisellä on on-
gelmia mielenterveytensä 
kanssa. Yhdistys järjestää 
25.3.-6.5. puhelimitse toteu-
tettavan depressiokoulun 
omaisille ja läheisille.

Omainen voi unohtaa 

omasta jaksamisesta huo-
lehtimisen pitäessään huol-
ta sairastuneen läheisen 
kunnosta, tämän seuraukse-
na oma mieliala voi laskea. 
Depressiokoulussa opiskel-
laan erilaisia itsehoitokei-
noja mielialan parempaan 
hallintaan. Ryhmä kokoon-
tuu ohjaajan johdolla puhe-
limitse, joten osallistua voi 

myös nimettömänä. Työs-
kentely pohjautuu Depres-
siokoulu-työkirjaan. Depres-
siokouluun voivat hakeutua 
omaiset ja läheiset Pohjois-
Suomen alueelta. 

Hyvän mielen talo ry 
on oululainen mielenter-
veysyhdistys, toimintaa on 
Pohjois-Suomen alueella. 
Omaisten vertaistukiryhmiä 

kokoontuu eri paikkakun-
nilla yhteensä 20 ryhmää. 
Toiminnassamme on apuna 
noin 140 vapaaehtoistyönte-
kijää. Yhdistys on Mielenter-
veyden keskusliiton jäsen.

Sanna Hyry  
omaistyöntekijä 

Suuret juhla-Antiikkimes-
sut järjestetään 28.2.- 1.3. 
Oulussa jo 40. kerran. Tois-
tamiseen tapahtumakes-
kuksena on SuperPark 
Areena, joka on uusi luo-
vien tapahtumien keskus. 
Oheisohjelmaa on tulossa 
runsaasti myyntitapahtu-
man lisäksi. Myyntiosastoil-
ta löytyy edelleen haluttuja 
Arabian astioita, taidelasia, 
kotimaista taidetta, koru-
ja, hopeaa, kultaa, vanhoja 
rahoja, kelloja, valaisimia, 
huonekaluja, Lp-levyjä, kir-

joja, Vintage- ja Retrotuot-
teita ym.

Kauppiaita saapuu Hel-
singin ja Rovaniemen vä-
liltä, tälläkin kertaa myös 
Ruotsista. Asiakkaita on 
huomioitu muun muassa 
tuomalla ennen näkemä-
tön Arabian figuuri-näytte-
ly 1800-luvulta alkaen yk-
sityiskokoelmasta. Myös 
nuoren keräilijän kokoel-
masta esillä on Coca Cola 
Company- esineistä näytte-
ly. Arviointeja ja esineiden 
tunnistamista asiantuntijoil-

la on tarjolla eri keräilyaloil-
ta muun muassa vanhojen 
rahojen arviointi Oulun Nu-
mismaattisen kerhon toi-
mesta. 

Jalokivien tunnistamises-
ta kertoo diplomigemmolo-
gi, F.G.A Tapio Ketomäki 
Järvenpäästä ja aiheesta on 
varattu aikaa keskusteluun. 
Sotilasmerkkien ja -mitali-
en arviointiin on perehtynyt 
alan ammattilainen Osto- ja 
myyntiliike Prenikka Vaa-
sasta. Lisäksi mukana mes-
suilla on vanhojen tasku- ja 

rannekellojen arviointia os-
toalan keräilijän toimesta.

Messujen järjestelyistä 
vastaa Antike Club. Myös 
koko perhe on otettu huo-
mioon messujen aikana, Su-
perPark myöntää perhe-
edun messujen aikana, etu 
siis voimassa antiikkimes-
sujen leimaa näyttämällä 
SuperParkin lipunmyynnis-
sä. Myös ruokailu mahdol-
lista Robsonissa. 

Messujen tiedotus

Antiikkimessut nyt jo 40. kerran

Omaisille tukea puhelinryhmästä

OSAOn Pudasjärven yksikköön on han-
kittu ratsastukseen opetukseen tarkoi-
tettu, nykyajan huipputeknologiaan pe-
rustuva ratsastussimulaattori. 52 000 
euroa maksanutta, Kivarin Totilaaksi ris-
tittyä simulaattoria olivat esittelemäs-
sä opettaja ja tallityöntyönohjaaja Niina 
Mikkonen sekä ratsukon  ohjaksissa har-
rasteohjaajaksi opiskeleva Ulla Ojala.
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Karhupajan nuoriso istuu 
hiljaa ja kuuntelee keskitty-
neesti. Lähihoitaja opiskelija 
Mari Laakkonen luennoi va-
litettavasta ikuisuusilmiöstä, 
kiusaamisesta.

Tällä kertaa asiaa lähes-
tyttiin työyhteisössä kiu-
saamisen näkökulmasta. 
Yli 100 000 ihmistä kokee, 
joka päivä olevansa kiusaa-
misen kohteena työpaikal-
laan. Kiusatuksi tuleminen 
on vakava sosiaalinen kon-
fliktitilanne, joka lisää stres-
siä ja heikentää hyvinvoin-
tia. Työyhteisössä ilmenevä 

Kolahtiko? Kiusaamisen tietoisku Karhupajalla

Lähihoitajaopiskelija Mari 
Laakkonen.

kiusaaminen heijastuu myös 
sitä havainnoiviin sekä työ-
yhteisön toimivuuteen. Työ-
paikkakiusaaminen on koko 
työyhteisön asia, ongelma, 
johon pitää ja voidaan puut-
tua työpaikan joka tasolla.

Parhaimmillaan kiusaa-
mista havaitsevat työyh-
teisön jäsenet voivat omal-
la toiminnallaan lopettaa 
kiusaamisen. Pahimmil-
laan he menevät siihen mu-
kaan tai puuttumattomuu-
dellaan hyväksyvät sen, 
jolloin kiusaaminen jatkuu 
ja laajenee. Kiusatuille itsel-
leen kiusaaminen aiheuttaa 
pelkoa ja ahdistusta, mutta 
se voi aiheuttaa myös psy-
kosomaattisia oireita kuten 
päänsärkyä ja vatsakipu-
ja. Vaikutukset voivat olla 
kohtalokkaat myös minä-
kuvan ja itsetunnon kannal-
ta. Kiusaaminen on kehityk-
sellinen riski niin kiusatulle 
kuin kiusaajallekin. Jos kiu-
saaja saa jatkaa kiusaamis-
ta ilman, että siihen puutu-
taan, on hänellä riski jatkaa 
aggressiivista ja toisia alis-
tavaa käytöstä myöhemmin-
kin. Sekä kiusatun että kiu-

Kiusaamisluennon kuulijoita ja keskustelijoita Karhupajalla.

saajan kannalta on tärkeää, 
että kiusaaminen lopetetaan. 
Se on tärkeää myös muitten 
kannalta, sillä kiusaamiseen 
puuttuminen on viesti siitä, 
että olemme vastuussa toi-
nen toisistamme ja että jo-
kaisella on ihmisarvo, jota ei 
pidä kiusaamisella riistää. 

Tavoitteena on kiusaa-
misen nollatoleranssi, or-
ganisaatiokulttuuri, jossa 
kiusaamisen hyväksymättö-
myys ja suvaitsemattomuus 
on yhteinen arvo. Jokainen 
on omalta osaltaan rakenta-
massa mukavaa työyhteisöä, 
jossa kaikilla on hyvä olla. 
Karhupajan viesti nuorille 

on selvä, täällä on nollatole-
ranssi kiusaamisen suhteen!

Tämä tiistainen luento ei 
jää ainoaksi laatuaan. Nuo-
ret saavat kevään aikana tie-
topaketin useista heitä kiin-
nostavista aiheista. Seuraava 
luento kuullan jo tiistaina 
24.2. kello 13.15. Tuolloin 
Hanne Vähäkuopus puhuu 
sosiaalisesta mediasta sekä 
nettikäyttäytymisestä.

Luennot ovat kaikille 
avoimia. Tervetuloa 

kuuntelemaan!

Sointu Veivo

Pudasjärveltäkin löytyy ak-
tiivisia sosiaalisen median 
käyttäjiä, jotka ovat löytä-
neet keinoja vaihtaa kuulu-
misia keskenään. Vinkkejä ja 
linkkejä Pudasjärvellä asioi-
ville löytyy esimerkiksi Fa-
cebookista, Puskaradio Pu-
dasjärvi -ryhmästä. Ryhmän 
perustaja ja yksi ylläpitäjistä 
on Jenni Pintamo-Kenttälä, 
joka asuu tällä hetkellä Ro-
vaniemellä.

- Perustin ryhmän kesä-
kuussa 2012, jolloin asuim-
me perheen kanssa vielä Pu-
dasjärvellä. Tällä hetkellä 
ryhmässä on jäseniä 1183, ja 
luku kasvaa lähes päivittäin. 
Ryhmän suosio on yllättänyt 
minut, kertoo Pintamo-kent-
tälä.

Ryhmään saa julkaista 
tietoja tapahtumista ja mui-

Vinkit ja linkit Puskaradiosta

Puskaradio Pudasjärvi -ryhmä Facebookissa on kerännyt 
yli tuhat aktiivista keskustelijaa ja määrä kasvaa lähes päi-
vittäin.

ta menovinkkejä. Lisäksi voi 
tiedustella palveluista, suo-
sitella toimijoita tai muuten 
tervehtiä paikallisia. Puska-
radio-ryhmä on kaikille Pu-
dasjärven seudun asioista 
kiinnostuneille tarkoitettu. 
Keskustelu on aktiivista ja 
sitä käydään useimmiten 
hyvässä ja rakentavassa hen-
gessä.

Sääntöjen mukaan ryhmä 
on suljettu, ja ylläpito hy-
väksyy ryhmään lisättävät 
henkilöt. Ryhmään pääsee 
sillä perusteella, että hakijan 
julkisesta profiilista näkyy 
kaikille, että hakijalla on jo-
kin näkyvä kytkös ryhmään 
tai Pudasjärveen.

Ryhmässä asiakkaat saa-
vat suositella omien koke-
muksiensa pohjalta kaupal-
lisia palveluita, mutta yritys 

itse tarvitsee ylläpidon eril-
lisen suostumuksen seinäl-
le laitettavaan mainokseen. 
Sisältöä valvotaan tarkas-
ti, ja perusteettomat haukut 

poistetaan. Ylläpito suosit-
teleekin hoitamaan mahdol-
liset valitukset aina ensin 
suoraan kyseisen toimijan 
kanssa. JK

Tervetuloa 
keskustelemaan!

Sosiaalidemokraattisen puolueen
EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAITA

Pudasjärven Sos.dem. 
työväenyhdistys 

TYÖN JA OIKEUDEN-
MUKAISUUDEN PUOLESTA! 

ON NIIN 
HELPPOA 
LÖYTÄÄ
EHDOKAS

Pudasjärvellä la 28.2. klo 14. 
K-supermarketin edessä.

Pirjo SirviöRaimo Piirainen Ella Kiljunen Sari Halonen

Lauantaina Reykjavikissä 
kulttuurijuhla 

Menningarnott iltakarnevaaleineen.
Lauantaina mahdollisuus osallistua myös 

Islannin maratonille, 
puolikkaalle tai varttimaratonille. 

Maratonmaksu ei sisälly matkan hintaan.

Sunnuntaina tuhansien 
tarinoiden Islannin 

kiertomatka kaikkien kuuluisine 
nähtävyyksineen ja upeiden 
luontokohteiden keskelle.

Matkan hinta 970 € 
2 h huoneessa.

Hinta sisältää: Lennot HKI-
Reykjavik-HKI, lentokenttäkuljetukset, 

sunnuntain Kultaisen kolmion retki, käynti 
Expossa, majoitus 4 tähden ihka uudessa 

hotellissa, hotelliaamiaiset.
Lisämaksu: Yhteiskuljetus 

Pudasjärvi-Helsinki-Pudasjärvi.

PUDASJÄRVI-lehden

Lukijamatka Islantiin
21.-24.8.2015.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Heimo Turunen, p. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Matkatoimisto: Välimatka Oy

TULE
MUKAAMME!

Yli-Siuruan metsästysseura 
johtokunta 22.2.2015 alkaen. 
Puheenjohtajana toimii Kari 
Petäjäjärvi, varapuheenjoh-
taja Mika Timonen sekä jä-

senet; Maire Petäjäjärvi, 
Eero Juutinen, Tarmo Lieko-
la, Juho Pätsi ja Tarmo Mus-
tonen. Sihteerinä toimii Mar-
jut Mertala. MM

Yli-Siuruan 
metsästysseura

Keskustan kansanedustajaehdokkaita Pudasjärvellä la 28.2. 

Keränen 
Niilo

Vehkaperä 
Mirja

Rantakangas 
Antti

Keskustan vaalituvalla Kauppatie 3, klo 10-12
    Kahvitarjoilu!      Tervetuloa!         Järjestää Keskustan Kurenalan paikalisyhdistys

Parviainen
Ulla

Kahvitarjoilu!

Jarva 
Marisanna

Takkula
Hannu

Ojalehto
Matias

Sarakylän koululla klo 13-15, Sarakyläntie 5426
mukana Hannu Takkula, Niilo Keränen, Antti Rantakangas, 

Mirja Vehkaperä ja Matias Ojalehto.
Järjestää Keskustan Sarakylän ja Livon paikallisyhdistykset

Tervetuloa!

Varastossa kauhan huulilevyt 12-30 mm sekä 
kulutuskiskot, myös hyvä valikoima käyttörautoja.

Puh. 040 840 5664/Tapio Liikanen 
(varmista paikallaolo soittamalla)

tapioliikanen@hotmail.com

AMMATTITAIDOLLA:

Sahatie 17, 93100 Pudasjärvi, 
www.mt-liikanen.com

www.facebook.fi/metallityöliikanen

* hitsaukset ja teräsrakenteet
* sorvaus ja jyrsintä
* levyn särmäys ja pyöristys
* kauhoja ja kiinnikkeitä
* metsäkonetelojen ja kauhojen korjaushitsaus

METALLITYÖ LIIKANEN
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Wanhat juhlivat arvokkaasti ja Abit riehakkaasti

Pudasjärvi, Kauppatie 8
ma-pe 8–21, la 8-18, su 12-18

Lisäksi Bonusta jopa 5%.

Tavoitteenamme: 
S-marketista Pudasjärven edullisin ruokakori!

Omistajan käyntikorttiOsuuskauppasi.

Kotimaista
Karjalanpaisti
600 g (8,32/kg)

499pkt

Rönkä
Naudan jauheliha
400 g (8,48/kg) 339

pkt

Navel, Egypti
Appelsiini 079kg

Apetit
Peruna&keittokasvikset
750 g (2,47/kg) 185pkt

Rainbow, Costa Rica
Banaani 129kg

Atria
Kulmapaisti
n. 5,50 kg

990
kg

ERINOMAISTA KUIVALIHAKSI!

Lukion toisen vuosikurs-
sin opiskelijat esittivät 
perinteiset Wanhojen-
tanssiohjelmat perjan-
taina 13.2. Tuomas Sam-
melvuo-salissa kahdes-
sa näytöksessä. Tans-
siohjelmistoon kuului 
perinteiseen tyyliin sa-
lonkitansseja sekä yksi va-
paamuotoisempi numero 
loppukevennykseksi. Täl-
lä kertaa kevennys oli Iloi-
nen Pudispolkka neljäs-
tä eri kappaleesta tehtyyn 
potpuriin. Juontajina oli-
vat opettajat Raija Nissi ja 
Mikko Raappana.

Wanhojen tanssiesitys 
valmistuu valinnaisen lii-
kuntakurssin päätteeksi ja 
tällä kertaa kurssin innos-
tui ottamaan vain kuusi 
tanssiparia, kerrotaan lu-
kiolta. Opiskelijat olivat 
harjoitelleet joulukuun 
alusta saakka tansseja 
varten. Tanssitunnit on 
pidetty aina koulupäivi-
en päätyttyä, joten he ovat 
saaneet ahkeroida kovas-
ti, mutta hauskaa heillä 
kuulosti olleen!

Lukion helmikuun 
puolivälin perinteisiin 
kuuluu myös abirieha eli 
penkkarit. Tapahtuman 
hengessä kerättiin villiin-
tyneet lukion kolmannen 
vuosikurssin 28 opiskeli-
jaa kuorma-auton lavalle 
torstaina 12.2. Penkkari-

päivä alkoi leikkisällä oh-
jelmistolla, jossa nuorem-
mille opiskelijoille tehtiin 
pientä jäynää. Opiskeli-
joiden joukosta palkittiin 
muiden muassa vuoden 
prinssiksi ja prinsessak-
si Mikko Huhta ja Riika 
Tauriainen, vuoden au-

toilija Arttu Jokikokko, 
vuoden nörtti Meea Puro, 
vuoden hihittelija Janika 
Kokko sekä kaikkien ka-
veri Hanna Mosorin.

Naamiaispukuihin 
sonnustautuneet abitu-
rientit potkittiin karnevaa-
limeininkien saattelemana 

lukulomalle, valmistautu-
maan ylioppilaskirjoituk-
siin ja lukion loppurutis-
tukseen. 

Jenny Kärki, 
kuvat: Mikko Huhta, 
Jenna Partala ja
Iida Haanela

Salonkitanssien päätteeksi wanhat saivat irrotella keven-
nysnumeron parissa. Tanssijoina olivat Taru Timonen, Ilari 
Harju, Janna Pöyriö, Niklas Mustonen, Pinja Paukkeri, Ree-
ta Lehtola, Tapio Seppänen, Severi Arvola, Maarit Manni-
nen, Mari Tolonen, Petteri Juurikka ja Heikki Ojala.

Wanhat kävivät myös ilahduttamassa ikäihmisiä Kurenkar-
tanosta muutamalla tanssinumerolla.
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Perussuomalaiset ehdokkaasi eduskuntavaaleissa 2015

Tee tilaus viimeistään 19.4.
Ennakkotilaus 8.-14.4.

Saat mitä tilaat.
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Eila
Aavakare, 62

Metsätila-/designyrittäjä, 
yo-kauppateknikko, Kajaani

Sirpa
Ahola-Laurila, 56

Kirjailija, toimittaja,
Oulu

Janne 
Halunen, 32

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,
Kempele

Olli 
Immonen, 29

Kansanedustaja,
Oulu

Vaili
Jämsä-Uusitalo, 57

Opintoasiainsihteeri,
Oulu

Tero 
Kokko, 38

Yrittäjä,
Kuusamo

Pentti
Kettunen, 72

Kansanedustaja,
Kajaani

Ari 
Korhonen, 49

Asianajajayrittäjä, 
diplomi-insinööri, Sotkamo

Henna 
Kupsala, 36

Luomuviljelijä, ohjelmisto-
suunnittelija, Siikajoki

Pirkko
Mattila, 50

Kansanedustaja, FM ,
Muhos

Lasse 
Mikkola, 55

opettaja, 
rakennusinsinööri, Raahe

Ahti 
Moilanen, 58

Liikenneopettaja,
Utajärvi

Anne 
Snellman, 47

Filosofian tohtori,
Oulu

Juha
Liukkonen, 47

Insinööri,
Ylivieska

Kari
Tykkyläinen, 61

Kuvanveistäjä,
Pudasjärvi

Sebastian 
Tynkkynen, 25

PS-Nuorten puheenjohtaja, 
kasvatustieteen yo. Oulu

Ville 
Vähämäki, 35

Kansanedustaja, 
diplomi-insinööri, Oulu

Matti
Viitala, 65

Eläkeläinen,
Haapajärvi

Helmikuun kesselikirje
Paljon ehtii tapahtua avustusmatkoilla. Olen koonnut tähän juttuun 
muutamia tapahtumia viime syksyn matkoilta. 

Taivalkoskella saimme Tiina Peuraniemeltä ystäväpaketin vietä-
väksi Jarik-pojalle Vuokkiniemelle. Sitten alkoi kylmä kyyti. Sitä kes-
ti kolme päivää eli 1500 km. Alaselkään ja jalkoihin kävi viima ja 
veto. Niin se on konesna! Auto kun ei ollut ihan niitä lämpimim-
piä. Pakkasta oli jopa -20. Kuski ajeli paksu karvalakki päässä. Erk-
ki Takkisen kanssa yritimme kestää. Hengitys höyrysi ja lasit olivat 
koko matkan jäässä. 

Sallan tullissa saimme kokea pienen ihmeen. Venäläinen tullimies 
halusi penkoa autoa tarkemmin. Kaksi naista haettiin apuun. Aiem-
min olin sanonut, että minulla on muutamia tutun oloisia tullissa. 
Tatjana oli työvuorossa. Lue kesseli.fi juttu ”Suomalaista lahjaa”. 
Naiset kyselivät meiltä, minne menemme ja paljonko on kiloja. Oli-
han meillä 120 kg (max.150kg) mm. pyörätuoli. Tatjana on suurem-
piarvoinen. Lopulta hän vain hymähti, kääntyi ja käveli pois toisen 
naisen kanssa. Ja me jatkoimme matkaa iloiten Zarehenskiin.

Veimme pyörätuolin karjalaiselle miehelle Danil Kuntijärvelle. 
Hän täyttää 80 v nyt helmi-maaliskuussa. Hyvä, että Kari Salolla oli 
tilava maasturi. Seppo Huitsi oli saanut pyörätuolin Pudasjärven 
terveysasemalta. Nyt se sai palvella Danilia. Olisimme saaneet olla 

Muistutamme jäseniämme maksamaan 
tämän vuoden jäsenmaksun:

10 €/hlö/vuosi, perhe 20 € ja yrityksiltä 50 € /vuosi. 
Todella pieni summa, jolla voidaan auttaa ihan oikeasti. 

Tilinro: FI33 5360 0420 0467 01. 
Tiliotteeseen: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Emme lähetä pankkisiirtolappua, joten toivomme 
omatoimisuutta. Toivomme sinun kutsuvan myös 

uusia jäseniä tukemaan Kesselin toimintaa. 
Kiitos jo etukäteen!

Tämä on Kesseli Ry:n juttunurkka. Kerromme, millaista avustustyötä 
teemme Vienan Karjalassa ja Koillismaalla. Pudasjärvi-lehti menee n. 70:lle 
jäsenellemme ympäri Suomea noin kerran kuussa. Tahdonkin näin lehden 
välityksellä muistuttaa jäseniämme maksamaan tämän vuoden jäsenmaksun. 

yötäkin, mutta miehet halusivat Kanasen kylän hotelliin. Naapurin Vik-
tor opasti miehet perille. Hotelli oli uusi yllätys. Aivan mahtava paikka 
järven rannalla! Viktor tahtoi minut heille. Posket hehkuen vietin illan 
heidän lämpimässä kodissaan.

Kantalahden lastenkotiin annoimme lastenvaatteita Seija Salolta 
ja Samuli Salolta. Kysyin, että oliko tarvetta villasukista? Hoitaja antoi 
listan eri-ikäisistä lapsista. Heitä oli yhteensä 35. Kävimme Statoililla 
syömässä hyvät hampurilaiset! Marketista ostin Putulan ystävälapselle 
Tamirille äidinmaidonvastiketta vietäväksi Kalevalaan. Pitää heti ostaa, 
kun on mahdollisuus. Tsupan synnytysosastolle veimme vauvanvaat-
teita Räisäsen Merviltä ja Kemppaisen Heliltä. Johtaja Irina ja osas-
tonlääkäri Nadezda ottivat meidät ystävällisesti vastaan, toivottivat 
tervetulleeksi uudestaan ja kiittivät vauvanvaatteista! Tämä oli ensim-
mäinen kerta, kun avustimme Tsupassa. Kalevalasta, Kovalekon Valjal-
ta sain koirankarvoista tehdyn leveän vyön, se lämmitti.

Viime vuoden lopulla villasukkia jaettiin noin 120 paria, vanhuksille 
ja lapsille. Esimerkiksi Kantalahden lastenkotiin veimme Sirkka Åker-
lundin kanssa kaikille lapsille Kesselinaisten kutomia villasukkia. Niitä 
olivat kutoneet Eva Ristioja, Anni Teppola, Anja Ylimartimo, Eija Poh-
janvesi, Paula Väyrynen, Minna Salmela, Noora Viljakainen ja Sari Nie-
minen. Meidät otettiin hyvin vastaan. Hoitajat ja lapset olivat iloisia, 
ystävällisiä ja kiitollisia. Toistamiseen vietiin Tsupan synnytysosastol-
le vauvanvaatteita, jotka Noora Viljakainen oli lähettänyt Haukivuo-
relta. Lisäksi oli Sirkka Leinon lähettämät vauvanhaalarit Kajaanista. 

– Miten täällä Karjalassa on niin mukavia ja ystävällisiä ihmisiä, ih-
metteli Sirkka Åkerlund, kun astelimme takaisin autoon.

Seppo Huitsin kanssa saimme remonttiapua syyläririkkoon Kosta-
muksessa. Kiitollisena jatkoimme matkaa Repolaa kohti. 

– Ajattele, jos auto olisi mennyt rikki näillä seuduilla, niin mitä oli-
simme tehneet!? 

Omeliassa Zinaida ei ollut kotona. Repolassa sentään Valja ja 
Dima. Maria Kontisen lähettämät vaatteet Kemistä jätettiin Valjan 
jaettavaksi. Lähtöaamuna Omeliassa jätimme kuistille lahjapussin, jos-
sa oli Pirkko Lukkarilta talvitakki, Seija Seppäseltä lämmin liivi ja muil-
ta ystäviltä kaksi öljylamppua ja litra öljyä ja erilaisia laukkuja. Mat-
kalla näimme Zinaidan auton tulevan vastaan. Mujejärven sairaalaan 
veimme rollaattorin ja pyörätuolin. Hyvällä mielellä ottivat vastaan 
ja toivottivat tervetulleeksi uudestaan. Kostamuksen lastenkotiin an-
noimme Merja Niskalan lahjoittamat uudet Tupperware astiat. Emän-
tä kiitteli lämpimästi lahjasta. 

Ape Nieminen 

Kalevalan neuvottelu. Mukana Kalevalan piirin varajoh-
taja NIna Stankevichus ja sosiaalijohtaja Lubof Nikitina 
sekä Valentina Kovalenko.

Kesselinaisten villasukat ilahduttivat Kantalahden las-
tenkodin nuoria.

Danil Kuntijärvi oli iloinen saamastaan avusta. Liikkumi-
nen on nyt turvallisempaa.
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Alueyhteistyön ja elinvoi-
mavaliokunnan viime ko-
kouksessa Laavu-hankkees-
sa helmikuun alussa työnsä 
aloittaneet projektipäällikkö 
Tiina Tauriainen ja projekti-
koordinaattori Marjo Nurmi 
esittelivät hankkeen tavoit-
teet ja sisällön. Valiokunta 
ohjeisti työntekijöitä konk-
reettisten toimenpiteiden te-
kemiseen myös sivukylillä. 
Esimerkkeinä annettiin lam-
mastalouden harjoittavaksi 
haluavan tukeminen ja koti-
äitien osaamisen esille nosta-
minen.

Kehittämisjohtaja esitte-
li laajaan hyvinvointikerto-
mukseen liittyvien paino-
pistealueiden työstämiseen 
valitun pientyöryhmän 
konkreettiset esitykset työ-
paikkojen ja työmahdolli-
suuksien lisäämisestä sekä 

Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan muistiosta
ihmisten aktivoinnista. Fyy-
siseen, psyykkiseen ja so-
siaaliseen hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen liittyvät esi-
tykset tuotiin valiokunnan 
pohdittavaksi. Työllisyys-
koordinaattorin tekemät las-
kelmat työllistämiskustan-
nuksista tuotiin valiokunnan 
tiedoksi. Kehittämisjohtaja 
vie pientyöryhmän/valio-
kunnan esittämät asiat joh-
toryhmään, josta asiat mene-
vät maaliskuun valtuuston 
käsittelyyn. Esitykset ja las-
kelmat löytyvät kaupungin 
nettisivuilta valiokunnan 
muistiosta.

Todettiin kaupungin työl-
listämisasioiden hoitoon 
tulleen Laavu-hankkeen 
työntekijöiden lisäksi kult-
tuurivälittäjän Marguerite 
Guibertin hoitamaan maa-
hanmuuttajien työllistä-

mistä. Kaupunki on saanut 
käyttöönsä vuoden vaihteen 
jälkeen nimilistan pitkäai-
kaistyöttömistä. Tarkoituk-
sena on kartoittaa listalta ne 
henkilöt, jotka eivät kuulu 
työttömiksi, vaan esimerkik-
si eläkkeelle. Käyttöön ote-
taan työkykyarvioinnit.

Valiokunta keskusteli laa-
ditusta Elinkeinopoliittises-
ta ohjelmasta 2014-2020, jo-
hon on kuultu Pudasjärven 
yrittäjiä vuonna 2014. Ohjel-
masta poistettiin aikaisem-
man päätöksen mukaises-
ti Kollajan allasta koskevat 
asiat. Valiokunta hyväk-
syi esitetyn elinkeino-ohjel-
man vietäväksi kaupungin-
hallitukseen. Valiokuntien 
vaikeasti ymmärrettävis-
tä nimistä saadun palaut-
teen innoittamana valiokun-
ta keskusteli valiokuntien 

nimen/nimien vaihtamisen 
mahdollisuudesta. Sovittiin, 
että kehittämisjohtaja vie 
asian johtoryhmän tiedok-
si myöhempiä toimenpitei-
tä ja toteuttamisajankohtaa 
varten.

Valiokuntien siirryttyä 
pöytäkirjanpidossa muisti-
omalliin, eri pöytäkirjantar-
kastajia ei enää valita. Va-
liokunta päätti, että muistio 
lähetetään kuitenkin valio-
kunnan jäsenten kommen-
toitavaksi ennen virallista 
julkaisemista. Puheenjohta-
ja muistutti valiokunnan jä-
seniä kuntasuunnitelman 
lukemisesta ja valiokunnan 
vuosikelloon kirjattujen asi-
oiden seuraamisesta ja nii-
hin valmistautumisesta.

Sointu Veivo

Ostamme Pudasjärven alueella 
harvennus- ja energiapuuleimikoita.

Ahti Väyrynen
Puh. 050 301 5972

Taivalkoskella otetaan va-
raslähtö Kalevalan päivään 
perjantaina 27.2. Lausunta-
taiteilija Pirkko Polvi ja kant-
tori Keijo Piirainen Pudas-
järveltä esiintyvät kello 14 
Palvelukoti Katajassa.   

Lausuja Pirkko Polven ja 
kanttori Keijo Piiraisen yh-
teistyö on kestänyt jo lähes 
10 vuotta. Ensimmäinen yh-
teisesitys oli Karhurunon 
esitys Pudasjärven kotiseu-
tujuhlassa. Kun Polvi alkoi 
suunnitella Matkalaulu nai-
sen elämästä esitystä, hän 
halusi koota siihen omaa 
elämäänsä koskettavia ru-
noja. Hän halusi tehdä mat-
kalaulun elämästään siten, 
että se olisi yleispätevä myös 
monen muun ihmisen elä-

Runo-musiikkiesitys: Matkalaulu ihmisen elämästä 
mään. Ohjelma koskettaa 
myös miehiä, sillä ovathan 
he olleet lapsia, nuoria, isiä 
ja isoisiä. 

Runojen kerääminen al-
koi vuosi sitten keväänä. 
Niitä löytyi entisistä mapeis-
ta ja kirjoista, mutta etsintä 
ulottui myös viime vuosina 
ilmestyneisiin teoksiin. Tun-
netut runoilijat ovat näissä 
uusissa teoksissa mm. tilit-
täneet vanhenemistaan, joka 
on tullut heille ajankohtai-
seksi. 

Kun runoja alkoi olla 
tarpeellinen määrä, niiden 
järjestykseksi muodostui 
aikajana. Ne etenevät lap-
suudesta nuoruuden ja kes-
ki-iän kautta vanhuuteen. 
Kuten ihmisen elämässä on 

Keijo Piiraisen ja Pirkko 
Polven yhteistyö on kestä-
nyt jo 10 vuotta.

iloa ja surua, niin on näissä 
runoissakin. Eikä huumo-
riakaan ole unohdettu. Yk-
sittäisistä runoilijoista voisi 
mainita Tyyne Saastamoi-
sen, Aulikki Oksasen, Aale 
Tynnin, Eeva Kilven ja Vil-
jo Kajavan. 

Lausuntaan tuo eloa mu-
siikki, jonka kanttori Keijo 
Piirainen on valinnut runo-
jen pohjalta. Musiikki liittyy 
runojen tunnelmiin. Se ku-
vastaa eri vuosikymmeniä, 
jotka ihminen on elänyt.  

- Mihin viittaa ”venetsi-
anpunainen” ?  Olisiko se ih-
misen mielikuvitus? 

Kun ohjelma oli koossa, 
oli aika suunnata ohjaajan 
luo. Hän on näyttelijä-lausu-
ja, Sibelius-Akatemian opet-

taja Hannu Huuska, joka 
on ohjannut aikaisempiakin 
Pirkko Polven iltoja. Hänen 
johdollaan esitys on valmis-
teltu kuultavaksi.  Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy.

Taivalkosken kunta 
tiedotus

Suomen metsäkeskus on 
vuonna 2014 tarkastanut 
metsien uudistushakkuualo-
ja, jotka sijaitsevat vesistö-
jen läheisyydessä. Havainnot 
osoittavat, että erityisesti tur-
vemailla maanmuokkaukses-
sa tulisi käyttää vastaavia ve-
siensuojelumenetelmiä, jotka 
ovat käytössä kunnostusoji-
tuksissa. 

Turvemaille tehtävään 
maanmuokkaukseen tulisi 
soveltaa vastaavia suunnitte-
lu- ja vesiensuojelumenetel-
miä kuin kunnostusojitukses-
sa. Ojakohtaiset vesimäärät 
tulisi selvittää ja kohteille 
parhaiten soveltuvien vesien-
suojelurakenteiden valinta 
tulisi suunnitella yhtä huo-
lellisesti kuin kunnostuso-
jitushankkeissa. Maan-
muokkauksen yhteydessä 
kaivettavissa ojissa tulee aina 
käyttää ojakohtaisia vesien-
suojelurakenteita, kuten lie-
tekuoppia ja kaivukatkoja.

Metsien uudistamisessa 
turvemailla huomioitava vesiensuojelu

Turvemailla tehtävien 
uudistamisten määrän en-
nustetaan kasvavan tulevai-
suudessa. Uudistamisten 
määrän kasvu aiheuttaa ve-
sistövaikutuksia hyvin epä-
tasaisesti. Vaikka tarkastuk-
sissa hyvin ja erinomaisesti 
toteutettujen uudistamisten 
osuus oli yli 90 prosenttia, ai-
heuttavat maanmuokkauk-
set aina jonkin verran kiinto-
aine- ja ravinnekuormitusta 
vesistöihin. Tehokkaalla ve-
siensuojelulla voidaan mer-
kittävästi pienentää tätä 
kuormitusta.

Suojakaistan  
leveys vaihtelee
Uudistusten yhteydessä ve-
sistöjen varteen jätettävän 
suojavyöhykkeen leveyden 
tulee olla keskimäärin vä-
hintään 5 metriä. Keskimää-
räinen leveys ei kuitenkaan 
kerro vyöhykkeen tehokkuu-
desta. Suojavyöhykkeen le-

veyteen vaikuttavat kohteen 
maasto-olosuhteet, kuten 
maanpinnan kaltevuus, ve-
simäärä ja maalaji. Tarkaste-
tuilla kohteilla suojavyöhyk-
keen leveys vaihteli usean 
sadan metriin levyisistä vyö-
hykkeistä kokonaan puut-
tuviin suojakaistoihin. Alle 
minimisuositusleveyden tai 
ilman vyöhykettä oli jää-
ty onneksi vain muutamal-
la kohteella. Hyvä asia tulos-
ten perusteella on tieto siitä, 
että vyöhykkeiden leveys on 
keskimäärin selvästi vähim-
mäissuositusta leveämpi. 
Vyöhykkeiden leveyden suu-
ri vaihtelu viittaa siihen, että 
kohteiden erityispiirteet on 
huomioitu. 

Suojakaistalta voidaan 
korjata puustoa ajamatta suo-
jakaistalla, mutta sillä ei teh-
dä maanmuokkausta, kan-
tojen nostoa, lannoitusta tai 
pensaskerroksen raivausta. 
Suojakaistalle jätetään moni-

muotoisuuden kannalta ar-
vokasta puustoa.

Metsälaki velvoittaa met-
sänomistajaa huolehtimaan 
metsän uudistumisesta hak-
kuun jälkeen. Uudistami-
nen voidaan toteuttaa kyl-
vämällä, istuttamalla tai 
jättämällä hakkuussa sie-
menpuita. Kaikki uudista-
mistavat yleensä edellyttävät 
maan koneellista muokkaa-
mista. Kangasmailla muok-
kaus voi olla kevyempi, 
mutta turvemailla muok-
kaaminen sisältää usein oji-
en kaivamista. Uudistami-
sen vesistövaikutukseen 
voidaan vaikuttaa merkit-
tävästi maanmuokkausme-
netelmän valinnalla. Mene-
telmäksi tulisi valita metsän 
uudistamisen kannalta riit-
tävä, mutta mahdollisimman 
vähän maan pintakerrosta 
muuttava menetelmä.

Metsäkeskus tiedotus

OULUN SUURET
40. ANTIIKKIMESSUT
28.2.-1.3. la-su 10-16 PALJON MYYJIÄ

SuperPark Areena
ARABIAN FIGUURIT 1800-l. alk-NÄYTTELY
Mukana arviointeja: rahat, ranne- ja taskukellot, sotilasmerkit ja -mitalit
Jalokivien tunnistuspalvelu L. 10/8€   Antike Club 0400 585 926

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven torilla
to 26.2. 

klo 9.00 alkaen. 
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OSAO:n Pudasjärven yksi-
kössä järjestettiin laskiaistiis-
taina 17.2. lumenveistokil-
pailu. Kilpailun järjestäjänä 
ja palkinnon luovuttajana 
toimi oppilaskunnan halli-
tus. Voittajajoukkueella oli 
houkutteleva mahdollisuus 

Amiksella lensivät lumilastut laskiaistiistaina
voittaa 150 euron rahapal-
kinto. Teemana oli Suomen 
luonto. Kilpailuun osallistui 
kuusi kolmen hengen jouk-
kuetta. 

Aamulla reippaat opiske-
lijat varustautuivat lapioil-
la, käsisahoilla ja tarmolla ja 

Voitokas ”punahäntä” vie-
hätti tuomareita massiivi-
suudellaan.

lähtivät valloittamaan muo-
dottomia lumikasoja.

Uteliaat katsojat ja haas-
tattelijat kävelivät toiselta 
joukkueelta toiselle kehitys-
tä seuraten. Jotkut joukkueet 
mielellään kertoivat suunni-
telmista, jotkut pitivät suun-
nitelmansa salaisuudessa 
loppuun asti, ehdottaen kat-
sojille, jotta voivat itse arva-

ta, mikä veisto tulee lumi-
kasasta.

Kylmästä tuulesta huo-
limatta opiskelijat innostu-
neina loivat lumenveistok-
sia. Tunnin kuluttua kaikki 
teokset oli melkein tehty. 
Katsojat tekivät innokkaas-
ti arvauksia voittavasta veis-
toksesta ja puhuivat omista 
suosikkiveistoksistaan. 

Palkintoa pokkaamassa Viivi Mahlakaarto ja Ira Smedlund, 
kuvasta puuttuu Henriikka Käpynen. Tuomareina Kari Koi-
vula, Marjut Mertala ja Kari Tykkyläinen. Kuksa.

Osallistujat värjäsivät 
omia veistoksia, osittain tai 
kokonaan, vedessä laimen-
netuilla vesiväreillä. Kaik-
ki tunsivat olevansa jälleen 
niin kuin lapsuudessa.

Kilpailun lopuksi OSAO 
Pudasjärven yksikön pihalle 
ilmaantuivat värikkäät teok-
set: kukkapenkki, ketun tur-
pa, kirkko, joulukuusi, lippu 
ja kuksa. 

Puolueettomat tuoma-
rit kiivaalla kiistalla tulivat 
yhteiseen ratkaisuun, että 
”Kettu”-veistos oli paras 
veistos ja kuuluu parhaiten 
Suomen luontoon. 

Teksti ja kuvat: 
Belova Kseniia, 
Tomilova Liudmila, 
Zakharenkova Mariia, 
Zorina Polina

32. Rajalta rajalle –hiihtota-
pahtumassa 5.-14.3. järjes-
täjien ilo on  hehkuttaa tätä 
talvea loistavaksi, sillä lun-
ta on runsaammin kuin vuo-
siin. Syötteeltä Ranualle rei-
tin varrella parhaimmillaan 
Ahmatuvan tienoilta löy-
tyy 1,5 metriä lunta. Hyvälle 
päälle tulevat etenkin kaikki 
ne hiihtäjät, jotka muistavat 
edelliset hiihdot vesikeleis-
sä ja vähillä lumilla. Toivom-
mekin, että vuoden 2015 Ra-
jalta Rajalle –hiihto lumisine 

Loistava talvi 32. Rajalta Rajalle –hiihdossa
reitteineen luo upeita koke-
muksia ja tunteita kotiin vie-
misiksi sekä eteenpäin ker-
rottavaksi. 

Rajalta Rajalle –hiihdon 
reitti on pysynyt vuosittain 
hyvinkin samana. Tänä vuon-
na suurin ja pysyvä muutos 
tulee seitsemännen eli vii-
meisen päivän hiihtoreitille, 
jossa Kivaloiden kautta Hon-
kamaan sijaan siirrymme rei-
tille Kallinkangas Karunki. 
Tällä reittimuutoksella mah-
dollistamme varman ja hy-

väkuntoisen hiihtoladun. Ky-
seinen reitti on Keminmaan 
kunnan ja Tornion kaupun-
gin yhteinen laturetkireitti, 
jonka kunnossapidosta huo-
lehditaan koko talvikausi. 
Päätepisteessä Ruotsin rajalla 
hiihtäjille on maali Karungin 
urheilutalolla, jossa on mah-
dollisuus käydä suihkussa ja 
tutustumassa Tornionjokeen 
Suomen ja Ruotsin rajalla 
ennen kuljetusta Park Hotel 
Tornioon.

Hiihtäjät itse tekevät RR 

–hiihdon omakseen yhdes-
sä vapaaehtoisten oppai-
den ja talkoolaisten kanssa. 
Joka kerta se on myös jokai-
sen oma ainutlaatuinen koke-
mus, jossa jaetaan kokemuk-
set yhdessä Venäjän rajalta 
Ruotsin rajalle. Seitsemässä 
päivässä hiihdetään 440 km, 
45 huoltopistettä satoine va-
paaehtoisineen, 10 majoitus- 
ja ruokailupaikkaa, suksien 
huoltopisteitä, hierojia, luon-
non eri valoisuudet aamus-
ta iltaan säässä kuin säässä. 

Unohtamatta saunan lautei-
ta, joissa aika kuluu päivän 
kokemuksia kertaillen tai aja-
tuksissaan kelaten. 

Kansallisuuksia on muka-
na tänä vuonna 21, hiihtäjiä 
281, jossa on hieman pudo-
tusta viime vuoteen. 

Todettava on myös se, että 
Ranska on mukana kolman-
neksi suurimpana maana yli 
30 osallistujalla Suomen ja 
Saksan jälkeen.

Pudasjärveläisiä kutsu-
taan mukaan hiihtämään 

sunnuntaina 8.3. Ooka-Sto-
pilta Hotelli Pikku-Syötteel-
le, jossa hiihtomatkaa tulee 
noin 30 kilometriä. Mahdol-
lisuus on hiihtää myös 20 
kilometrin matka ja siirtyä 
Naamangan talolta linja-au-
toon. Osallistumismaksu on 
vain 20 euroa kuljetuksineen, 
huoltopisteiden palveluineen 
ja ruokailuineen. Tieduste-
lut ja ilmoittautuminen puh. 
0400 346 097. 

Heino Ruuskanen

Kuluvan vuoden Yhteis-
vastuu -teemana on Suurel-
la sydämellä  - vapaaehtois-
verkoston toimintaa koko 
maahan. Teeman merkeissä 
Pudasjärven seurakuntako-
dissa vietettiin yhteisvastuu-
tapahtumaa torstaina 19.2. 
Ohjelmassa oli muun mu-
assa hernekeitto- ja kinkku-
kiusaus ruokailu, rukouspol-
ku, onnenpyörä, satuhetki, 
askartelua, arvontaa, mak-
karanpaistoa ja pallomeri. 
Myynnissä oli yhteisvastuu-
tuotteita. Koko päivän tuot-
to yhteisvastuulle oli 2326 
euroa, joka oli hieman enem-
män kuin viime vuonna. 
Tuottoa nosti se, että myy-
tävänä oli lahjoitettuja kirjo-
ja, joita meni hyvin kaupaksi.

Kävijöitä oli reilut 200 
vauvasta vaariin. Uutena 

Suurella sydämellä - Yhteisvastuutapahtuma
asiana tapahtumassa olivat 
pallomeri, satutuokiot sekä 
kirpputorikirjojen myynti. 
Pallomeressä oli pieniä kävi-
jöitä ihan ruuhkaksi asti.

Askartelupisteissä sai 
maalata mieleisekseen pie-
nen pahvisen kodin, jo-
hon sai hakea rukouspolul-
ta rukouksia. Kirkkosalissa 
oli lauluhetkiä tasatunnein 
koko iltapäivän ajan. Samal-
la pidettiin esillä yhteisvas-
tuuteemaa eli kerrottiin ly-
hyesti yhteisvastuukohteista 
ja näytettiin yhteisvastuu-
seen liittyviä filmejä. Kirkko-
salissa oli mahdollista myös 
hiljentyä satutuokion äärelle. 

Suomessa Yhteisvastuu 
2015 tukee vähävaraisia, yk-
sinäisiä ja eri syistä elämäs-
sään vaikeaan tilanteeseen 
joutuneita ihmisiä Suurella 

Sydämellä -vapaaehtoistoi-
minnan kautta ja auttaa lap-
sia kouluun Haitissa, jossa 
vielä on paljon tehtävää vuo-
den 2010 suuren maanjäris-

Lahjoituksena saadut kirjat ja lehdet menivät hyvin kau-
paksi ja nostivat osaltaan päivän tuottoa Yhteisvastuun 
hyväksi. 

Hirvasniemen perheen äiti Ulla-Maija kertoi olleen juhla-
hetki tulla yhteisvastutapahtumassa valmiiseen ruokapöy-
tään. Tilaisuudesta oli kerrottu lapsille päiväkerhossa, jo-
ten he osasivat jo odottaa tapahtumaa. Ulla-Maija äidin 
kanssa Otto 5v, Emmi 7v, Hannes 1v ja Huugo 3v. 

Lasten leikkinurkkauksessa viihtymässä Marita Mertala ja 
Inka 6 kk sekä Heli Ojala ja Topias 8 kk. 

tyksen tuhojen jälkeen. Avun 
vie perille Kirkon Ulkomaa-
napu. 

Heimo Turunen

Rukouspolulla oli mahdollisuus rauhoittua päivän hulinas-
ta. Rukousaiheina olivat: minä ja lähimmäinen, koti ja lap-
set, Jumala, Isä meidän, Herran siunaus, aamu- ja ilta, luon-
to, yhteisvastuu (Haiti), ateria, suru ja menetys. Rukoukset 
sai kerätä pieneen pussiin tai maalaamaansa rukoustaloon.

Seurakuntakodin keittiössä kävi työn hyörinä koko päivän 
ajan. Toimittajan vieraillessa siellä olivat työssä Laila Kent-
tälä, Aune Hyttinen, Tuula Baas, Pirkko Hämäläinen, Maila 
Keskitalo, Aini Alatalo ja Helena Harju. 
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

AVATTU!  PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI MATTOPESUT -20%Tarjous voimassa helmikuun loppuun.

perheleipurit
neljän viljAn

siivut 430 g

1,49
pss

kAnAnpojAn 
broilerin 

fileesuikAle 
hunajamarinoitu 

300 g

2,59
ras

perheleipurit
kevätpitko 410 g

3,49
kpl

mAukAs
näkkileipä

500 g

2,39
pkt

kAbAnossi 
originAl

grillimAkkArA
400 g

2,49
pkt

kultApAAhdettu
mureA kinkku

180 g

bAlkAn 
mAkkArAsiivu

200 g

wilhelm 
perinteinen

grillimAkkArA
400 g

königsbAcher olut
4,2 % 0,33 l tlk

1,14
tlksis. pantin 0,15

1,99
pkt

2,50

cAsA ruutu-
pyyhkeet
kevään värit

6,50

kevät
pipot

4,90

lAsten
sukkAhousut
62-116 cm

6,90

nAisten 
diAbetes sukAt
3 pAriA

miesten jA nAisten  
   softshell 
ulkoiluhousut

kukkien jA 
vihAnnesten
siemenet

turveruukut

2,70

substrAl
rAvinnepuikot

1,90
suihkepullo

4,90

kAstelu-
pAllo

kukkAtuki

4,90

nAru-
Amppeli

3,00

koristerAe
ruukkuun  1l

1,95

jokA kodin 
kukkAmultA 10 l

3,99

biolAn
mustAmultA 12 l

5,50

biolAn
AltAkAstelumultA 
15 l

Alkaen

Alkaen

39,95

0,80
pss

3 pss

2,00

2 pss

pss

Atom 
jääkengät

6,90

5,50

substrAl 
kAsvirAvinne 
500 ml

15,40

lAsten 
kumisAAppAAt runsAAsti

ruukkujA!

2,501,50
pkt

nyt meiltä 
lAsten 

uimAhousut jA 
uimApuvut!

REMONTTI-
POISTO!

NunnaUuni. 
Se kestävä vuolukiviuuni.

MOOTTORIKELKAT

moottorikelkkojen vuokrAus!
esim. lastenkelkka 100,-/vrk

polAris iq h.o 600 cc vm. 2010   4290,-
polAris trAil touring 550 cc vm. 2005   3950,-
polAris sport touring 550 cc vm. 2001   2490,-
polAris xc 500 cc vm. 2001   1990,-
polAris indy 500 cc vm. 1991   1990,-
polAris clAssic 600 cc vm. 2002   2490,-
polAris widetrAk vm. 2007   4490,-
polAris trAil deluxe 500 cc vm. 1996   2490,-
polAris indy lxt 550 cc vm. 2013   8690,-
yAmAhA rs venture 1000 cc vm. 2004   4290,-
yAmAhA rs vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
lynx 5900    990,-
Artic cAt lAstenkelkkA zr 120 2014   2490,-

Vanessa 6

3990,-
Sis. asennus
Ovh. 6350,-

LOPUT LUMILINGOT POISTOHINNOIN! 
Kysy tarjous!

NYT! 1 kpl

0,99
pkt

2,49
pkt

myös mAdot jA 
toukAt

199,-

betAx pro
AkkuporAkone-
sArjA 5 in 1

MEILTÄ 
PILKKITARVIKKEET!

99,-

einhell 
AkkuporAkone
18v/1.5 A li
2 x akku, laturi
takuu 24 kk

69,-

Aeg 
kulmAhiomAkone
wsg-125
sis. 2 x timattilaikka

299,-

Aeg
AkkuporAkone
iskevä
18v 4 Ah bss 18 li

ovh. 299,-

meiltä
milwAukee

Akku-/
sähkötyökAlut 

+ tArvikkeet

meiltä
pioneer

Autostereot
- erillissarjat
- tarvikkeet
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Kevätriehassa tapahtuu mm.
- kepparikisat
- rekiajelua
- talutusratsastusta

- mäenlaskua
- makkaranpaistoa

Tuntivaraukset: puh. 040 2183 222. Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.
Tervetuloa!

Lauantaina 28.2. klo 12 alkaen

KEVÄTRIEHA!

www.hirvaskoski.fi

HANKIHULINAT 5.3. 
Syötteen luontokeskuksella klo 11-15 

KLO Ohjelmassa 
11.00 Avajaiset 
11   Suopunki –yhtye musisoi   
11   Lumenveistoa  
12   Potkurisprintti ja mononheiton  
 kuninkuuskisat 
12.30 Jenni Jaakkola & kosketinsoittaja  
 Eero Jauhiainen esiintyvät 
13.00 ”Kuvia luonnosta” -näyttelyn 
 avajaiset 
14-14.30 Yhteislaulutuokio  
  Jenni Jaakkolan& Eero Jauhiainen 
14.30 Arpajaiset 
11-15  Talvinen puuhaparkki 
11-15 Huskyajelua, Poroajelua, 
 Poniratsastusta  
Luontokeskuksen auditoriossa  
herkkujen ja käsitöiden myyjiä! 
  

Syötteen luontokeskus 
Ma-Su 10-17  
(16.2.-25.4.) 

Ruokapuolta:  
Tunturikäristystä ja lohikeittoa, 
Siruka Eräpalvelut  
  
Lettuja, kahvia, makkaraa, 
Syötteen kyläyhdistys 

                                                   www.luontoon.fi/syote           www.retkikartta.fi            yhteiso.luontoon.fi 

Kivarin Erän hirvipeijaisiin 
lauantaina 21.2. saavuttiin 
iloisen puheensorinan tahdit-
tamana arvanostojonon kaut-
ta. Kontiotuote Oy:n, Pölkky 
Oy:n ja yksityisten tahojen 
lahjoittamia arpoja myytiin 
peräti 160 kappaletta. Hirvi-
porukan johtaja Jouni Juuso-
la toivotti väen tervetulleek-
si kiittäen maanvuokraajia 
metsästyksen mahdollista-
misesta. Kahta kertaa hänen 
ei tarvinnut kutsua vieraita 
syömään kerrassaan maukas-
ta Ulla Mahlakaarron, Niina 
Hallikaisen, Anna-Liisa Ala-
talo-Määtän, Sisko Räisäsen 
ja Anelma Outilan valmista-
maa hirvikäristystä.

Syömisen ja kahvittelun 
lomassa hirvimiehet intou-
tuivat muistelemaan muka-
via ja erilaisia hirvenmet-
sästyskokemuksia. Usko 
Haanela ja Kauko Moilanen 
vertailivat nykyisen mön-
kijäajan ja entisen ”mootto-
rittoman” ajan metsästystä. 
Muutama kymmenen vuot-
ta sitten saalis käsiteltiin ja 
paloiteltiin Rissasen heinäla-
dossa sydänmaan korvessa. 
Sieltä jäätyneet hirvenlihapa-
lat kannettiin hartiavoimil-
la ihmisten ilmoille. Mart-
ti Rissanen puolestaan kertoi 
kommelluksistaan moottori-

Kivarin Erän 
hirvipeijaisissa viihdyttiin

kelkan kanssa. Kelkan telan 
hihna katkesi Kivarin joen 
taakse, lunta oli 60-70 senttiä 
ja asutulle alueelle oli tarvot-
tava jalan pakkasessa reilut 
kymmenen kilometriä. Jäl-
keenpäin kaverit vitsailivat, 
ettei kovakuntoinen Martti 
suksia tarvitse, pelkillä saap-
pailla mies selviää. Rauno 
Tuomaala rouvineen edus-
tivat maanomistajia ja olivat 
tyytyväisiä siihen, että maat 
ovat tällaisessa hyötykäy-
tössä. Antti Liehu muisteli 
kuinka vielä vuosituhannen 
alussa hirviä kaatui runsaas-
ti ja lihaa saatiin aivan yltä-
kylläisyyteen asti. Nykyään 
asiat ovat toisin, saalista ei 
tahdo kovasta yrittämisestä-
kään huolimatta saada. Mar-
ja Mattila toi naisen näkökul-

maa miehen joka syksyiseen 
metsästysintoon; eipä tahdo 
miestä kotosalta viikonlop-
puisin juuri tavoittaa ja kaik-
ki perheen yhteiset olemiset, 
juhlat ja muut yhteiset teke-
miset on yritettävä sovittaa 
hirvestäjän aikatauluun.

Ennen Metsästysseuran 
puheenjohtaja Jussi Timonen-
Nissin luotsaamaa arvontaa 
ja perinteistä lihahuutokaup-
paa sai peijaisväki naut-
tia yllätysohjelmanumeros-
ta. Hirviporukkaan kuuluvat 
Rentukka-kuoron jäsenet 
Toivo Outila ja Pekka Piri 
sekä heidän vaimonsa Anel-
ma Outila ja Elsa Piri lauloi-
vat peijaisvieraiden iloksi 
laulun ”Jos mä ruusu oisin”.

Sointu Veivo

Kivarin Erän hirvipeijaisissa syötiin todella ensiluokkais-
ta käristystä.

Kirjoittanut
Heikki Luoma
Ohjaana
Hanna-Leena
Metsävainio
Esityspaikka
Taivalkosken
Teatteri
Kauppatie 11,
93400 Taivalkoski

Taivalkosken Näyttämö esittää

5 € alle 12-vuotiaat
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
Puh. 0400 670 430
www.taivalkosekenteatteri.fi

Liput 12 € /

Ke  25.2.2015 klo 19.00
Pe  27.2.2015 klo 19.00
Su 1.3.2015 klo 15.00
Pe  6.3.2015  klo 19.00
Su  8.3.2015 klo 15.00
Pe  13.3.2015 klo 19.00
Su  15.3.2015 klo 15.00
Pe  20.3.2015 klo 19.00
Su  22.3.2015 klo 15.00
Pe   27.3.2015 klo 19.00
Su   29.3.2015 klo 15.00
To  2.4.2015 klo 19.00 
La  4.4.2015 klo 17.00
Su  5.4.2015 klo 15.00

Näytelmän oikeuksia 
valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

Taivalkosken Kuohu täyt-
tää tänä vuonna 70 vuot-
ta. Seura on perustet-
tu 8.3.1945. Juhlavuoden 
kunniaksi tehdään seuran 
historiikki koko toimin-
nan ajalta. Samoin seu-
ran jäsenille on hankitta-
vissa uusi seura-asu, jota 

Taivalkosken Kuohulla 
juhlavuosi

voi sovittaa seuran toimis-
tolla. Tälle vuodelle järjeste-
tään myös tansseja tilavassa 
Kaarihallissa, jossa on myös 
hyvä tanssilattia. Talouden 
kannalta tärkeä tapahtu-
ma on Päätaloviikon lauan-
tain Härkäjuhlat, joka koko-
aa suuren joukon juhlijoita 

Kaarihallille. Taivalkos-
ken Kuohu tarjoaa syksyl-
lä järjestettävien tanssien 
yhteydessä kakkukahvit 
juhlavuoden kunniaksi.

Tuomo Leinonen
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Viikonloppuna 21.-22.2. Pu-
dasjärvellä nähtiin hyväta-
soista nuorisolentopalloa 
Tuomas Sammelvuo –salil-
la, kun lauantaina C-tytöt ja 
sunnuntaina B-pojat kisaili-
vat aluemestaruudesta. 

Tyttöjen joukkue oli vuo-
denvaihteen kahden aikai-
semman turnauksen hienojen 
esitysten ja voittojensa ansi-
osta noussut sarjakaaviois-
sa niin, että pääsi pelaamaan 
Pohjois-Suomen huippujouk-
kueita vastaan.  Jo tähän tur-
naukseen pääsyä voidaan pi-
tää suppealta joukkueelta 
hyvänä saavutuksena. Jouk-
kueessa pelaa tällä hetkel-
lä vain kuusi pelaajaa, kun 
syksyllä harrastuksen lopet-
taneiden lisäksi yksi joukku-
een lupaus muutti pois paik-
kakunnalta.

Aluemestaruudesta olivat 
saapuneet kotijoukkue PuU:n 
lisäksi kisaamaan PaKa Kuu-
samosta, SuPS Suomussal-
melta, OsVa Oulunsalosta, 
Sport Kempeleestä, ja Raahe 
Power Raahesta. Pudasjärven 
kanssa samassa alkulohkossa 
oli SuPS ja PaKa.

Ensimmäisessä ottelussa 
PuU kohtasi SuPS:in, joka on 
pelannut talven Pudasjärveä 
ylemmissä lohkoissa.  Tytöt 
jännittivät kotiyleisön edes-
sä ensimmäisen erän hävi-
ten sen lopulta 18-25. Vaik-
ka peli ei muuten vielä oikein 

C-tytöt turnasivat aluemestaruudesta
kulkenutkaan, pohjusti Min-
na Uusi-Illikainen upeilla tor-
junnoillaan seuraavaa erää 
kypsyttämällä SuPSin iskijät 
napsimalla lähes puolet Pu-
dasjärven pisteistä hienoil-
la torjunnoillaan. Toisessa 
erässä peli vapautui ja SuP-
Sin tyttöjen siirryttyä vain ju-
juttelemaan PuU rynnisti erä-
voittoon luvuin 25-11 Minna 
Uusi-lllikaisen, Elisa Huka-
rin ja Essi Isomursun iskies-
sä palloa vastustajan kent-
tään. Mentiin kolmanteen 
erään, josta muodostuikin 
tosi jännittävä. Passareina 
pelanneet Laura Savela, Essi 
Pätsi ja vasta syksyllä len-
topalloharrastuksensa aloit-
tanut Siiri Ojala onnistuivat 
tarjoilemaan iskijöille hyviä 
hyökkäyspaikkoja. Tiukkojen 
vaiheiden jälkeen kotijouk-
kue nappasi tärkeän taistelu-
voiton eräpistein 15-13.   

Toisessa ottelussa vastaan 
asettui PaKa, joka myös on 
pelannut talven aiemmat ot-
telunsa ylemmässä lohkossa 
kuin Pudasjärven tytöt.  En-
simmäinen erä oli tasaisen 
tiukkaa vääntöä ja jännitys-
tä riitti loppuun saakka erän 
ratkettua vasta jatkopisteil-
lä 26-24 Kuusamolle. Tiuk-
ka erätappio vei voimia ja us-
koa sen verran, että Kuusamo 
hallitsi peliä toisen erän ajan, 
vaikka kotijoukkueen ty-
töt välillä esittivätkin maini-

oita otteita. PuU:n pelaajien 
suoritusvarmuus ei kuiten-
kaan riittänyt voittoon saak-
ka, vaan PaKa korjasi pisteet 
plakkariinsa 2-0 voitolla (26-
24, 25-14).

PaKan voittaessa lohkon 
viimeisessä ottelussa SuPSin 
luvuin 2-1, se voitti myös loh-
konsa PuU:n ollessa hienosti 
lohkon kakkonen. Näin tyt-
tömme saivat vastaansa ris-
tikkäisottelussa toisen loh-
kon voittajan ja turnauksen 
ennakkosuosikin Raahe Po-
werin.

Vaikka PuU kuinka hioi 
taktiikoitaan yllättääkseen 
huikean kovan vastustajansa 
omalla kovalla asenteellaan, 
ei se riittänyt ennakkosuosik-
kia vastaan. Raahe voitti en-
simmäisen erän luvuin 25-15. 
Raahen joukkueen pelaaja-
materiaali on huikean hyvä. 
Tytöt harjoittelevat valmen-
tajansa mukaan viisi kertaa 
viikossa.  Joukkueessa riit-
tää pituutta ja osaamista niin, 
että joukkue pystyi esittä-
mään korkeatasoista nautit-
tavaa lentopalloa. Pienemmät 
PuU:n tytöt eivät kuitenkaan 
antautuneet helposti. Toi-
seen erään oli löydetty sel-
laiset konstit, että raahelaiset 
olivat jo ihmeissään tilanteen 
ollessa kotijoukkueen eduksi 
parhaimmillaan jo 14-3. Näin 
suurta piste-eroa on vaikea 
kuroa kiinni lentopallon ny-

kysäännöillä, mutta hyvä 
joukkue sen pystyi valitet-
tavasti tekemään. Raahe sai 
pelin uomiinsa syöttelemäl-
lä vaikeita aloituksia, jotka 
hämmensivät kotijoukkueen 
nostopeliä. Kun aloitukset ei-
vät nousseet tarkasti passa-
rille ja passeja ei saatu aivan 
kohdalleen, pystyi Raahen 
pitkä torjunta eliminoimaan 
kotijoukkueen hyökkäyspe-
lin tylysti. Powerin pelaa-
jat onnistuivat vakuuttavas-
ti kaikessa ja takoivat palloa 
vastustamattomasti kotijouk-
kueen kenttään.  Erä kääntyi 
Powerille numeroin 25-18 ja 
koko ottelu 2-0.

Tappion myötä Pudasjär-
vi pääsi kuitenkin pronssi-
otteluun, johon vastustajaksi 
Kempele oli pudottanut Kuu-
samon. Tälläkään kerralla ei 
kotijoukkueen suoritusvar-
muus riittänyt hyvin pelan-
nutta Kuusamoa vastaan. Ot-
teluvoitto Kuusamolle luvuin 
2-0, (25-18, 25-14).

Loppuottelussa vastak-
kain olivat Raahe Power ja 
Kempeleen Sport. Ottelu oli 
hyvätasoinen ja päättyi Raa-
hen ansaittuun voittoon ja 
aluemestaruuteen luvuin 2-0  
(25-17, 25-20).

Pudasjärven tyttöjen saa-
vuttamaa neljättä sijaa voi-
daan pitää mainiona tulokse-
na, koska C-ikäisten tyttöjen 
sarjassa pelaa Pohjoisella-

kin alueella kymmeniä jouk-
kueita. Tyttöjen kehitys ku-
luneella kaudella on ollut 
hyvä ja syksyn tasoturnaus-
ten jälkeen on pystytty nou-
semaan muutamaa pooli-
lohkoa ylemmäs pelaamaan 
alueen kovimpien joukkuei-
den kanssa. Joukkueen taus-
tajoukot muodostuvat hyvin 
aktiivisista vanhemmista, jot-
ka osallistuvat hienosti järjes-

telemään mm. kioskitoimin-
taa turnauksiin. Joukkueen 
yhdyshenkilönä toimii Sari 
Hukari ja valmentajana Juha 
Pätsi.

Aluemestaruusturnauk-
sen loppujärjestys: 1. Raa-
he Power, 2. Kempele Sport, 
3. PaKa, 4. PuU, 5. SuPS ja 6. 
OsVa.

Juha Pätsi

Pelaajat vasemmalta: Siiri Ojala, Laura Savela, Essi Pätsi, 
Minna Uusi-illikainen, Elisa Hukari, Essi Isomursu ja val-
mentaja Juha Pätsi.

Minna Uusi-Illikainen lyö korkealta Raahen Powerin ulottu-
van torjunnan yli Siiri Ojalan passista Essi Pätsin varmis-
taessa.

1.3. 12.00 Snowbiking @Iso-Syöte, eturinne 
2.3. 14 Musti ja Lysti Cup, Perherinteet
2.3. 19-21 Iltasessarit, SnowPark
3.3. 14-15 Mustin ja Lystin retki, Lapsiparkki Hippula
4.3. 14 Musti ja Lysti Cup, Perherinteet
4.3. 12-15 IS Tour, SnowPark
5.3. 14-15 Mustin ja Lystin retki, Lapsiparkki Hippula
5.3. 12 Haglöfs SuomiSlalom, Eturinne
6.3. 14 Musti ja Lysti Cup, Perherinteet
6.3. 12-13.30 MiniStreet sessarit, SnowPark

16 rinnettä
Iso-Syöte

www.syote.fi, 0201 476 471

Hiihtolomalla 
ei himmailla!

Hiihtokoulukurssit koko perheelle:
• Youth Camp, Ladies Only ja Jyrmyt Jyrkällä 
   viikko 10 ti-ke
• Wernerin hiihtokoulu, viikko 10 ma-ti
  0201 476 475, hiihtokoulu@isosyote.com

Iso-Syö�een tapahtumia viikolla 10
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Julia Pätsillä huikeat SM-kisat
ITF Taekwon-Don mustien 
vyöarvojen SM-kisat  ja väri-
vöiden Helmi Cup järjestet-
tiin 14.-15.2.2015 Ylöjärven 
hienossa urheilutalossa.  Ki-
soissa oli neljä pudasjärve-
läistä kilpailijaa, jotka kaikki 
pääsivät mitalien makuun.

Julia Pätsi oli kisoissa 
hurjassa vireessä.  Hän ”tyh-
jensi pöydän” Taekwon-
Do SM-kisojen historian ko-
vimmalla kisasuorituksella. 
Kuudesta lajista, joihin hän 
osallistui, saavutuksena oli 
viisi kultaa ja yksi hopea!

Lauantain kisaurakka si-
sälsi ensimmäisenä näytös-
ottelun, jossa Julia yhdessä 
Pudasjärvelläkin Taekwon-
Doa opettavan Jari Ram-
bergin kanssa ylsi hie-
nosti voittoon näyttävällä 
ohjelmallaan. Näytösotte-
lu on reilun minuutin mit-
tainen vauhdikas kaikkia 
Taekwon-Don lajitekniikoi-
ta ja hieman akrobatiaakin 
sisältävä todella vauhdikas 
ja näyttävä tekijöidensä tark-
kaan suunnittelema koko-
naisuus. 

Toinen SM-kulta tuli 
2.dan liikesarjakilpailussa, 
jossa tekninen osaaminen ja 
tarkka liikesarjan virheetön 
suorittaminen ratkaisee voit-
tajan. Liigasysteemillä käy-
dyssä kilpailussa Julia voitti 
kaikki vastustajansa voittaen 
puhtaasti sarjansa.

Avoimessa liikesarjakil-
pailussa ottelevat musti-
envöiden kaikki vyöarvot 
vastakkain. Kisaa käytiin 
kahdessa alkulohkossa liiga-
systeemillä niin, että kaikki 
ottelivat kaikkia vastaan. Ju-

lia voitti oman alkulohkon-
sa ilman tappioita tai tasape-
lejä, jotka liigajärjestelmässä 
oteltaessa ovat mahdollisia.  
Jatkolohkossa kummankin 
alkulohkon kaksi parasta ot-
telivat jälleen kaikki kaikkia 
vastaan. Jälleen Julia selvi-
si puhtailla voitoilla kaikista 
vastustajistaan ja hänen kau-
laansa ripustettiin päivän 
kolmas kultamitali.

Lauantai-ilta oli jo pitkäl-
lä kun ilta kahdeksan jälkeen 
ratkottiin vielä erikoisteknii-
koiden mitalit. Ehkä päivän 
kova kisaurakka verotti hiu-
kan kolmen edellisen vuo-
den mestarin keskittymistä, 
kun yhdessä tekniikassa riit-
tävän korkea ja tekniikaltaan 
puhdas potku jäi aavistuk-
sen vajaaksi ja tuloksena oli 
tällä kertaa hopeamitali. Päi-
vän saldo oli silti huikea kol-
me kultaa ja yksi hopea.

Sunnuntain käytiin sit-
ten tatamilla ottelut. Monet 
harrastajat pitävät Taekwon-
Dossa ottelua kuningaslaji-
na. Julia oli pystynyt kään-
tämään edellisen illan 
viimeisen lajin harmituksen-
sa kovaksi asenteeksi ottelu-
päiväksi. Niinpä alle 50 kg 
-sarjan matseissa Julia voit-
ti jälleen kaikki vastustajan-
sa napaten kisojen neljän-
nen kultamitalinsa. Julian 
kova menestys oli ilmeisesti 
huomioitu ADT:ssakin, kos-
ka otteluvoiton jälkeen Julia 
saateltiin testattavaksi.

Kun kaikki painoluokat 
olivat otelleet omat sarjan-
sa, seurasi vielä päälle avoi-
men sarjan ottelut, johon 
siis kaikkien painoluokkien 

Niko Kortelahti voitti prons-
sia A1-junioreiden voima-
murskauksessa,

Ninna Korteslahti voitti kul-
taa A1-junioreiden voima-
murskauksessa ja pronssia 
liikesarjoissa.

Joel Putula voitti kultaa 
miesten alle 70 kg –sarjas-
sa ottelussa (kasvot kame-
raan päin).

Julia Pätsin napsi otteluissa kovasti pisteitä nopeilla ja korkeilla potkuillaan. Julia Pätsin vauhdikas hyppypotku ottelun tiimellyksessä.

Julia Pätsin SM-kisojen mitalisaalis: viisi kultaa ja hopea 
sekä parhaan naiskilpailijan palkinto ja Black Belt Cupin 
pokaali.

edustajat voivat osallistua 
kokoeroista huolimatta. Juli-
an erinomaiset otteet ottelus-
sa jatkuivat edelleen hänen 
napsiessa pisteitä komeilla 
hyvin ajoitetuilla vastahyök-
käyksillä, useimmiten no-
peilla jaloillaan. Julia voitti 
kaikki alkulohkonsa vastus-
tajat puhtaasti selkeillä pis-
te-eroilla.

Molempien alkulohko-
jen kahden parhaan välillä 
mitalit ratkottiin jälleen lii-
gasysteemillä. Näissäkin Ju-
lia jaksoi keskittyä tarkkaan 
otteluun ja napsia kaikissa 
kolmessa ottelussaan tarvit-
tavat pisteet hyvin lyöneil-
tä ylempien painoluokkien 
naisilta. Julia voitti myös jat-
kolohkon kaikki ottelunsa il-
man tappioita tai tasapelejä.  
Näin alimman painoluokan 
voittaja ylsi upealla esityk-
sellään koko avoimen sarjan 
voittoon ja kisojen viiden-

teen kultamitaliinsa.
Julia palkittiin huike-

an mitalisaaliinsa ansios-
ta myös kisojen parhaana 
naiskilpailijana. Lisäksi hän 
ojennettiin edellisen vuoden 
Black Belt Cupin parhaan 
naisen pokaali. Näin rankka, 
mutta voittoisa kahden päi-
vän kisaurakka päättyi hie-
noihin tunnelmiin.

Pudasjärvelle myös 
muita mitaleja
SM-kisojen ohella kilpail-
tiin myös värivöiden Helmi 

Cup, johon voivat osallistua 
harrastajat, jotka eivät vie-
lä ole yltäneet harrastukses-
saan mustan vyön arvoon 
saakka. Helmi Cupiin osal-
listui kolme Pudasjärven 
harrastajaa, jotka kaikki ylsi-
vät myös mitaleille. 

Joel Putula voitti miesten 
värivöiden ottelut hienoil-
la suorituksillaan alle 70 kg 
-sarjassa. Ninna Korteslah-
ti puolestaan nappasi A1-ju-
nioreiden 5-1 gup liikesar-
joissa pronssia lauantaina. 
Sunnuntaina kilpailtiin sit-
ten myös voimamurskauk-

sessa, jossa Ninna hyvillä 
ja voimakkailla tekniikoil-
laan voitti hienosti kultaa. 
Poikien sarjassa myös Niko 
Korteslahti kunnostautui 
A1-junioreiden 4-1 gup voi-
mamurskauksessa napaten 
kaulaansa pronssimitalin. JP

MAANANTAINA 2.3.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 11.00
Hotelli Kuusamo   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

Pudasjärven virkistyska-
lastajien pilkki-cupit jär-
jestettiin tammi-helmi-
kuussa, jonka aikana oli 
neljä osakilpailua.

Tulokset:
1.Vesa Teivaanmäki 58 p, 

Pilkki-cup virkistyskalastajilla
2. Hannu Kellolampi 50, 3. 
Kalevi Sinisalo 42, 4. Juha 
Laakkonen 13, 5. Eero Tak-
kinen 11.

Miehet 60v:
1.Ensio Takkinen 49 p, 2. 
Reino Soronen 48, 3. Matti 
Mikkonen 34, 4. Usko Kok-

ko 29, 5. Alpo Kukka 22, 6. 
Ahti Kokko 15.

Naiset 
1.Saimi Kuusisto-Mikko-
nen 43 p, 2. Sirkka Kokko 
ja Katja Siekkinen 39 p. 
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen 
ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoit-
tamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) 
Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistat-
han laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 

Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai pa-
perille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTAMME TAI VUOKRAAMME
Pudasjärveltä remontin vaativan 

omakotitalon tai rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpöverkkoon tai jolla on 

puulämmitys tai muu edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Viikoilla 8–10 Syötteen 
luontokeskuksella vie-
tetään hiihtolomaa ja lu-
vassa on monipuolista 
ohjelmaa kaikenikäisille. 

Filmiviikot 16.2.–7.3. 
Suurella valkokankaal-
la esitetään kello 10 Risto 
Räppääjä ja Liukas Len-
nart (ja kello 15 Liisa Ih-

Hiihtoloman viettoon Syötteen luontokeskukselle
memaassa. Esitykset ovat 
maksuttomia. Hankihulina 
– päivänä 5.3. ei näytöksiä. 

Lenni Liito-oravan as-
kartelutuokiot luontokes-
kuksen auditoriossa keski-
viikkoisin kello 12-14. Tule 
mukaan askartelemaan 
tupsupunatulkkuja tai mui-
ta pikkulintuja. Alle kou-
luikäiset ovat tervetulleita 
vanhemman seurassa.

Opastetuille lumiken-
käretkille suunnataan per-
jantaisin kansallispuiston 
maisemiin kello 10–13. Tee-
rivaaraan suuntautuvilla 
retkillä lämpö hiipii lihak-
siin ja stressi karisee. Mat-
kalla opas kertoo kansallis-
puiston luonnosta. Retken 
aikana pidetään evästauko, 
joten omat eväät mukaan. 
Ennakkoilmoittautuminen 
luontokeskuksen asiakas-
neuvontaan viimeistään 
retkeä edeltävänä päivänä.

Opastettu yön yli ret-
ki Ahmatuvalle 28.2.-1.3., 
jonne hiihtomatkaa kertyy 
luontokeskukselta 8 kilo-
metriä.  Illan tullen tuvassa 
tuoksuu herkullinen ruoka 
ja hiihdon pintaan nostat-
tama hiki huudellaan pois 
Ahmatuvan saunassa. Sito-
vat ilmoittautumiset luon-
tokeskukselle 25.2. mennes-
sä. Retken hinta 20 euroa.

Hankihulinoiden vils-
ke täyttää luontokeskuk-
sen ja sen pihapiirin torstai-
na 5.3. kello 11–15. Päivän 
aikana on luvassa monen-
laista ohjelmaa kuten po-
roajelua, hyskyajelua ja 
poniratsastusta. KIDSing 
– voittaja Jenni Jaakkola 
esiintyy hulinoissa koske-
tinsoittaja Eero Jauhiaisen 
kanssa kello 12.30 alkaen. 
Toisen kerran he kiipeä-
vät lavalle kello 14.30, jol-
loin myös yleisön toivotaan 

osallistuvan yhteislau-
luun! Talvisessa puuhapar-
kissa voi testata maksut-
ta lumikenkiä, potkureita 
tai vaikkapa hauskoja tan-
demsuksia. Syötteen pot-
kurisprintin ensimmäiset 
mestaruudet jaetaan no-
peimmille hankiliitäjille ja 
osallistua voit myös mo-
nonheiton kuninkuusmit-
telöön. Raija Pohjamo ja hä-
nen lapsenlapsensa Roosa 
Leppäsen yhteisnäyttelyn 
avajaiset luontokeskuksen 
sisällä kello 13.00 alkaen. 
Tilaisuudessa puhuvat Rai-
ja Pohjamo sekä luontokes-
kuksen hoitaja Oili Annila. 
Tarjolla on pientä napostel-
tavaa näyttelyyn tutustujil-
le sekä Suopunki- yhtyeen 
tarjoilemana - musiikillis-
ta Syötteen taikaa. Use-
at markkinamyyjät pystyt-
tävät pöytänsä sisälle sekä 
ulos ja Siruka eräpalve-

lut tarjoilee herkullista 
lounasta. Salojen siivek-
käät – polulla voit tutus-
tua talviseen luontoon ja 
bongata pihapiirin lintu-
ja Keijo Kuukkelin opas-
tuksella. 

Luontokeskus tiedotus

Juha Virkkunen ja Ukko-
poro vuoden 2014 Hanki-
hulinoissa.

Jenni Jaakkola esiin-
tyy Hankihulinoissa 5.3. 
Syötteen luontokeskuk-
sella.

Pakettiauto Mazda Europe. 
Nissan Pickup pitkä lavanen tai 
VW Taro, kaiken kuntoiset. P. 
0400 692 181

OSTETAAN

Lainausreissulle ovat  hukku-
neet Elämää Rojosen selko-
silla ja Pitkä etappi. Jos kirjat 
löytyvät, otatko yhteyttä ja pa-
lautat kirjat. Aili Ojala p. 050 
342 7190.

KADONNUT

Teen kotisiivouksia 
asiakkaiden toiveiden mukaan: 

suursiivous, viikkosiivous, ikkunoiden pesu, 
saunan pesu, kaappien pesu ja 

järjestely, ym. kodin työt.
Teemme myös kodin kunnostustöitä kuten maalaus tai pihatyöt. 

Soita klo 18 jälkeen 044 971 9161 Minda

KOTISIIVOUSTA

KOTIELÄIMIÄ

Myydään Suomen pystykorvan 
pentuja, puhdasrotuisia, lintu- 
ja hirviverisiä, luovutus heti. P. 
0400 139 412.

Melamiininen koivukuviolla, 
rattailla, laatikolla  oleva TV-
taso. Koko  72x38 cm. 15 €. P. 
050 559 9066.

Wanha, viehättävä jyvävakka, 
yli 100 v vanha, tehty puulau-
dasta, koottu vitsaksilla ja puu-
nauloilla, myöhemmin vähän 
pellillä korjailtu. Pituus 86 cm, 
leveys 49 cm ja korkeus 18 cm. 
Hinta 40 €. P. 040 570 8718

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä
Channel Four  
Kurenkoskessa
Kurenkoskessa esiintyy 
perjantaina 27.2. tans-
siorkesteri Channel Four, 
joka on edustanut suo-
malaisten tanssiorkeste-
reiden eliittiä jo vuodesta 
1985 lähtien. Vuosikym-
menten aikana on moni 
nykyään eri orkestereis-
sa soittava muusikko 
viihdyttänyt tanssikan-
saa Channel Fourin ri-
veissä. Musiikillinen linja 
on säilynyt koko orkeste-
rin historian ajan: rehellis-
tä tanssimusiikkia ja tuo-
reita iskelmiä. Musiikki 

on kuljettanut orkesteria 
keikkamatkoilla Suomessa 
Nuorgamista Hankoon sekä 
Ruotsista Välimeren ran-
noille. Yhtye on tehnyt kuu-
si pitkäsoittoa ja useita pie-
nempiä julkaisuja. Äänitteet 
sisältävät myös paljon omaa 
musiikillista tuotantoa, jota 
toivotaan jatkuvasti keikoil-
la.

Harri & Coronet 
Taivalkaarella
Taivalkaarella Taivalkoskl-
la esiintyy lauantaina 28.2. 
Harri & Coronet, ja esiinty-
misen järjestää Taivalkos-
ken Kuohu ry. Yhtye on 
varmasti tullut useille tans-
simusiikin ystäville tutuk-
si, sillä sen historia on noin 

37-vuotias. Varsinkin 80-lu-
vun vaihde ole yhtyeelle kii-
reistä aikaa, sillä tuolloin he 
tekivät paljon säestyskeikko-
ja: jopa 150 vuodessa! Coro-
netin kokoonpano on vaih-
dellut, ja nyt porukkaan 
kuuluu Harri Lauronen: lau-
lu, kitara, basso, Jarmo Ha-
verinen: koskettimet, haita-
ri, laulu sekä Timo Vuorma: 
rummut, lauleskelu.

T.T. Purontaka,  
Petri Nygård ja Ässät
Hotelli Iso-Syötteellä ensi 
viikolla on erittäin moni-
puolinen ja tapahtumari-
kas loppuviikko. Ohjelmis-
ton korkkaa jo torstaina 
5.3. T.T. Purontaka on suo-
malainen iskelmälaulaja ja 
soittaja, joka on viihdyttä-
nyt Suomalaista tanssiylei-
söä jo vuodesta 1977 alkaen. 
Kokkolalainen T.T. Puronta-
ka pääsi vuonna 1990 Topi 
Sorsakosken yhtyeeseen ba-
sistiksi. Soolouransa Puron-
taka aloitti vuonna 1994. Sa-

mettiääninen mies on saanut 
ympärilleen vankan kuulija-
kunnan. Albumeita on ker-
tynyt vuosien varrella jo 
seitsemän.

Perjantaina 6.3. väkeä 
viihdyttää roisi huumori-
räppimaakari Petri Nygård. 
Syntyjään ruotsinsuomalai-
nen artisti aloitti uransa jo 
1989 Neura-yhtyeessä, mutta 
suosioon hän nousi 2000-lu-
vun alussa Petri Nygård-tai-
teilijanimellä. Petri Nygård 
ei tiedä politiikasta mitään 

(omien sanojensa mukaan), 
joten sanoituksissa painot-
tuu enemmänkin rivon elos-
telijan päihdekäyttäytymi-
nen ja nokkela sanailu.

Lauantaina 7.3. tanssikan-
saa viihdyttää tanssiorkeste-
ri Ässät, jonka riveissä esiin-
tyy Lare Siltala rummuissa, 
Pekka Peltola koskettimissa 
sekä Eki Anttila soittaa bas-
soa. Jokainen miehistä osaa 
myös laulaa komeasti. Ant-
tila on kokoonpanon uusin 
vahvistus ja välillä esiin pää-
see hänen viulistin taitonsa. 
Viulu sopiikin todella hy-
vin valssi, tango ja myös foxi 
kappaleisiin.

Kaija Lustila  
yhtyeineen  
Huttukylän  
nuorisoseuralla
Huttukylän Nuorisoseuralla 
lauantaina 28.2. väkeä viih-
dyttää Kaija Lustila & Jari 
Puhakka Band. Kaija Lus-
tila on tullut tutuksi vuo-
sien varrella niin tanssi-, 

konsertti- kuin tv-yleisöl-
lekin. Kaijan tavaramerk-
ki on tanssimusiikki. Yli 
20 vuotta tanssiestradeil-
la viihdyttänyt laulaja-
tar taitaa myös itse tans-
simisen taidon: se takaa, 
että tanssipaikoilla ohjel-
misto sopii varmasti jalan 
alle. Tanssimusiikin lisäk-
si Kaija on suurta lavaka-
rismaa hehkuva, isojenkin 
konserttiestradien artisti. 
Kaija sijoittui Tangomark-
kinoilla hienosti toisek-
si. Syksyllä 2013 Kaija sai 
rinnalleen  vahvoista am-
mattimuusikoista kootun 
kvartetin: Jari Puhakka 
Band. Yhtyeessä soittavat 
Ari Ikonen, Janne Rossi, 
Pete ”Luke” Lehtola ja Jari 
Puhakka.

ETTÄ TÄMMÖSTÄ!
21.900 
13.450
6.450
5.950
5.950
4.950

4.950
4.950
4.650
3.950
3.950
2.950
2.950

2.750
2.650
2.450

2.250
1.650
1.650
1.450

950

MB E 320 CDI Avantgarde autom.... -05
Toyota Hiace 2.5 TD pitkä, 4-veto.....-05
MB C 200 CDI, farkku................-03
Citroen C4 1.6i HB, ml. 146 tkm ..-04
MB Vito 112 TDI, 8-hengen bussi -99
VW Golf 1.6i farkku, ml. 214 tkm -03
Nissan Almera 1.5i HB,
ml. 170 tkm................................-05
Volvo S40 1.8i, hieno .................-03
Saab 9-5 2.0 Turbo ml. 209 tkm -00
Saab 9-3 2.0i Turbo ml. 217 tkm -01
Ford Focus 1.6i, ml. 155 tkm.......-00
Toyota Yaris Verso 1.3i...............-00
Renault Megane 1.6i, ml. 209 tkm -03
Toyota Avensis 1.6i LB, 
ml. 234 tkm.................................-98
Opel Astra 1.8i, farkku................-99
Volvo V40 1.9 TD........................ -00
Opel Astara 1.6i, farm.,
ml. 247 tkm.................................-98
Citroen Berlingo 1.9 D................-98
Volvo 850 2.4i, aut. farm ............-95
VW Golf 2.0i GT farkku...............-94
Peugeot 306 1.9 TD................... -97

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, myös ilt. ja 

viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
AUTON PESUT JA VAHAUKSET. 

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

KESÄRENKAAT 
SAAPUNEET!

Esim. 
Yokohama 
195.65.15
Yokohama 
205.55.16

295 €
/sarja asennettuna

370 €
/sarja asennettuna

NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDIS-
TUKSET JA PENKKIEN PESUT!

Tarjous voimassa maaliskuun loppuun.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA

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

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

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä 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

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

HAMMASLÄÄKÄRI

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

Ottaa vastaan hammasproteesipotilaita Ranualla Hotelli
Ilveslinnassa sekä Posiolla. Myös koti- ja laitoskäynnit.

Ajanvaraukset 040 738 8916 tai 020 743 3940

Jyrki Isojärvi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518
Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua. www.terameri.com

fysioterapeutit Riitta Tiainen ja 
Jarno Saari, toimintaterapeutit 
Heidi Perkiö ja Katja Kuusento

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-20.00
pe 11.00-4.30
la 16.00-4.30 

su 16.00-20.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

GRILLITUOTTEET JA KAHVILA

HAMMASLÄÄKÄRI

Vaativan kuntoutuksen 
fysio-, lymfa-, allas- ja jalka-terapiapalvelut. 

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella.
Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI
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Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
- HUOPAKUMI-

SAAPPAAT, MUCK 
BOOTSIT ja 
Parkanon NAHKA-
SAAPPAAT

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY-  

VARUSTEET
-  CAMOFLEECET
-  KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin

-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
-  Akkulämmitteiset 

HANSKAT JA LIIVIT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  OTSALAMPUT 
 150-2500lum
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua. 
Myös lohi-riisi, lammas-riisi, peura-peruna, 

lohi-peruna, kala-riisi ym. erikoisruuat 
edullisesti.

HauHau lohi-riisi vehnätön 
koiranmakkara 15€/12 kpl

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

www.sahkokivela.fi

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät 

RATSASTAMAAN!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

www.hirvaskoski.fi

RATSASTUSPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

LAKIPALVELUITA

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

TERAPIAPALVELUT, PSYKOTERAPIAA

Pohjoisessa on talvi
Lomaltaan eksoottisuutta 
kaipaavan ei tarvitse lähteä 
tänä talvena kauas. Vaikka 
sanaan eksotiikka usein yh-
distetään vierasmaalaisuus 
ja tropiikki, voi se aivan yhtä 
hyvin tarkoittaa kiehtovaa 
kokemusta oman asuinym-
päristön ulkopuolella koti-
maassa. Tänä talvena koke-
mukseksi saattaa riittää lumi!

Toista hiihtolomaviik-
koa on kulunut ja pohjoiseen 
kantautuu uutisia etelän lu-
mettomista oloista. Tuntu-
reissa lunta sen sijaan riittää 
ja paljon! Iso-Syötteellä rei-
lusti yli metriset hanget ilah-
duttavat talvea kaipaavia.

Jo tulomatkalla korkeat 
valkoiset penkat kiinnittävät 
huomion ja kinoksiin hau-
tautuneesta mökistä pilkot-
taa vain katonharja. Valtavis-
ta aurauskasoista muuttuu 
lasten leikeissä reikäjuustoa 
kun tunnelit ja lumilinnat 
muodostavat pienen kau-
pungin parkkipaikan tilalle.

Mökillä takkatulen loi-
mussa on hyvä rentoutua, 

Jälleen Syötteen puihin on kertynyt komeaa tykkylunta, joka ihmetyttää etelästä tulleita. 
Joku on jopa luullut, että Syötteellä lumetetaan ahkerasti jopa puita.

nauttia hyvästä ruuasta ja 
seurasta. Trendikästä Mind-
fullness harjoittelua voi teh-
dä laittamalla älypuhelimen 
äänettömälle ja piiloon yö-
pöydän laatikkoon. Revon-
tulien tai valosaasteettoman 

tähtitaivaan tiirailu irrottaa 
todellisuudesta ja auttaa tart-
tumaan hetkeen.

Korkeat hanget ja raik-
kaan kirpeä tunturi-ilma 
yhdistettynä haluttuun ak-
tiviteettiin; hiihtoon, lasket-

teluun, lumikenkäilyyn tai 
rentoon oleskeluun vapaut-
taa mielen takuulla arjen aja-
tuksista. Kokonaista viikkoa 
ei ole pakko lomailla, vaan 
vähempikin aika riittää. 

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja 
elinkeinotoimisto (TE-toi-
misto) myönsi starttirahaa 
uuteen yritystoimintaan 
vuonna 2014 yhteensä noin 
2,1 miljoonaa euroa. Mää-
rärahan käyttö pysyi sa-
malla tasolla edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Pohjois-Pohjanmaal-
la 436 uutta yrittäjää sai 
vuonna 2014 starttirahaa. 
Kun myös starttirahan jat-
kohakemukset huomioi-
daan, kaikkiaan vuonna 
2014 starttirahaa sai Poh-
jois-Pohjanmaalla 878 yrit-
täjää. Starttirahahakemuk-
sia hylättiin 177 kappaletta.

Eniten starttirahapää-
töksiä tehtiin kaupallisel-
le alalle ja palvelualoille. 
Rakennusteollisuutta pal-
velevia erilaisia liike-elä-
män asiantuntijapalvelui-
ta tarjoavia yrityksiä syntyi 
myös kohtalaisen paljon. 

-Kauppa ja palvelualat 
ovat turbulenssista huo-

Starttirahaa uuteen 
yritystoimintaan

limatta aloja, joille syntyy 
uutta aktiviteettia. Jonkin 
verran uusissa yrityksis-
sä on mukana kansainvä-
lisyyttäkin, erityisesti tek-
nologiapuolella. Yleistyvä 
trendi monilla aloilla on 
alihankinnan lisääntymi-
nen. Omaa ammattitaitoa 
myydään yrittäjänä palk-
katyösuhteen sijaan, kertoo 
asiantuntija Kari Backman 
Pohjois-Pohjanmaan TE-
toimiston aloittavien yrittä-
jien palvelusta.

Starttiraha on TE-toimis-
ton aloittavan yrittäjän tuki 
uuteen yritystoimintaan 
ja työllistymiseen. Start-
tirahalla turvataan yrittä-
jän toimeentulo siltä ajal-
ta, jonka yritystoiminnan 
käynnistyminen ja vakiin-
nuttaminen kestää, kuiten-
kin enintään 18 kuukauden 
ajan.

TE-toimisto tiedotus
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Pudasjärven Yrittäjät ry

SENIORIYRITTÄJIEN
LOUNASTAPAAMINEN
ke 4.3. klo 11 Jukolan Pirtti.

Mukana kaupunginjohtaja Tomi Timonen. Tervetuloa!

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

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2. ke-su klo 10-
16. Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän ak-
varellinäyttelyyn ”Syötteen lumoa”.
Ville Wikstedt - Hidden personality 4.2.-4.3. Näyttelyn järjestää Pudas-
järven kulttuuripalvelut. Ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Puikkarin edestä, kävellään yhdessä.
Syötteen luontokeskuksen filmiviikot 16.2.-7.3. klo 10-17. Jo perinteek-
si muodostuneet filmiviikot saavat jatkoa myös tulevina hiihtolomaviikkoina. 
Aamupäivän esitys kello 10 ja iltapäivän esitys kello 15. 
Yhteinen avantouinti-ilta to 26.8. klo 18-19. Pietarilantie 17.
Opastettu lumikenkäretki Teerivaaran suuntaan pe 27.2. Pudasjärvi 
Syötteen luontokeskus. Opas johdattaa retkeläiset Syötteen kansallispuiston 
tykkymetsiin klo 10-13. 
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Kipinän koulu pe 27.2. klo 9-13. 
Komea monikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven 
alakouluille helmikuussa.
Laulamme yhdessä la 28.2. klo 16. Kansanlaulu-laulajaiset, laulattamassa 
Keijo Piirainen. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Ison Karhu Syötteellä su 1.3. klo 11-17. Pudasjärven komea kirjastoauto 
Iso Karhu vierailee Syötteellä. Pikku-Syöte, rinnekahvion takana klo 11–14.30. 
Iso-Syöte, pysäköintialueella klo 15–17.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 2.3. klo 10-10.30. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Onko läheiselläsi mielenterveysongelmia? Miten jaksat itse? -ver-
taisryhmä omaisille ja läheisille. Kokoontuu ma 2.3., 13.4. ja 4.5. klo 18.00-
19.30 Osviitan tilassa os. Kauralantie 3, Pudasjärvi.
Salibandyturnaus Tuomas Sammelvuo -salissa, 4.3. klo 10-12. Yläkoulu/lu-
kio/ ammattikoulu 13-15. Ilmoittautuminen paikan päällä.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 9.3. klo 10-10.30. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Ilopilleri-show - Jokeri-Pokeri Box su 15.3. klo 15. Kurenalan koulu, Rim-
mintie 1.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 16.3. klo 13-15. Teemana ”Hyvinvointia 
ruuasta”. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 1.3.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. Taku

BINGO 

Nuorittalla Pömilässä 
(Nuorittantie 76) 

pe 27.2. klo 18.45 alkaen. 
Päävoittona 120 € ostokortti.

Tervetuloa!

Bingo

La 28.2.2015 klo 21.00–02.00
TAIVALKAARELLA

Lippu 12 euroa. TERVETULOA!     
Järj. Taku 

TANSSIT

esiintyy 
Harri & 
Coronet           

Onko läheiselläsi mielenterveysongelmia? 
Miten jaksat itse? 

-vertaisryhmä omaisille ja läheisille
Kokoontuu ma 2.3., 13.4. ja 4.5. klo 18.00-19.30 

Osviitan tilassa os. Kauralantie 3, Pudasjärvi.
Tulossa: Omaispäivät 12.-14.6.2015 Rovaniemellä

Lisätietoja: www.hyvanmielentalo.fi/omaistoiminta tai
omaistyöntekijä Sanna Hyry, p. 041 5402 354,
sanna.hyry@hyvanmielentalo.fi

 PUDASJÄRVEN
 ELÄKELÄISET ry  
PERINTEINEN TALVIPÄIVÄN VIETTO 

tiistaina 10.3.2015 kello 12.00 Auran majalla. 
Tapahtumassa hiihtokilpailut naisille, miehille, 

joukkueille ja sauvakävelytempaus. 
Ilmoittautuminen Leenalle 6.3.2015 mennessä, 

puh. 050 559 9066. 
Hiihtoihin ei oteta jälki-ilmoittautuneita. 

Lähtö S-marketin linja-autopysäkiltä kello 10.00. 

Pyhäjärven Eläkeläiset ry järjestää Jokilaaksojen 
aluejärjestön yhdistysten ja jäsenten väliset 

PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 
keskiviikkona 18.3.2015 kello 12.00 

Pyhäjärven Emoniemen kalasatamassa. 
Sarjat naisille, miehille ja joukkueille. 

Ilmoittautuminen Leenalle, puh. 050 559 9066. 
Kuljetuksesta sovitaan erikseen.

HAETAAN
LEHDEN JAKAJAA
varhaisjakeluun Pudasjärvellä.

Lisätietoja: 
Juha Juutinen p. 0400 721 612.

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

Tarkista päivitetyt tiedot netistä. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

To 5.3.  
T.T Purontaka

Pe 6.3.  
Petri Nygård

La 7.3. 
Tanssiorkesteri  

Ässät
TULOSSA mm: 

Pe 20.3. Eini & Boogie, La 21.3. Elastinen, 
Pe 3.4. Mertaranta all stars, La 4.4. Dingo

Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015
Hakeminen: www.opintopolku.fi

Meillä opiskelussa on tekemisen 
meininki ja tekemisessä ilo. Kun 
sinulla on oma haaveammatti, 
me tarjoamme siihen koulutuksen. 

Tervetuloa Kuusamoon!

COOLIST I DUUNI IN! Nyt kutsuu sua 

Kuusamo!

Lähihoitaja, pk/yo • Matkailupalvelujen 
tuottaja, pk/yo • Kokki, pk/yo • Asiakas-
palvelun ja myynnin merkonomi, pk/yo 
• Talonrakentaja, pk • Sisustuspuusep-
pä, pk • Sähköasentaja, pk 

Ka
inuun ammattiopisto

Am
m

at i l l i sen  kou lu tuksen  l aa tupa lk i n
to

 2
01

4

Keskiviikkona 25.2.
Pubissa: Pubivisa klo 19.00
vetäjänä toimii Marko Koivula 

Lauantaina 28.2.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Wintissä disco: klo 24-03.30  DJ Leila Lippu 5€ sis. ep

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Aukioloajat:
Ma-ti 14-20 • Ke 14-01 •  To 14-21 • Pe 14-04 • La 14-04 • Su 13-18 

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotellihuoneet alk. 70 €/1 hh, 85 €/2 hh.
Tervetuloa majoittumaan ja tanssimaan, 

viihtymään ja huvittelemaan!

Perjantaina 27.2.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Wintissä disco: 
klo 24-03.30  
DJ DiDy

TULOSSA:  pe 6.3.  Jarkko Honkanen 

Salissa: 
CHANNEL 

FOUR
Lippu 12€ sis. ep

Turun Linnateatteri esittää lastennäytelmän 

Puhveli Bill 
Lakarin koululla to 26.2. klo 18.

Esitys perustuu 
saman nimiseen 

Mauri Kunnaksen kirjaan.

Pudasjärven yhdistys

Liput: 2 euroa / henkilö. MLL:n jäsenille ja 
alle 2-vuotiaille lippu on ilmainen

Tervetuloa!
Esityksen alussa myydään 

arpoja! Pääpalkintona 
täytekakku!Kuva: Marko Korkeaniemi

Huttukylän Ns 
KAIJA LUSTILA & 

JARI PUHAKKA BAND

 www.huttukylanns.net  

Liput 14 €, käteismaksu, 
baarista

virvokkeita ja sekahaku

la 28.2. klo 20.30 - 01  
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Pintamon kyläseuran 
VUOSIKOKOUS 
pidetään leirikeskuksessa

Pintamontie 255,
sunnuntaina 1.3.2015 klo 13.00. 

Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat 
sekä sääntömuutosesitys. 

Tervetuloa! Johtokunta

Paikka: palvelukeskus, kauppatie 25
Kokoontuminen: joka kuun ensimmäinen torstai klo 17-19 

Seuraavat kokoontumiset: 5.3., 9.4. ja 7.5.
Tervetuloa! 

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys

Lisätietoja:
Vertaistuki ryhmän vetäjä Aila Kälkäjä

044 593 7282, aila.kalkaja@gmail.com

Olette kaikki lämpimästi 
tervetulleita keskustelemaan 

muiden 
Kilpirauhassairaiden kanssa

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY
KEVÄTKOKOUS    

tiistaina 10.3.2015 kello 14.30. 
Palvelukeskuksessa

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Johtokunta

Eduskuntavaalit 2015
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 8.-14.4.2015 
ja ulkomailla 8.-11.4.2015.

Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeis-
tään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.  Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle hen-
kilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään torstaina 26.3.2015 niille äänioikeutetuille, joiden osoi-
te on tiedossa. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen 
oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista.  

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ul-
komailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapu-
neeseen ilmoituskorttiin.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspai-
kat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Ervastin entinen koulu 

(Nokipannu Oy)
Puolangantie 1148

2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan  8.- 14.4.2015. 
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 16.12.2014 § 446 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat 
ovat seuraavat:

Kaupungintalo, Varsitie 7, Pudasjärvi 
8.4.2015 – 10.4.2015 klo 10:00 - 18:00 
11.4.2015 – 12.4.2015 klo 10:00 - 15:00 
13.4.2015 – 14.4.2015  klo 10:00 - 19:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä 
8.4.2015 – 8.4.2015 klo 10:00 - 14:00
Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941, Siurua 
9.4.2015 – 9.4.2015 klo 09.30 - 12:00
Livon entinen koulu, Kirsiojantie 31, Livo 
9.4.2015 – 9.4.2015 klo 13:30 - 16:00
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi 
10.4.2015 – 10.4.2015 klo 10:00 - 12:00
Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte 
10.4.2015 – 10.4.2015 klo 13:30 - 16:00
Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos 
13.4.2015 – 13.4.2015 klo 10:00 - 12:30
Korpisen kylätalo, Turpeisenvaarantie 1150, Jaurakkajärvi 
13.4.2015 – 13.4.2015 klo 14:00 - 16:00
Hirvaskosken koulu, Jussintie 10 a, Sotkajärvi 
14.4.2015 – 14.4.2015 klo 12:00 - 14:00

Laitos- ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Lai-
toksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto, Kurenkartano, Kielokoti, Koivukoti, Rimmin palvelukoti, Tuohiko-
ti, Lakkari, Yläkartano, Valokki) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa 
julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä 
hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- 
eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kun-
nassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoi-
don tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitet-
tava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 8-14.4.2015 sattuvana päivänä kello 9 – 20. 
Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi 
tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään  tiistaina 7.4.2015 ennen klo 16.00. 
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä 
joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  
Lomaketta on saatavana kaupungin keskustoimistosta (kaupungintalo, Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat 
vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja 
Moilanen, puh. 040-740 2550.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiää-
nestyksen piiriin.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäes-
sä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa 
käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta 
väliaikaisen henkilökortin.

Mainonta
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 1.4.2015.

Pudasjärvi 5.2.2015 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Sarakylän alueen kyläseura ry
alkaa maksamaan 1.3.2015 lähtien 

Kairan Kuidun liittymästä 50 € avustusta 
Metsälä-Sarakylä alueella. 

Kuitti maksetusta laskusta + tili nro 
(yksi liittymämaksu/talous).

Kaisa Nivala, Vainiontie 15, 93250 Sarajärvi 
puh. 040 839 3812

Hirvaskosken Kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS
su 15.3.2015 klo 17.00 
Hirvaskosken koululla.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten 
vuosikokousasioiden lisäksi nykyisen hallituksen 

jäsenten eroaminen tehtävistään sekä mahdollinen 
yhdistyksen purkaminen.

Tervetuloa! Hallitus

Hiihto hiihdetään neljänä 
ryhmänä Kuusamon 

Saunavaaralta Tornioon, 
osallistujia ilmoittautunut 
285, jossa kansainväli-
syyttä 18. eri maasta. 
Pudasjärveläisten 

hiihtopäivä on sun-
nuntai 8.3. Päivähiihto 

hiihdetään Ooka-Stopilta 
Hotelli Pikku-Syötteelle, 
matka n. 30 km. Naa-

mangan huoltopisteeltä 
on mahdollisuus nousta 
linja-autoon, johon mat-
kaa Ooka-Stopista on 
n. 20 km. Tämä väli on 

mahdollista hiihtää myös 
vapaalla tyylillä.

Maksu 20 €/henkilö, 
joka sisältää: 
- l inja-autokuljetuksen 

Kurenalta Ooka-Stopille 
ja takaisin Hotelli Pikku-
syötteeltä Kurenalle.

-  huoltopisteiden palvelut 
Ylimmäisellä Pirinlam-
milla 9 km, Naaman-
galla Kyösti ja Kristiina 
Naamangan talon ko-
dassa 20 km sekä läm-
pimän tulomehun Hotelli 
Pikku-syötteellä

-  saunan ja suihkun Ho-
telli Pikku-syötteellä.

Huoltopisteiden  
tarjoiluun kuuluu lämmin 
mehu, rusinat, suklaa, 

suolakurkku. Ylimmäisellä 
Pirinlammella 

nokipannukahvia.
Lähtöpaikka Puikkarin 
piha su 8.3. klo 10.30

Ilmoittautuminen 
ke 4.3. mennessä,
 Heino Ruuskanen 
p. 0400 346 097, 

heino.ruuskanen@
pudasjarvi.fi
Tervetuloa!

KUTSU 
PUDASJÄRVE-

LÄISTEN 
OMAAN 

HIIHTOON SU 8.3. 

Piirinkilpailuiden 
osallistujalista Pudas-Koneessa.

Ilmoittautumiset 3.3. mennessä.

Pudasjärven Virkistyskalastajat

Lukijan kynästä

Onko omakotitalon omistaja velvollinen lumenpoistoon, jonka 
aiheuttaa kaupungin alihankkija? Auratraktorit työntävät viisto-
auralla kotien lumikareen liittymän kohdalle, jota ei heikompi 
henkilö saa pois millään.

Eikö kaupunki voisi kilpailuttaa auraukset siten, että kiin-
teistöjen kohdalla käyttäisivät reunaestoa, että lumi ei jää auran 
eestä kaikki kiinteistön omistajan poistettavaksi? Mielestäni täl-
lainen kuuluu kaupungin vastuualueeseen.

Mitähän varten kiinteistöveroja peritään kun vastuu kuuluu 
kuitenkin kiinteistön omistajalle?

Nimim. Kyllästynyt lumen luoja

Lumenaurauksesta

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy
Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- 

ja 
painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281            
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi             
www.pudasjarvi-lehti.fi

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Elintarvikkeet ja päivittäistavarat
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Alkon tilauspiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti
●  Mökkien siivous- ja huoltopalvelut
●  Syöte Shop kiinteistöstä löydät myös Syötteen  

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.

KOKOUSTAMAAN
KEVÄTHANGILLE
Alkaen 29,50 €/hlö/päivä

2 vrk 
SPORTTILOMA 

     
Standard 129 €/hlö
Superior 149 €/hlö

 3 vrk
SPORTTILOMA 

     
Standard 159 €/hlö
Superior 189 €/hlö

 4 vrk
SPORTTILOMA 

     
Standard 209 €/hlö
Superior 249 €/hlö

Riemua koko perheelle – Katso lisää www.pikkusyote.fi 

HIIHTOLOMAVIIKKOJEN TARJOUKSET

VOIMASSA 15.3.2015 SAAKKA

PERHELIPPU 
RINTEISIIN
62 €/päivä

(2 aikuista ja max. 2 lasta)

LIPPUPAKETTI
VOIMASSA 15.3. SAAKKA

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettuwww.pudas-kone.fi

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

TEKOTURKIS-
PUSERO

79€

TEKNINEN ALUSASU

79€
Aidot kotimaiset metsurin 
LUMIKENGÄT
Kaksi kokoa

Trevi MB748W mono RADIO
● Hyvä kuulumaan
● Toimii paristoilla ja verkkovirralla
● Helppokäyttöinen ja kestävä

39,90

Kastrup

32FLK242BWG 32 ” LED TV
● Antenni- ja kaapeliverkon  

digiviritin
● Teräväpiirtoviritin T2
● 1000 sivun teksti-TV

329€

40” Full HD LED SMART TV
● Antenni- ja kaape-

liverkon digiviritin
● Teräväpiirtoviri-

tin T2
● 1000 sivun 

teksti-TV

399€

40FLHR242BCN

T24D390EX 24” 

● Antenni- ja kaapeliverkon 
digiviritin

● Teräväpiirtoviritin T2

199€

Full HD LED TV

UE40H5005 Full HD LED TV
● Antenni- ja kaapeliver-

kon digiviritin
● Teräväpiirtoviritin T2
● 1000 sivun teksti-TV 

alasivumuistilla

470€

65€
PIENI

69€
ISO

TV-SEINÄ-
KIINNIKKEET 
Alk.39€

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 
6 tasaerään.

Snow Flake LUMILINKO
● Sähköstartti
● Portaaton variaattoriveto
● Liipasinohjaus
● Sähköinen heittotorvensäätö
● Lämpökahvat
● Yhden käden ohjaus
● Työleveys 74 cm
● B&S moottori ● 16” pyörät
● Työvalo ● 2 vuoden takuu

1700€

1 kpl


