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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pertti Purolasta
Pudasjärven

Osuuspankin 
toimitusjohtaja s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 24.2.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com

SERTIFIKAATILLA TAATUSTI 
PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Vendigo ei itse myönnä lainaa, vaan vertailee puolestasi 
lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä,  

jotta saisit todennäköisemmin lainaa parhailla lainaehdoilla.
Sähköinen hakemus on helppo täyttää kaikilla  

päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa  
sekunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Katso lisää osoitteessa www.vendigo.fi

Teemme yhteistyötä Vendigon kanssa, 
jonka kautta voit hakea helposti ja  

nopeasti remonttirahoitusta! 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Lapsille poro- ja poniajelua!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

AKTIIVISEEN ARKEEN

PITKÄVAIKUTTEINEN 
MONIVITAMIINI

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Mattalasitteinen lattialaatta. Laatat 
kiinnitetty toisiinsa silikoninapein. 
1,44 m²/pkt.

AIKUISTEN POTKURIT

LASTEN POTKURIT 1190
m2

LATTIALAATTA  
PALLAS 9,7x9,7  

HARMAA

4500

6500

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 8.3., ke 15.3. ja ke 22.3.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

• 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

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. 
Syötteeltä n. 33 km.

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Olen lomalla 5.3.-30.3.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

VETERAANIKERÄYS 
PUDASJÄRVELLÄ

ke 1.3. klo 16-20.
Kerääjinä Kainuun prikaatin varusmiehiä. 

Keräystuotto käytetään 
sotaveteraanien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry

Eero Ahonen keräysvastaava
puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!

Laskiaissunnuntaina 26.2. klo 11-14 

Syötteen Safaritalolla 

Viikolla 9. ja 10. palvelemme joka päivä klo 10-17. 
Os. Romekievarintie 4, syöte.

Päivän aikana yllätystarjouksia!

Pietan Puoti ja 

Urheilu Ankkuri 

tarjoavat hernekeittoa 

asiakkailleen.  

Tervetuloa ”rokkailee” Safaritalolle. 

”rokkaa”

PUDASJÄRVEN SOS.DEM.
TYÖVÄENYHDISTYKSEN 
KUNNALLISVAALIAVAUS

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

LAUANTAINA 4.3.2017 KLO 11-14
S-MARKETIN EDUSTALLA.

TULE JUTTELEMAAN 
AJANKOHTAISISTA 

ASIOISTA JA TAPAAMAAN 
EHDOKKAITA. 

 VIERAANA DEMOKRAATTI-
LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA 

MIKKO SALMI KLO 11-12.30.
TERVETULOA! 

PUDASJÄRVI -lehti
KUNTAVAALIT 2017 EHDOKAS, 

varaathan ilmoituspaikkasi 
Pudasjärvi-lehteen ajoissa!

Heimo Turunen 
0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pertti Kuusisto 
040 195 1732

toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 26.2. kello 10, Timo Liika-
nen, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro.

Kuorot: Vox Margarita ke 1.3. kello 18.

Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. Kirp-
putorille otetaan vastaan palkintoja arpajaisiin.

Sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt puolisosi 
kuoleman kautta. Ensimmäinen kokoontuminen on Pu-
dasjärven seurakuntakodilla ma 6.3. kello 18.00. Ryhmä 
kokoontuu seitsemän kertaa n. 2 h/kerta. Sururyhmäs-
sä voit jakaa luottamuksellisesti kokemuksia ja tunteita 
yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa. On suositeltavaa, 
että ryhmään tullessasi läheisen kuolemasta on kulunut 
vähintään 3kk ja korkeintaan kaksi vuotta. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen 27.2. mennessä 040 175 8597/Helena 
tai p. 0400 866 480/Eeva.

Sauvakävely tiistaisin kello 17.15.  Lähdetään yhdes-
sä srk-talon, Kanttorilan pihasta reippailemaan. Len-
kin päätteeksi keitämme iltakahvit Kanttorilassa. Kahvi-
kolehti KUA:n hyväksi. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä 
lenkkeilijöitä!

Yhteisvastuun lipaskeräys ti 28.2. klo 10, kerääjille 
lämmin kaakao ja munkki. Ilmoittautuminen Eeva Leino-
nen 040 866 480. 

Villasukat veteraaneille, Suomi 100 vuotta sukkien ja-
kamistilaisuus seurakuntakodissa ti 28.2. kello 13. Ter-
vetuloa!

Ystävänkammarilaiset huom! kokoonnutaan to 2.3. 
kello 12 Hirsikartanon pääovelle Kauppatie 41. Tervetu-
loa tutustumaan Hirsikartanoon 

Nuttupiiri Kanttorilassa to 2.3. kello 17.

Varhaisnuorten leiri (3.-6. luokkalaisille) Hilturannassa 
4.-5.3. Leiri on ilmainen. Ilmoittautumiset kirkkoherranvi-
rastoon (08) 882 3100 viim. ti 28.2. mennessä. Lisätieto-
ja leiristä 040 752 4387/Marko.

Perhekerho: Perhekerho seurakuntakodissa ke 1.3. 
molemmat ryhmät yhdessä.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset:  Vuosikokous Sarakylässä Ju-
hani Jurmulla  pe 24.2. klo 19 ja lähetysseurat Saraky-
län kappelissa su 26.2. klo 12 (Mikko Karjalainen, Arto 
Lohi). Vuosikokous ja seurat Jongulla Suvi ja Matti Ron-
kaisella su 26.2. klo 13 (Arvo Niskasaari).  Vuosikokous 
ja seurat Ervastissa Vuorman sisaruksilla su 26.2. klo 13 
(Timo Lyytikäinen). Seurat Kurenalan ry:llä su 26.2. klo 
16 (Arto Lohi, Mikko Karjalainen).

Kastettu: Fiona Marianna Luokkanen, Kaisa Mirjami 
VIljamaa.

Haudattu: Lauri Herman Heikkilä 91 v, Lauri Alvari Sal-
mela 85 v, Tauno Osmo Kangastalo 72 v,  ja  Erja Maila 
Hillevi Jaakola 59 v haudattu Kuusamoon. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Kahdet tikkaat
Yksi ortodoksiystäväni kertoi minulle 
kauan sitten opettavaisen kertomuksen 
Vapahtajamme äidistä ja apostoli Pietaris-
ta. Siitä Pietarista, joka seisoo siellä Taivaan 
porteilla vastaanottamassa sisälle pyrkiviä. 
Uskollisena tehtävälleen Pietari seuloo si-
sälle yrittäjät. Toisen hän laskee sisälle, toi-
sen käännyttää pois. Välillä Pietari itsekin 
piipahtaa sisäpuolella Taivaan saleissa iloit-
sevin joukossa.

Yllätyksekseen hän näkee, että sisällä 
on myös niitä ihmisiä, joilta hän on evän-
nyt pääsyn Taivaan valtakuntaan. Miten 
he ovat päässeet sisälle? Hämmentynee-
nä Pietari lähtee viipymättä tarkastamaan, 
ettei valtakuntaa suojaava muuri vain ole 
jostakin kohdasta sortunut.  Aikansa kul-

jettuaan muurin vierustaa hän näkee jo 
kaukaa muurin harjalla seisovan ihmis-
hahmon. Kohdalle saavuttuaan hän tunnis-
taa, että muurin harjalla seisoo itse Vapah-
tajamme äiti – Jumalansynnyttäjä. Pietari 
huomaa myös kahdet pitkät tikapuut, jot-
ka on asetettu molemmille puolille muu-
ria. Tikkaita pitkin nousevat muurille ne, 
jotka Pietari oli seulonut Taivaan portil-
la jäämään muurien ulkopuolelle. Muu-
rin harjalla Jumalansynnyttäjä ottaa heidät 
hellästi vastaan ja ohjaa laskeutumaan si-
säpuolelle.

Hämmästyneenä Pietari huutaa tik-
kaiden juurelta muurin päällä seisoval-
le Vapahtajamme äidille: ”Kaikkeinpyhin 
Jumalanäiti, mitä täällä oikein tapahtuu?” Ju-

malansynnyttäjä vastaa Pietarille: ”Poikani 
ja Jumalani on asettanut minut ihmisten tur-
vaksi. Minä olen toivottomien ilo. Minä olen 
kaikkien onnettomien apu. Minä olen pelas-
tuksen tikapuut.”

Opettavainen kertomus muistuttaa 
meille, että Taivaan valtakunnan Isäntä itse 
päättää ketkä saavat astua sisälle Taivaan 
saleihin ja asua hänen valtakunnassaan. 

Pitkän paastonajan alkaessa lähtekääm-
me jokainen rohkeasti seuraamaan Vapah-
tajaamme hänen kärsimystiellään kohti 
Ristiä – kohti noita pelastuksen tikapuita.

Juha Kukkurainen

Rakkaamme

Lauri Alvari
SALMELA 
s. 25.4.1931
k. 6.2.2017 

Kun pitkän elämän saa,
voi rauhassa nukahtaa.
Kun kaikki on valmista,
tehty työ,
on edessä rauhaisa yö.

Lämmöllä muistaen
Soili ja lapset
Vesa ja lapset
Senja
Aimo, Eija ja lapset
Veijo, Riikka-Maija ja lapset
sukulaiset ja ystävät

Saatoimme rakkaan isämme äidin viereen nukkumaan 
läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitämme myös kaikkia Lauria hoitaneita

hyvästä hoidosta ja huolenpidosta.

Joukko suomea opiskelevia 
vapaaehtoisia vieraili Ystä-
vänpäivänä 14.2. Rimmin pal-
velukodissa ja Työkeskuk-
sen päivätoiminnassa. Vieraat 
toivat mukanaan kirjastosta 
lainaamiaan suomenkielisiä 
kirjoja, ja he lukivat kirjoja ää-
neen Rimmin ja Työkeskuk-
sen aikuisille asiakkaille. 

Työkeskuksessa vierailun 
aluksi suomen opiskelijat lah-
joittivat asukkaille itse tehdyt 
ystävänpäiväkortit, jonka jäl-
keen ohjaaja Hillevi Juusola 
kertoi, millaista toimintaa päi-
väkeskuksessa on. 

Itse lukuhetkeen kuului 
ääneen lukemista ja keskus-
telua luetun tekstin aihees-
ta ja aiheen vierestäkin. Kes-
kustelun aikana selvisi mm. 
että moni meille tuttu lintu 
tunnetaan myös Tunisiassa. 
Palokärki tunnetaan maassa 

Ystävänpäivän lukuhetki toi iloa

nimellä ”puun lääkäri”. Ti-
laisuus toi iloa niin lukijoille 
kuin kuuntelijoillekin. 

Lukuhetken toteuttivat 
yhdessä Pudasjärven kir-

jasto, Suomistartti-ryhmä, 
PSK-kotokoulutus ja Rim-
min palvelukoti. Pudasjär-
vellä toteutettu lukuhetki on 
osa maanlaajuista kampanjaa, 

Lukuhetki Rimmin palvelukodissa. Kuva Marja Lohvansuu.

jonka ideana on tuoda erilai-
sia ihmisiä yhteen yhteisen lu-
kutuokion ääreen.

Sakari Niemelä 

S

Yhdessä vietetty aika 
on kuin taika. 

Kiitokset sukulaiset ja ystävät. 
Teitte syntymäpäivästäni juhlan. 

Pasi

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

AUTON PESUT JA VAHAUKSET.
NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDISTUKSET 

JA PENKKIEN PESUT!

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

3.950
2.950
2.950

950 

18.500 
5.950 
4.650 
4.650
4.350 
4.350 
4.250
3.950 
2.950 
1.950

22.500+alv

20.000+alv
20.800+alv

3.950

TARJOUS!
Nissan Primera 1.8i, ml. 188 tkm....... -04
Opel Zafira 2.2i, 7 heng., ml. 237 tkm. -02
Nissan Primera 1.6i farkku, ml. 266 tkm -05
VW Vento 1.8i, siisti yksilö..................-96 

MB E 320 CDI Avantgarde autom ..... -05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi......-99 
MB C200 CDI farkku ..........................-03
Opel Vectra 2.2i aut., farkku ...............-04
Mazda 6 1.8i HB ................................ -05 
Mazda 3 1.6i Sedan ...........................-05 
Volvo S60 2.4 D5 ................................-03
Opel Vectra 1.8i, ml. 235 tkm ............ -03 
Mazda 6 2.0i HB ................................-02 
VW Transporter 2.4D, juuri kats. ........-98
Myydään osina: Fiat Stilo 1.6 HB ..... -04
Traktorit:
Valtra A95+etuk., ml. 10500 h...-04
Valtra 900+etunostolaite+voimanotto,
ml. 4900 h.................................-99
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99
Valmet 565...............-66 (marginaalivero)

OSTETAAN TRAKTOREITA JA TYÖKONEITA!

TALVIRENKAAT EDULLISESTI!

Myös osamaksulla!
MYYNTI, VAIHTO, OSTO

Pudasjärveläinen lasiliukusei-
nien valmistaja Profin Oy on 
ottamassa jälleen merkittäviä 
kasvuaskelia. Kevään kuluessa 
yritykselle aukeaa myynti- ja 
näyttelytila Tukholmaan, kun 
Ruotsiin perustetaan Profinin 
maayhtiö. 

-Meillä on ollut ja on suoraa 
sekä välillistä vientiä ulkomail-
le, mutta maayhtiön perusta-
minen on uusi avaus. Parhail-
laan rekrytoimme sinne väkeä, 
kahdesta kolmeen työntekijää 
on tarve alkuvaiheessa, kertoo 
toimitusjohtaja Mikko Haapa-
la.

Profin Oy on osallistu-
nut Kasvu Open Kasvupolku 
-sparrausohjelmaan, jonka ai-
nutlaatuisen metodin kautta 
liki tuhat yritystä on saanut ve-
toapua kasvuunsa. Haapalan 
mukaan ohjelmaan osallistu-

misesta on ollut muun muassa. 
se hyöty, että yritys keskittyy 
nyt enemmän ydintuotteeseen-
sa eli lasiliukuseinien suunnit-
teluun, valmistuksen ja myyn-
tiin eri kiinteistötyypeille. 

-Konkreettisesti tämä näkyy 
esimerkiksi siten, että Pudasjär-
ven tehtaallamme on menossa 
1,5 miljoonan euron investoin-
ti, jolla tuotantoa suunnataan 
ydintoimintaan. Sparraukses-
sa saimme rohkeutta ryhtyä tä-
hän, Haapala sanoo.

Haapala kertoo tarkemmin 
yrityksen kuulumisia ja koke-
muksiaan sparrauksesta start-
titilaisuudessa 28.2. Oulussa, 
jonne toivotaan paikalle alueen 
kasvusta kiinnostuneita toi-
mijoita kuulemaan Kasvupo-
lun tuomista mahdollisuuksis-
ta. Tilaisuuteen osallistuminen 
ei velvoita vielä mihinkään. HT

Profin Oy 
laajentaa Ruotsiin

Pertti Purolasta Pudasjärven
Osuuspankin toimitusjohtaja
Pudasjärven Osuuspankin 
hallintoneuvosto on 17.2. va-
linnut Pudasjärven Osuus-
pankin uudeksi toimitus-
johtajaksi Lounaismaan 
Osuuspankin hallintojohta-
jan, varatuomari Pertti Puro-
lan, 53 v, Somerolta. Purola 
on työskennellyt OP Ryhmäs-
sä eri tehtävissä, muun muas-
sa. toimitusjohtajana, vuodes-
ta 1990 lukien.  Pertti Purola 
aloittaa työnsä Pudasjärven 
Osuuspankissa kesäkuun 
alusta. Siihen saakka toimi-
tusjohtajan sijaisena toimii 
yritysrahoituspäällikkö Elias 
Rask. 

Vuodesta 2005 Pudasjär-
ven Osuuspankkia johtanut 
toimitusjohtaja, varatuoma-
ri Teuvo Perätalo siirtyy Kai-
nuun Osuuspankin toimitus-
johtajaksi 1.3. lukien. 

Pertti Purola vieraili tiistai-
na 21.2. Pudasjärvellä tavaten 
pankin henkilökuntaa, paikal-
lislehdistöä ja osallistui myös 
pankin edustajiston kokouk-
seen. 

Purola kertoi olevansa syn-
tyisin Oulusta. Urheilun, eten-
kin pikajuoksun, aktiivisena 
harrastajana hän kertoi osal-
listuneensa kymmenen kertaa 
Pudasjärvellä juhannuskisoi-
hin ja muutenkin Pudasjärvi 
on tullut jo aiemmin tutuksi. 

Urheilusaavutuksia ovat 
muun muassa liki 20 SM-mi-
talia sekä EM-kisojen pika-
viestissä seitsemäs sija vuon-
na 1994. 100 metrin ennätys 
on 10,49 ja 200 metriä on tait-
tunut 21,23 sekunnissa. Ny-
kyisin Purola kertoi toimivan-
sa Liikunta ja urheiluseura 
Someron Esan puheenjohta-
jana ja valmentavansa nuoria 
pikajuoksun harrastajia. 

Pudasjärveä Purola kertoi 
pitävänsä hyvänä ja aikaan-
sa seuraavana kaupunkina. 
Pudasjärven Osuuspankki on 
hyvässä kunnossa ja pankissa 
on ammattitaitoinen ja osaa-
va henkilökunta. Myös edel-
täjänsä toimitusjohtaja Teuvo 
Perätalon työpanosta pankin 
menestykseen hän kiitteli. 

-Tänne on hyvä tulla jat-
kamaan hänen työtään, tote-
si Purola. 

Paikkakunnan elämään 
hän suunnitteli osallistuvan-
sa aktiivisesti ja vierailevan-
sa myös henkilökohtaisesti eri 

kylillä, yrityksissä ja yhdistys-
ten tilaisuuksissa. 

Purolan perheeseen kuu-
luu vaimo ja neljä 6-18 vuo-
den ikäistä lasta.    

Heimo Turunen

Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtajana 1.6. aloittaval-
le Pertti Purolalle paikkakunta on jo ennestään tuttu.

Tapio Räisänen – mäkikes-
kuksella Taivalkoskella oli 
11.2. mäenlaskun Tapsa cu-
pin osakilpailu.

Pudasjärven hyppääjät 
olivat jälleen hyvin esillä. 
Keijo Kettunen jatkoi HS-24 
mäessä hyviä otteitaan, 19 m 
ja 20 m loikaisut toivat lois-
tavat pisteet ja sitä myöten 
ykkössijan. Kahden harjoi-
tushypyn saattelemana Kei-
jo innostui osallistumaan 

myös HS-38 mäkeen ja siel-
tä tuomisina oli kolmassi-
ja. Hypyt kantoivat 31 m ja 
34 m. Ossi-Matias Kettunen 
osallistui ensimmäistä ker-
taa HS-24 kisaan ja hypyt 
kantoivat mukaville mitoil-
le, kumpaisellakin kierrok-
sella 13 m. 

HS-12 mäestä hyppäsivät 
Pudasjärven junioreista Sara 
ja Venla Leino sekä Topi ja 
Ossi-Matias Kettunen. Täl-

lä kertaa omille pituusennä-
tyksille onnistuivat hyppää-
mään Sara ja Ossi-Matias. 

Minisuksimäki on nous-
sut kauden mittaan todel-
la suosituksi mäeksi ja vaik-
ka mäki kisaillaan päivän 
päätteeksi, ei väsymykses-
tä ollut tietoakaan. Kannus-
tusta hyppykavereille tulee 
pyllähtämisistä huolimat-
ta, liikunnan riemua par-
haimmillaan. Ounasvaaran 

hiihtoseuraa edustava Eetu 
Pulju näytti tällä kertaa hyp-
päämisen mallia nuorem-
milleen ja 3.5 m hypyt olivat 
todella hienoa katseltavaa. 
Topi ja Sara pääsivät hie-
noilla hypyillään parhaim-
millaan 2.5 m ja Ossi-Mati-
as loiskautti kummallakin 
hypyllä 2 m. Venla keskittyi 
minisuksimäen kisassa hyp-
pyjen valokuvaamiseen. MK

Mäenlaskussa menestystä

Jo neljännen kerran järjestet-
tävä tanssitapahtuma Kuren-
Tanssi järjestetään tulevana 
lauantaina 26.3. Tuomas Sam-
melvuo -salilla. Monta kym-
mentä pudasjärveläistä tans-
sin harrastajaa on harjoitellut 
useita esityksiä kello 17 al-
kavaan Sadan vuoden tanssi 
-teemaiseen näytökseen.

Parketilla nähdään yh-
teensä kuusi tanssiparia: Esa 

KurenTanssi sadan vuoden tanssin tunnelmissa

Tapahtuman taiteellinen johtaja, tanssinopettaja Ensio Koivula vetämässä viime sunnun-
taina 19.2. Koskenhovilla tanssiesitysten harjoituksia, kuvassa ohjelman lopussa olevan 
Poloneesin harjoitus. Siihen pääsee mukaan yleisökin. 

Kansalaisopiston Lavis-ryhmä Heidi Kilkkisen johdolla tu-
lee uutena esiintymisryhmänä KurenTanssi -tapahtumaan. 

Nurmela ja Minna Karppi-
nen, Outi Karjalainen ja Jar-
mo Puhakka, Pauliina Junttila 
ja Pekka Kemppainen, Tanja 
Kanniala ja Jari Pikkuaho, Ul-
la-Maija Paukkeri ja Markku 
Knuuttila sekä Teija ja Jarmo 
Parviainen.

Jokainen pari on valmis-
tellut oman esityksensä, jo-
ten yleisö saa ihasteltavak-
seen useita tanssilajeja ja 

kuultavakseen eri musiikke-
ja. Tanssiparien esitykset arvi-
oi asiantunteva mutta lempeä 
tuomaristo. Leikkimielisessä 
kisassa valttia on omaperäi-
syys ja Sadan vuoden tanssi 
-teeman esille tuominen. 

Parien esitysten lisäksi lu-
vassa on useita tanssinume-
roita eri tanssiryhmiltä. Esi-
merkiksi kansalaisopiston 
Lavis-ryhmä esittää oman 
vauhdikkaan tanssinsa ja Pu-
dasjärvi Folk vie katrillin 
vauhtiin. Lisäksi KurenTans-
sissa päästään muun muassa 
argentiinalaisen tangon tun-
nelmaan ja shamaanitanssis-
sa mukana on lapsia ja nuoria.

Lavastuksessakin riittää 
varmasti katseltavaa. Väliajal-
la yleisöllä on mahdollisuus 
nauttia kahvion tarjoiluista.

Tapahtuman järjestelyvas-
tuu on syksyllä Pudasjärven 
nuorisoseuran alaisuuteen 
järjestäytyneellä Iijoen Tans-

sijat -ryhmällä. Mukana Ku-
renTanssia toteuttamassa ovat 
myös Pudasjärven Urheilijoi-
den voimistelujaosto, Pudas-
järven kaupunki sekä muut 
yhteistyötahot.

Illalla orkesteri  
tanssittaa Tuomas 
Sammelvuo -salilla
Tanssinäytöksen jälkeen sa-

lissa pidetään pieni järjeste-
lytauko ja parketti avataan 
tanssikansalle ja tanssimu-
siikin ystäville kello 20.30. 
Tansseissa musiikista vastaa 
Aki Mäki & 10tanssi Band.

Salissa kuullaan taattua 
tanssimusiikkia. Aki Mäki 
on monipuolinen tanssin 
ja musiikin ammattilainen, 
joka on kilpaillut itsekin niin 
parketilla kuin mikrofoni kä-

dessään.
KurenTanssin järjestä-

jät toivottavat kaikki terve-
tulleiksi niin Sadan vuoden 
tanssi -näytökseen kuin illan 
tansseihin.

-Luvassa on varmasti mo-
nipuolista tanssin riemua 
Pudasjärvellä! järjestäjät lu-
paavat.

Ensi keskiviikkona 1.3. klo 16-
18 Puhoksen Urhon Kievariin 
toivotaan mukaan alueen asuk-
kaita porisemaan Pudasjärven 
kaupungin ja Oulunkaaren kun-
talaisten hyvinvointia ja työl-
listymistä tukevista palveluis-
ta. Paikalliset hankkeet (Hyvän 
Mielen paikka, Laavu, Työtako-
mo, Kivapuhe ja Valpas), päih-
depalvelut, työllisyyspalvelut 
ja etsivä nuorisotyö esittäyty-
vät. Tarjolla on mukavaa yhdes-
sä oloa, erilaisten tekemisten pa-
rissa ja makkara- ja kahvitarjoilu. 
Ulla-Maija Paukkeri Hyvän Mie-
len paikat -hankkeesta lupaa oh-
jeistaa villinuken tekoa ja Tomi 
Illikainen Työtakomo-hankkees-
ta haastaa saappaan heittoon. 
Tule mukaan keskustelemaan ja 
kertomaan omia mielipiteitä. AJ

Puhoksella  
poristaan  

hyvinvoinnista
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Merkkipäivän juhlakahvien 
täytekakussa oli koristeena 
mm. tanssikengät. 
Helmikuun alussa 60 vuot-
ta täyttäneelle Veikko Ry-
tingille liikunta eri muodois-
saan on hyvin tärkeä kunnon 
ylläpitämiseksi. Kesäisin 
hän viihtyy ja liikkuu paljon 
luonnossa. Talvisin kutsuvat 
hiihtoladut. Tanssi kuuluu 
jokaviikkoiseen ohjelmaan. 

- Tänä talvena en ole vie-
lä uskaltanut lähteä hiihtä-
mään vuosi sitten tehdyn 
lonkkaleikkauksen vuoksi. 
Keväisin olen käynyt kalas-
tamassa ja kevätsäiden myö-
tä saattaa tehdä mieli lähteä 
pilkkimään. Syksyt kuluvat 
metsästysharrastuksen pa-
rissa, Veikko kertoi ja mai-
nitsi moottorikelkkailunkin 
olevan hyvä keino päästä 
luonnon syliin. 

- Kaverilta olen saanut 
tarvittaessa kelkan lainaan. 
Talvinen luonto on kaunis-
ta katseltavaa ja kutsuu liik-

Tanssiminen mieluisa ja 
mukava liikuntamuoto

Veikko (edessä) vietti merkkipäivää kuntotanssien merkeissä Koskenhovilla, jossa välillä 
kokoonnuttiin ryhmäkuvaan. Kuvat Esa Nurmela.
kumaan, Pudasjärven Su-
vannonkylän koululla asuva 
Veikko sanoi. 

Yksi liikuntamuoto, tans-
siminen, on kuitenkin ylitse 
muiden. Se on Veikon mu-
kaan hyvin mieluisaa ja mu-
kavaa liikuntaa, jota hän on 
harrastanut nuoruusvuosil-
taan lähtien. 

Viimeiset kuusi, seitse-
män vuotta tanssiminen on 
ollut Veikolle entistä tär-
keämpi liikuntamuoto ja 
ajanviete. Siihen hän sanoo 
jääneensä koukkuun useiden 
syiden takia.

- Tanssiminen on erit-
täin hyvää kuntoliikuntaa 

ja etenkin tasapainon hal-
linnan vuoksi erinomaista. 
Toisena merkittävänä tekijä-
nä on toisten tapaaminen ja 
kanssakäyminen. Tanssimi-
nen on sosiaalista toimintaa, 
hän sanoi ja kertoi olleensa jo 
14-vuotiaana Sarapirtin tans-
seissa narikkapoikana ja li-
punmyyjänä. Viime aikoina 
Veikko on ollut puuhaamas-
sa tanssien pitämistä Sara-
pirtillä ja mukana tanssitalon 
korjaustöissä.  

Nuorena Veikko muutti 
asumaan Ouluun ja sielläkin 
tulivat tanssitalot ja -paikat 
tutuiksi. Hän muutti takaisin 
kotikylälleen Suvannonky-

lälle 17 vuotta sitten. Asun-
to löytyi entiseltä Suvannon 
koululta, johon muodostu-
neessa asukasyhteisössä hän 
on viihtynyt hyvin.

Veikko juhli 60-vuotispäi-
väänsä Iijoen Tanssijoiden 
kanssa kuntotanssien mer-
keissä perjantaina 3. helmi-
kuuta Koskenhovilla. Iijoen 
tanssijat -yhdistyksen väes-
tä on tullut poikamieselämää 
elävälle Veikolle mukava ja 
läheinen harrastajayhteisö.

- Vaikka tanssin monia 
tansseja, hidas valssi on mi-
nun mieleeni. Tangokin me-
nee ja se on sellaista tuntei-
den tulkintaa! RR

Helmikuun kesselikirje
Aika menee niin nopeasti, että ei tahdo perässä pysyä. Alkuvuoden 
aikana on tehty jo seitsemän avustusmatkaa Vienan Karjalaan. Usein 
paluumatkan aikana on täytynyt alkaa suunnittelemaan jo seuraavaa 
matkaa. Matkoihin on kuulunut käyntejä kirpputoreilla ja kaupoissa 
katsomassa sopivia talvivaatteita ja –kenkiä lapsille. Tammi-helmikuun 
aikana olen ajanut Kesseliajoja jo 6500 kilometrin verran! Onneksi 
Venäjällä bensa on halvempaa, niin työttömänäkin voin vielä tehdä 
avustusmatkoja. Tässähän olisi työpaikkakin, kunhan olisi riittävästi 
sponsoreita palkanmaksuun! Autettavaa on ollut paljon niin Vienas-
sa kuin Pudasjärvelläkin. Vienassa olemme auttaneen tänä vuonna jo 
200:ssa asiassa! Voit vain arvailla, miten paljon aikaa ja työtä pitää teh-
dä, että kaikki avunpyynnöt voidaan täyttää. Esimerkiksi etsit 38 nu-
meron monoja, jotka sopisivat tietynlaisiin siteisiin tai tytölle talvi-
kengät numero 38 tai 70 senttimetrin haalarit pojalle! Haalariasia tuli 
mieleen keskiyöllä. Aamulla piti jo mennä Karjalaan. Onneksi sopi-
vat haalarit löytyivät varastosta! Ei ole vielä ollut siis kovinkaan mon-
ta ”työtöntä” päivää tänä vuonna tässä ”kesselityössä”. Pelkästään 
matkoja kirpputoreille Ouluun on tullut noin 600 kilometrin verran. 
Täältä Pudasjärveltä, kun ei vain löydä kaikkea.

Pudasjärviset äidit lahjoittivat facebookin ilmoituksen huomattu-
aan todella runsaasti vauvan- ja lastenvaatteita. Heli Tauriainen teki 
niistä sopivia tyttö- ja poikapusseja vietäväksi synnytyssairaalaan Ka-

levalaan tai koteihin. Osa noin 30-40:stä vauvapussista on jo viety. Osa 
odottelee, milloin haikara tuo pienokaisen! Hyvä niin, että on valmi-
us heti auttaa. Suuri kiitos pudasjärvisille äideille. Kiitos äidit ja kiitos 
Heli! Kesselin hallitus teki päätöksen, että tänä vuonna avustamme pu-
dasjärvisiä talouksia ruokapaketilla. K-kauppias lupasi sponsoroida pus-
siin kahvipaketin. Ruokakasseja on varattu 50. Pussin sisältö on hiukan 
pienempi kuin edellisvuonna. Pudasjärvellä avustimme erästä naishen-
kilöä sängyn ostossa. Hän itse oli säästänyt jo kauan pienistä varoistaan 
ja me jelppasimme osan. Erästä miestä avustimme vuokran maksus-
sa kertaluonteisesti ja eräälle miehelle annamme syntymäpäivälahjak-
si huoneiston siivouksen. 

Vienan Karjalassa olemme avustaneet toimintastipendillä tammi-
kuun aikana muun muassa Kiestingin karjalaseuraa, Tungajärven hel-
luntaiseurakuntaa ja karjalaista Vienan Virta-seuraa Pääjärvellä. Kaleva-
lan Kontio-jääkiekkoseuralle olemme lahjoittaneet noin kymmenkunta 
jääkiekkomailaa. Apetit Oy:n työtakkeja olemme vieneet Jyskyjärvelle, 
josta niitä on jaettu mm. Kalevalaan ja Uuteen Jyskyjärveen. Eevi Ko-
samon lahjoittama tietokoneen yksikkö vietiin Jyskyjärvelle, jotta kol-
me koulupoikaa voisivat tehdä koulutehtäviään kotona, eikä naapurin 
Annin luona. Samalla maksoimme päiväkerhomaksun Sashasta ja viime 
vuotisen velan suoraan pankkiin.

Jäsenet huomio. Meillä on ollut ongelmia lähettää sähköpostia gmai-
lin kautta. Emme siis ole unohtaneet teitä! Kaikki sähköpostiosoitteet 
olivat kadonneet sähköposti tililtä. Korjaamme asian. Mutta kaikki reip-

paat jäsenemme, hoitakaa jäsenmaksun suorittaminen omatoimisesti 
ja kutsukaa uusia jäseniä mukaan. Jos on epäilystä, että viime vuosi ei 
tullut maksettua, niin asianhan voi korjata tänä vuonna! 

www.kesseli.fi -sivu ei ole enää toiminnassa. Kaikki Kesselin info 
on ja tulee olemaan facebook.com/kesseli.ry sivuilla. Käykäähän tyk-
käämässä ja seuratkaa avustustyön etenemistä sieltä. Facessa on ku-
vien ja lyhyiden tekstien lisäksi mielenkiintoisia videopätkiä Vienan 
Karjalasta. 

Te jäsenet, tukijat ja lahjoittajat olette todella tärkeitä ja arvok-
kaita tässä työssä lähimmäisten hyväksi. Mehän emme siitä köyhdy, 
jos alttiista sydämestämme annamme, päinvastoin. Niin kuin olen sa-
nonut, - Kaikki mitä meillä oli, oli lahjaksi saatua. Siksi me autoimme. 
Hyvä mieli heille --- ja meille. Olemme toiveikkaita, että voimme Kes-
selinä olla auttamassa tänäkin vuonna Karjalassa ja kotipitäjässämme. 
Apuamme tarvitaan!

Ape Nieminen 
Puheenjohtaja 

Jäsenmaksu: 10 €/hlö/vuosi, perhe 20 €/v, yritykset 50 €/v. 
Emme lähetä pankkisiirtolappua, joten olkaa itse aktiivisia. 

Tili FI33 5360 0420 0467 01. 
Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite.

Karjalainen koti. Yleinen tapa useinkin, että polttopuita kui-
vatetaan uunin kyljessä, jos on saatu tuoretta polttopuuta.

Karjalan Pirtti Pääjärvellä on toimitut vasta muutaman 
vuoden, mutta puheenjohtaja Anna Vlasova on seuraan 
kuuluvien kanssa saanut paljon aikaan erilaista toimin-
taa, muun muassa karjalankielen ryhmässä on kymmen-
kunta opiskelijaa.

Pudasjärvisten äitien rakkauden osoitus Vienan Karjalan 
äideille. Äidit ymmärtävät toisiaan. Tietävät, miltä tuntuu, 
kun kuljetaan vierellä rohkaisten.

Virkistysuimala Puikkari 
on jälleen mukana Suomen 
Uimaliiton Ui kesäksi kun-
toon -kampanjassa, jossa 
kerätään minuutteja ja kilo-
metrejä uiden, vesijuosten 
ja -jumpaten. Uimahallit 
kilpailevat leikkimielisesti 
keskenään eri kokoisten ui-
mahallien sarjoissa. Kolme 
parasta uimahallia palki-
taan pienten, keskisuurten 
ja suurten uimahallien sar-
joissa. Kampanjan tavoit-
teena on tukea uimahallien 
toimintaa ja lisätä uimahal-
lien näkyvyyttä sekä akti-
voida uusia kävijöitä hal-
leihin.

Osallistujat saavat Puik-
karin palvelupisteestä suo-
rituskortin, johon omat 
suoritukset voi merkitä. 
Korttia voi säilyttää uima-
hallilla tai kotona ja kam-
panjan päätyttyä kortit voi 
palauttaa uimahallille.

Voita itsesi ja haasta ka-
verisi mukaan osallistu-
maan kampanjaan! Tule ui-
maan, vesijuoksemaan ja 
-jumppaamaan kilometre-
jä ja minuutteja Puikkarille. 
Samalla kasvatat kuntoasi 
kesävesille! Ota tavoitteek-
si vaikka edellisen vuoden 

tuloksen parantaminen tai 
yritä parantaa omaa uinti-/
vesijuoksutekniikkaasi.

Edistää terveyttäsi
Uiminen ja vesiliikun-
ta edistävät terveyttä mo-
nin tavoin; aktivoi aivoja, 
vähentää stressiä, vaikut-
taa edullisesti rasva-ai-
neenvaihduntaan, lisää 
vastustuskykyä, hidastaa 
ikääntymismuutoksia, pa-
rantaa lihaskuntoa, mieli-
alaa, unen laatua, sydän-
terveyttä, ruoansulatusta ja 
verenkiertoa, vähentää rin-
tasyövän ja eturauhassyö-
vän riskiä, ylläpitää nivel-
ten liikkuvuutta, ehkäisee 
tyypin 2 diabetesta, auttaa 
painonhallinnassa sekä li-
sää kestävyyskuntoa.

Vedessä liikkuminen on 
ihanteellista liikuntaa niin 
aloittelevalle kuin aktiivi-
harrastajalle. Vesi ei rasi-
ta niveliä, mutta tarjoaa te-
hokkaan vastuksen. Eri 
uintiliikunnan muodot so-
pivat kaiken ikäisille, ovat 
nivelystävällisiä sekä so-
veltuvat erinomaisen hyvin 
painonhallintaan.

Aini Seppänen

Ui kesäksi kuntoon 
-kampanja maaliskuussa
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ALKUVIIKKO MA 27.2.LOPPUVIIKKO PE-LA 24.-25.2.

PERJANTAINA 24.2. LAUANTAINA 25.2. MAANANTAINA 27.2.

TIISTAINA 28.2.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILI- ja VAPAA-AIKAOSASTOLTA

1990

45,-

199

595

299
kg

kpl

100
pss

895
kg159

kg

169

1195
kg

799
kg pkt

499
kg

1090
kg

499
pkt

pkt

100

169

169

079

100

499

pkt

kpl

kg

pss

499
kg

199

2 kalaa/talous

100
kpl

pkt

349
kg

100

100
ras

199
pkt

raj. erä

pss

249
ptk

149
prk

2 pkt/talous

2 kg/talous

pkt

249
pkt prk

399
kg

199
pkt

2390

265

200
pkt

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI 
kokonainen

Riitan Herkku
LEIPÄJUUSTO 
110 g

Naudan
PALA-
PAISTI

MAALAISPALVI-
KINKKU
palana ja siivuina

Fazer 
PAAHTOLEIVÄT 
280-335 g
täysjyvä, vehnä tai kaura

Kotivara
MEETVURSTI
170 g
viipaleet

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Naudan
MAKSA
palana tai 
jauhettuna

Atria
BALKAN-
MAKKARA 
500 g tanko

Hyvä
PAISTI 
JAUHE-
LIHA

Vaasan
LOUNAS-

SÄMPYLÄT 
8 kpl/320 g

tumma tai vaalea

3 kg/talous

Milletti 
RUOKA-
HERNE 
500 g

Korpela
GRILLI-
MAKKARA
400 g

PAPRIKA
MIX
300 g
Espanja

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

SAVU-
LUUT

Atria
PIZZAT
200 g

Atria
GOUTER-
MAKKARA
palana

Atria 
BROILERIN-
KOIPIREISI
3 kpl/ras 

595

Airam
AJASTINKELLO
ulkokäyttöön
-40 +50°C

Valio
ARKIJOGURTTI

1 kg

Valio
KUOHUKERMA

3,3 dl

Eldorado
MANSIKKAHILLO 

420 g

Marabou
SUKLAALEVYT

200 g

Atria Perhetilan
BROILERIN
SISÄFILEE
480-600 g,
naturell tai maustettu

Porsaan
ETUSELKÄ
tai LAPA

Antell
LASKIAIS-
PULLAT 
2 kpl/190 g

Kivikylän
PIKNIKPAISTI

n. 1.5 kg/kpl

HK
KABANOSSI 

GRILLIMAKKARA 
400 g original

Tekninen
MIKRO-
FLEECE 
VÄLIASU

15,-

Opal
LÄMPÖPUHALLIN 
1000/2000 W
-säädettävä termostaatti
-ylikuumenemissuoja

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

5995

59,-

Topattu
HUOMIO
TYÖTAKKI

HUOMIO
AVO-
HAALARI

OTSAVALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

199,-
Mustang
KAMINA

KIIVI RASIA
500 g

Erilaisia, erikokoisia
MATKALAUKKUJA
Alkaen

Novita
JAZZ-LANKA
100 g

BAMBUPUIKKOJA
hajakokoja

AURINKOLASI

UUTUUDET

SAAPUNEET!Meiltä erilaisia
ARCOPEDICO JALKINEITA
työhön ja vapaa-aikaan

BLUETOOTH 
TORNIKAIUTTIMET
Torni 3, teho 40 W

Molemmissa vakiona radio. Voit toistaa musiikkia kännykästä, tabletista, 
tietokoneesta, tv:stä, muistitikusta, muistikortilta jne. Laite sisältää vah-

vistimen. Mitat: korkeus 100 cm, leveys/syvyys 15 cm.
Laajat liitännät (muistikortti SD/SDHC, USB, MP3, audio input 3,5 mm).

Takuu 3 vuotta. Tarkemmat tiedot www.mtavaratalo.com

BLUETOOTH 
TORNIKAIUTTIMET
Torni 5, teho 60 W

129,- 169,-

-  Tekstiilipäällinen 
 - mukailee jalan muotoja
-  Kevyt pohja - keventää 

askeleita
-  Kaksois holvikaarituen-

ta - jakaa painon tasaises-
ti koko jalalle
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MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen järjesti ystävänpäivä-
naaton lastenkulttuuri-illan 
13.2. Lakarin koululla. Hirsi-
kampuksen 9D-luokka oli pi-
tämässä kahviota ja Lakarin 
koulun kuoro esiintyi yhdessä 
Jenni Jaakkolan kanssa. Kou-
lun kuoroa johtaa ja säestää 
pianolla Seppo Kemppainen ja 

kitaraa soittaa Markku Kaarre. 
Kuorossa on kolmisenkym-
mentä 2.-6. -luokkalaista lau-
lajaa. Kuoro lauloi mm. Lin-
tu ja lapsi, Maailman laidalla 
ja Minä soitan harmonikkaa. 
Jennin oma toive oli laulaa 
Täällä Pohjan tähden alla, jo-
hon kuoro yhtyi kertosäkeissä. 

 Turun Linnateatteri esit-

ti lastennäytelmän Herra 
Hakkarainen harrastaa. Mu-
siikkipitoinen näytelmä oli 
vauhdikas ja hauska kahden 
näyttelijän esitys. Lapset tyk-
käsivät kuten myös aikuiset. 
Yleisöä paikalla oli reilu sata 
henkeä. 

Lippujen hinnat MLL:n 
Pudasjärven yhdistys halu-

aa pitää alhaisena, jotta se ei 
olisi kynnys osallistua tapah-
tumaan. Lippu oli viisi eu-
roa ja yhdistyksen jäsenille 
kolme euroa. Samalla lipul-
la pääsi sekä konserttiin että 
teatteriesitykseen. Lisäksi ta-
pahtumassa yhdistys järjesti 
arpajaiset, minkä pääpalkinto-
na oli herkkukori. Palkintona 

oli MLL:n tuotepalkintojen li-
säksi myös Mauri Kunnaksen 
Herra Hakkarainen harrastaa 
-kirja, koska yhdistys haluaa 
kannustaa perheitä yhteisiin 
lukuhetkiin.

Tämä oli kolmas kerta, kun 
teatteriesitys järjestettiin. Tä-
män vuotinen tapahtuma sai 
jälleen kovasti kiitosta ja oli ty-

kätty. Toivoisimme vielä use-
amman pudasjärveläisen löy-
tävän tapahtumaan, mistä on 
tullut vuosittainen osa Turun 
Linnateatterin pohjoisen kier-
rosta. LC Pudasjärvi oli spon-
soroimassa teatteriesitystä. 

Hely Forsberg-Moilanen

Lasten kulttuuri-illassa teatteria ja konsertti
Turun Linnateatteri esitti lastennäytelmän Herra Hakkarai-
nen harrastaa. Lakarin kuoro esiintyi yhdessä Jenni Jaakkolan kanssa.

Jenni Jaakkola lauloi muun muassa Täällä pohjan tähden 
alla, johon kuoro yhtyi kertosäkeissä. 

Kyllönen kutsui Hirsikampuksen väkeä Brysseliin
Vasemmistoliiton Pudasjär-
ven osasto avasi kuntavaalit 
näyttävästi tiistaina 21.2. to-
rilla, jonne oli saapunut pu-
hujaksi europarlamentaarik-
ko Merja Kyllönen. Kaikille 
tarjottiin hernekeittoa, nuoti-
on ääressä sai lämmitellä hie-
man viimaisessa talvisäässä. 
Kuntavaaliehdokkaat esittäy-
tyivät ja lisää ehdokkaita in-
nostettiin vielä mukaan. Tällä 
hetkellä on yhdeksän ehdok-
kaan suostumus ja useita on 
vielä viritteillä, mainitsi Va-
semmistoliiton Pudasjärven 
osaston puheenjohtaja Paavo 
Tihinen. 

Kyllönen kuunteli ihmis-
ten toivomuksia ja terveisiä 
ja jutteli tilaisuuden osallis-
tujien kanssa. Hänellä oli eu-
roparlamentin työstä viikko 
vapaata, jonka aikana ker-
toi vierailleensa muun muas-
sa Ylitorniossa, Torniossa ja 
Kemissä. Perjantaina on Suo-
mussalmella Suomen ensim-
mäisen itsenäisyysjulistuksen 
100-vuotispäivän juhla ja vii-
konvaihteessa Kyllönen vie-

railee vielä Pikku-Syötteellä. 
Toritilaisuuden päätteek-

si Kyllönen vieraili Hirsikam-
puksella, jossa rehtori Mikko 
Lumme vei hänet yleiskier-
roksen lisäksi tutustumaan 
nykyaikaiseen opiskeluun. 
Aiheena olivat muun muas-
sa kansainväliset asiat euro-
alueella. Oppilaiden kanssa 
tutustumisen päätteeksi Kyl-
lönen kutsui alustavasti oppi-
laita ja opettajia vierailemaan 
myöhemmin sovittavana 
ajankohtana Brysseliin.

Torilla Kyllönen puhui 
muun muassa Suomen mah-

dollisuuksista Euroopan uni-
onin jäsenenä. 

-Puhdas juomavesi, puh-
das jäljitettävä ruoka, ener-
gia, uusiutuvat polttoaineet. 
Meillä puhutaan usein, et-
tei meillä ole mitään, vaik-
ka elämme kaikkien mahdol-
lisuuksien keskellä. Elämän 
perusasiat ratkaisevat tule-
vaisuutemme maailmallakin, 
miksemme enemmän satsaa 
niihin.

Kyllönen mainitsi myös 
eriarvoistumisesta
-Suurin turvallisuusriski on 

Merja Kyllönen (toinen vasemmalta) poseerasi kuvassa torilla olleiden Vasemmistoliiton 
kuntavaaliehdokkaiden kanssa: Paavo Tihinen, Erkki Honkanen, Eero Räisänen, Inga Vä-
häkuopus ja Mauno Ruokangas. 

Kaikille tarjottiin Pitopalvelu 
Alpo Illikaisen keittämää hernesoppaa. 

yhteiskuntien eriarvoistu-
minen, köyhyyden lisäänty-
minen ja esimerkiksi koulu-
tuksellisen eriarvoistumisen 
kasvu. Nämä jäljet näkyvät 
muun muassa Brysselissä ja 
Suomen pitää ymmärtää, että 
köyhyyden lisääminen ei ole 
viisasta politiikkaa. 

Kyllösen mielestä Suomen 
ei tarvitsisi olla liikaa Euroo-
pan unionin mallioppilaana 
ja jopa hölmöilevän EU:n di-
rektiivien noudattamisessa 
tiukimman kautta. 

-Esimerkiksi käy vaikkapa 
hankintalaki: Suomessa kaik-
ki sosiaali- ja terveyspalvelut 
ovat kansallisen hankintalain 
piirissä, vaikka EU-lainsää-
däntö ei sitä edellytä. Toinen 
esimerkki löytyy liikenteen 
puolelta. Suomessa ennakoi-
tiin neljättä rautatiepakettia 
kiirehtimällä kilpailun avaa-
mista rautateiden henkilölii-
kenteessä jo silloin, kun lain-
säädäntöä vasta neuvoteltiin. 
Samaan aikaan useilla jäsen-
mailla oli vielä edellisetkin 

rautatiepaketit toimeenpa-
nematta. En ole esittämässä, 
että emme lainkaan noudat-
taisi yhteisesti sovittuja sään-
töjä. Muistutan vain, että di-
rektiiveissä löytyy yleensä 
joustonvaraa ja tilaa myös jär-
jen käytölle, jotta löydetään 
Suomen olosuhteisiin sopi-
via ratkaisuja. Syyt malliop-
pilasmentaliteettiin löytyvät 
yleensä kotimaisista poliitti-
sista intohimoista, mainitsi 
Kyllönen. HT

Metsäveroilmoitus kannattaa tehdä aina

Anneli Sarala hoitamassa metsäasioita metsäneuvoja Jari 
Tynin kanssa. Saralan mielestä verottaja ei voi tulevaisuu-
dessakaan vaatia sähköisiä ilmoituksia, koska osa metsän-
omistaja ei omista tietokoneita.

Metsäveroilmoitus kannattaa 
tehdä aina! On harvoja met-
sänomistajia, joilla ei olisi ta-
pahtumia metsätaloudessa eli 
ei olisi aiheutunut verotuk-
sellisia metsätalouden meno-
ja. Siksi metsäverotuksen 2 C 
–lomake sekä oma-aloitteis-
ten verojen ilmoitus tarvitta-
essa (kausiveroilmoitus) on 
kannattavaa palauttaa. Vaik-
ka metsätalouden tuloja ei oli-
sikaan, alijäämähyvitysme-
netelmän kautta saa menot 
hyödynnettyä palkka- tai elä-
ketulojen veron alenemisena.

Tulot ja menot
Kaikki puunostajat, metsäkes-
kus ymv tahot, jotka ohjaavat 
tuloja metsänomistajalle, il-
moittavat vuosittain verotta-
jalle kenelle ja minkä verran 
he ovat tehneet rahanarvoisia 
suorituksia. Tästä syystä met-
sätulojen ilmoittamatta jättä-

minen verottajalle on turhaa! 
Verottaja huomioi ennakon-
pidätykset automaattisesti.

Metsätalouteen kohdistu-
vat menot ovat kaikki vähen-
nyskelpoisia.

Hankintatyön arvo
Hankintatyön arvo alentaa 
metsätalouden tuloa, joten 
se kannattaa tehdä todelli-
sen hankintatyön suorittami-
sen mukaan. Huomattavaa 
on, että jos puut myy han-
kintakaupalla, mutta kor-
juun suorittaa ulkopuolinen 
taho, esimerkiksi metsänhoi-
toyhdistyksen korjuupalve-
lu, ei synny hankintatyön ar-
voa vaan vuosimenoa. Mikäli 
käytössä on ns. metsävähen-
nystä, on hankintakaupan 
etu merkittävä silloin, kun 
työ teetetään ulkopuolisella. 
Tämä johtuu siitä, että met-
sävähennystä laskettaessa on 

laskentapohja suurempi kuin 
pystykaupalla tai sellaisessa 
hankintakaupassa, jossa työ 
on tehty itse.

Matkakulut
Ylivoimaisesti eniten puut-
tuu matkoista johtuvia vä-
hennyksiä.  Monikaan ei tule 
ajatelleeksi, että verottaja hy-
väksyy metsäpalstalle teh-
dyn tarkastusmatkankin pari 
kertaa vuodessa. Nämä tar-
kastusmatkat on syytä jokai-
sen tehdä ainakin kevätke-
sällä, jotta mahdolliset hirvi-, 
myyrä- ja lumituhot tulisivat 
tietoon. Siten estetään lisäva-
hinkojen synnyt, saadaan tar-
vittavat korjaustyöt alulle ja 
vakuutusvahinkoilmoitukset-
kin tulevat ajallaan tehdyik-
si. Yhtymillä ja kuolinpesil-
lä matkakulut tulee jokaisella 
osakkaalla huolehtia erikseen 
ja lähettää ajopäiväkirja ve-

roilmoituksen täyttäjälle vuo-
denvaihteessa. 

Työhuonevähennys ja 
tietoliikenne
Verottajan pikaoppaassa ei 
puhuta ns. työhuonevähen-
nyksestä, jonka myös met-
sänomistaja voi tehdä. Met-
sätalouden harjoittajalla 
työhuonevähennys vero-
vuonna 2016 on maksimis-
saan 205 euroa. Ne metsän-
omistajat, jotka hoitavat 
metsäasioitaan tietokoneilla, 
älypuhelimella ymv laitteil-
la, voivat laittaa em. laitteiden 
hankkimisesta sekä muuttu-
vista käyttömenoista vähen-
nyksiin metsäkäyttöä vas-
taavan osan. Älypuhelimien 
käyttö metsätaloudessa suu-
renee koko ajan, koska monet 
ennen tietokoneilla käytet-
tävistä metsäsovellutuksista 
asennetaan nykyisin puheli-

meen. Tästä hyvänä esimerk-
kinä on mhykentällä käy-
tössä olevasta jäsenedusta 
METSÄSELAIMESTA, jossa 
metsäsuunnitelmat, ilmaku-
vat ja kartat löytyvät omasta 
puhelimesta. Silloin myös osa 
puhelin- ja tiedonsiirtokuluis-
ta kohdistuu metsätalouteen!

Sähköinen veroilmoitus
Verottaja suosittelee, että met-
sänomistajatkin tekevät niin 
ilmoituksensa sähköisesti 

Omavero-palvelussa. Sähköi-
nen ilmoitusmenettely vaa-
tii luonnollisesti tietokoneen 
ja pankkitunnukset. Yksin ja 
avioparin omistaman met-
sän veroilmoitus on suhteelli-
sen vaivatonta kirjautua omil-
la pankkitunnuksilla, mutta 
esim kiinteistöyhtymän tai 
kuolinpesän veroilmoitus 
vaatii jo ns. Katso-tunnisteet.

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

ras pkt

Heinä
käytävämatot 

4 eri väriä, 4 kokoa

pss

NAISTEN KEVÄT UUTUUKSIA

Friskies
adult koiranruoka 15 kg

16,90
säkki

22,50
alkaen koot 80-150 cm

3,00
tai 1,99 pss

laskiaispullat
2 kpl/170 g

vadelma tai manteli

2,49

atrilli
grillimakkara 

400 g

0,99

kulinaari 
kylmäsavuHärkä tai 

-kinkku 100 g

5,00

ruispalat
6 kpl/330 g

1,00 2 pkt

VAHAKANKAAT 

UUDET KUOSIT 

SAAPUNEET!

UPEA UUTUUS!

pitsiliina 
lev. 138 cm, valko-hopea

kaitaliina 
lev. 50 cm, valko-hopea

Farkku-
takki

66,90
neule-
takki

44,55

paita-
pusero

44,50
super-stretch
Farkut

66,90
purina

dentaliFe purutikut 5 kpl
UUTUUS!

2 pss

Candy
jenkkikaappi/
jää-pakaste-
kaappi

295,-

Candy
tiskikone 
leveys 60 cm

349,-

pellettikori

19,90
mig
Hitsauskone
130 a
ydintäyte hitsauskone

159,-

Candy
jää-pakaste-
kaappi 
leveys 55 cm, 
korkeus 177 cm

399,-

Candy
pyykkikone 
edestä täytettävä, 
HoX! pieni malli ja kevyt!

395,-

kassakaappi 
elektroninen

59,50

duro
korkeapaine-
pesuri

399,-

Hoover
liesi
50 cm

329,-

Hoover
pölynimuri
Capture Cp44

89,-
oksasaHa 
teleskooppivarrella

39,50

Hoover
pussiton
pölynimuri
Breeze Brzo

149,-

tiskiallas
+ hajulukko

39,95

valvonta-
kamera

14,90

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen



8 9nro 8PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti24.2.2017 24.2.2017nro 8Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA
KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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
*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ 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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. ravintolameritapizzakebab@hotmail.com

9,50 € arkisin klo 10.30-14.00
KOTIRUOKALOUNAS

PALVELEMME: 
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

LOUNAS- JA RAVINTOLAPALVELUT

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

ITE HARTIKAINEN HINAA

POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI

A i n Lau l a i n

Työtäs Tee !

MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.
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Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

MYYDÄÄN

SEKALAISTA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com 040 190 4344

Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennus-
ten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. 
alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on 
maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille hen-
kilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pit-
kistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava säh-
köpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

MAANRAKENNUSTA

Näätä on metsien pienpeto, 
jota saa pyytää marraskuun 
alusta maaliskuun loppuun. 
Moni metsämies innostuu 
näädän pyytämisestä, koska 
pedon suuhun päätyy maa-
lintujen munat ja oravat. 
Näätä hakeutuu mielellään 
nukkumaan oravanpesään 

Pienpetojen pyyntiaika on meneillään
korkeaan puuhun.

Päivi Ylitalo Korpisel-
ta kertoi innostuneensa nää-
dän pyytämisestä, koska hän 
kuuli, että Janne-poikani tut-
tava oli jo tälle talvelle saa-
nut pyydettyä Taivalkoskelta 
useamman näädän. Kolmen 
viikon pyytämisen jälkeen 
Päivin asettamissa raudoissa 
oli kuollut näätä, jota myös 
kultakurkuksi kutsutaan.  

-Tällä hetkellä minulla on 
viidet hetitappavat raudat 
pyytämässä. Koska näätä 
on hyvin arka eläin, pyynti 
on sen vuoksi haasteellista. 
Eläin ei liiku ihmisasumus-
ten tuntumassa, joten pyynti-
raudat pitää laittaa korpeen, 
Päivi mainitsi.

Näädän pyytöjä ei voi 

Päivi Ylitalon pyytämä en-
simmäinen näätä oli pääty-
nyt hetitappaviin rautoihin. 
Kuva on Päivin ottama. 

Päivi Ylitalo on naamioinut 
näädän ansapöntön kuusen 
oksien suojaan.

-Minkkien pyytämisen 
olen opetellut isäni kanssa 
Yli-Siurualla. Petoeläinten 
pyytäminen on mielenkiin-
toista ja jännää. Pienpedot 
liikkuvat yleensä yöaikaan, 
joten päivisin niitä ei juu-
ri pääse näkemään kuin ke-
tun sattumalta. Vanha ket-
tu on taas niin ovela, että se 
ei mene ansaan. Loukkuun 
mennyt eläin lopetetaan am-
pumalla. RR

Tanssimatka Naapurivaaraan 
4.3., esiintyjänä Pekka Niskan 
Pojat. Autossa tilaa vielä kah-
delle. P. 0400 316 992 Risto 
Luokkanen. 

Käyttämätön patja  120 pit. 174 
lev. 15 kork., p. 040 770 3923.

käydä usein eikä kovin lä-
heltä tarkastamassa, koska 
jos näätä haistaa ihmisen, se 
häipyy maisemista. Päivi tai 
hänen poikansa Janne käy 
tekemässä silloin tällöin tark-
kailukierroksen.

-Heti tappavat raudat tu-
lee asettaa piiloon joko suoja-
putken tai esimerkiksi puus-
ta tehdyn pöntön sisään, jotta 
muut eläimet eivät joutuisi 
pyyntilaitteeseen, Päivi mai-
nitsi ja kertoi laittaneen syö-
tiksi lohen jäisiä perkkausjät-
teitä. 

Päivi pyytää myös mink-
kejä, supeja ja kettuja lou-
kuilla. Pyydykset ovat tois-
taiseksi olleet tyhjiä. Ne Päivi 
käy tarkistamassa aamuin il-
loin.  

Kansalaisaloite on oikein 
käytettynä erinomainen väli-
ne kansanvallan vahvistami-
seksi. Perustuslain mukaan 
vähintään 50 000 äänioikeu-
tetulla Suomen kansalaisel-
la on oikeus tehdä eduskun-
nalle aloite lain säätämiseksi. 
Tällainen mahdollisuus on 
ollut voimassa vuodesta 2012 
lähtien. 

Kun kansalaisaloitteen voi 
vaivattomasti allekirjoittaa 
netissä, on 50 000 allekirjoit-

tajan raja osoittautunut aika 
alhaiseksi. Eduskunnan kä-
sittelyyn on tullut lisäänty-
vässä määrin erilaisia aloit-
teita, joista osa on heikosti 
valmisteltuja. Kansalaisaloi-
tetta käytetään myös poli-
tiikan teon välineenä silloin 
kun asia on jo vähän aikaa 
sitten ratkaistu eduskunnas-
sa aloitteen tekijöiden kan-
nan vastaisesti. 

Eduskunta on käsitellyt 
kansalaisaloitteet perusteelli-

sesti. Asiantuntijoita on kuul-
tu ja suuressa osassa tapauk-
sista valiokunta on laatinut 
mietinnön, joka on viety täys-
istuntokäsittelyyn, vaikka on 
heti nähty, ettei aloitteella ole 
edellytyksiä tulla hyväksy-
tyksi. 

Me keskustalaiset lakiva-
liokunnan jäsenet ehdotam-
me, että valiokunnat harkit-
sevat tarkoin, kuinka paljon 
aikaa ja voimavaroja kan-
nattaa käyttää kunkin kan-

salaisaloitteen käsittelyyn. 
Jos aloite on sellainen, et-
tei sitä selvästikään voi ot-
taa lainsäädännön pohjaksi 
ja jos kyseessä on vasta pää-
tetyn asian muuttaminen, va-
liokunnan tulisi päättää, ettei 
asiaa oteta käsittelyyn.

Niilo Keränen,  
Antti Rantakangas,  
Mikko Kärnä, Juha Pylväs
Kansanedustajat 

Lakivaliokunnan keskustalaiset jäsenet: 
Kansalaisaloitteisiin 

suhtautumista pohdittava

Lauantaina pääsee tanssimaan
Viikonloppuna tanssiminen 
onnistuu ainakin Kurenalla ja 
Pintamolla.

Pintamolla järjestetään 
tanssit lauantaina 25.2. kel-
lo 21 alkaen. Siellä musiikista 
vastaa Renne & Aliset.

Tanssin tahdit soivat 
myös Tuomas Sammel-
vuo -salilla lauantaina kello 
20.30 alkaen KurenTanssien 

tansseissa. Tansseissa soittaa 
Aki Mäki & 10tanssi Band.

Kaikki tanssijat toivote-
taan tervetulleiksi laittamaan 
jalalla koreasti.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

”Tykkyä Syötteellä ja muita maisemia” Eero Österbergin maalauksia Syötteen 
luontokeskuksella 2.2.-31.3. klo 10.00-16.00.
Maalauksia - Maria Ronkainen 2.-28.2. Näyttely avoinna ma-ke klo 15-20, la-su klo 
13-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
KurenTanssi 2017 tanssitaan jälleen Tuomas Sammelvuo-salissa la 25.2. klo 17, Tuuli-
myllyntie 4, 93100 Pudasjärvi.
Kaukalopallo-puulaaki la-su 25.-26.2. klo 9, Suojalinnan kaukalo, Urheilutie 2.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 27.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Sirkka ja Sylvi - Kajaanin kaupunginteatterin kiertuenäytelmä ma 27.2. klo 
18-19, Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Seniori yrittäjien lounastapaaminen ke 1.3. klo 11, Ravintola Merita, Jukolantie 4.
Tietsikka-info ke 1.3. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 1.3. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Puhoksen kylätapahtuma ke 1.3. klo 16-18 Urhon Kievarilla. Mukana paikallisten 
hankkeiden ja palveluiden toimijoita.

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

Havannan Kuu
Kirjoittaja 
Tapani Bagge
Ohjaaja 
Hanna-Leena 
Metsävainio

KOMEDIA

TEATTERILLA JOKI-JUSSIN 
ALAKERRASSA

Kauppatie 11, Taivalkoski

Pe  24.2. klo 19.00
La  25.2. klo 17.00
Su  26.2. klo 15.00
Pe  10.3. klo 19.00

La 11.3. klo 17.00
Su  12.3. klo 15.00
Pe  17.3. klo 19.00
Su  19.3. klo 15.00

Pe  24.3. klo 19.00
La  25.3. klo 17.00
Su  26.3. klo 15.00

MUUT ESITYSAJAT:

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat.
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

TAIVALKOSKEN KUNTA
Kansalaisopisto

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 26.2.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Ohjelmassa mm. arpajaiset.
Kyläläiset, mökkiläiset ja 

maanvuokraajat tervetuloa!

Ruottisen Metsästäjät ry:n
HIRVIPEIJAISET

su 5.3. klo 11-14 Marikaisen toimitalolla.

Hirviporukka

UINTIJAOSTO
Uintikisat Puikkarissa 
su 26.2.2017 klo 18 alkaen.
Osallistuminen maksutonta ja 
ilmoittautuminen paikan päällä.    Tervetuloa!

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

soiTTaa 
renne & 
aliseT

 C-oikeudet (olut, siideri). Huom! Käteismaksu.

lauantaina 25.2. klo 21– 01.00. 

Lippu 12€

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa!

Jumalanpalvelukset
Su 26.2. klo 11
Su 5.3. klo 11

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  
2 hlö 85€ 

Lauantaina 25.2.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 24.2.
Karaoke ja  wintti lippu 2 €

TU
LO

SS
A: Lauantaina 4.3.

ARTTU WISKARI 
ennakkolippu 17 €, ovelta 22 €

Tervetuloa!

Jongun osakaskunnan 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
su 19.3.2017 klo 13.00 Jongun kylätalossa, 

Niskalantie 9 Pudasjärvi. 
Sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat. Tarkastettu pöytäkirja on 

nähtävillä Tarja Paukkerilla kaksi viikkoa. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Pieni, mutta sitäkin innok-
kaampi ryhmä laulajia ko-
koontui maanantaina 20.2. 
yhteislaulutilaisuuteen Poh-
jantähteen. Illan tarkoitus oli, 
että lauletaan suomalaisia 
hittejä vuosikymmenten var-
relta teemalla Finnhits, ku-
ten oli nimetty se sarja levy-
jäkin, joihin näitä kappaleita 
oli koottu. Ne myös myivät 
aikanaan Suomessa todel-
la hyvin sekä vinyyleinä että 
kasetteina. 

Harrastajamuusikot 

Finnhits lauluja vuosikymmenten varrelta

Markku Kemppainen ja Marko Väyrynen vetivät kitaroineen 
yhteislaulutilaisuuden Pohjantähdessä. 

Suuri hauki 
Pudasjärvestä

Siiri Poropudas, 15 vuot-
ta, sai isänsä Markku Poro-
putaan kanssa sunnuntaina 
19.2. Pudasjärvestä isku-
koukulla suuren hauen. Se 
painoi muutaman gram-
man vaille 11 kiloa. Pituut-
ta vonkaleella oli 120 cm ja 
ympärysmittakin 55 sent-

tiä. Siirillä oli täysi työ hau-
en väsyttämisessä, ennen 
jäälle nostamista. Nuori ka-
lastuksen harrastaja ker-
toi käyvänsä kalassa isänsä 
kanssa säännöllisesti. Aiem-
min tänä talvena saaliina oli 
myös kuuden kilon painoi-
nen hauki. HT

TEHOKÄVELY su 26.2. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Markku Kemppainen ja Mar-
ko Väyrynen toimivat esilau-
lajina ja säestivät kitaroineen 
laulajia. Lauluhetki kes-
ti noin tunnin ja yleisö pois-
tui tyytyväisenä todeten, 
että kaikki olivat ihan tuttu-
ja kappaleita ja että mukana 
pystyi mukavasti laulamaan. 
Kemppainen ja Väyrynen tu-
levat vetämään samanlai-
sia lauluiltoja sekä Kurenal-
la että varsinkin eri puolilla 
syrjäkylillä Suomen 100-juh-
lavuoden aikana.

Vihreiltä tuore ja vehreä tuulahdus paikallispolitiikkaan
Pudasjärven Vihreiden halli-
tus kokoontui maanantaina 
20.2. hyvässä hengessä. Mu-
kaan on saatu upeita uusia ih-
misiä ja kunnallisvaaliehdok-
kaitakin on jo kymmenkunta!

Kokouksessa käytiin läpi 
käytännön asioita ja muistel-
tiinpa presidentti Kekkosen 
aikojakin. Kotisivut valmis-
tunevat pikapuoliin, mutkien 
ja kiemuroiden kautta, siellä 
enemmän tietoa yhteisistä ar-
voistamme ja tavoitteistamme.

On hienoa huomata, kuin-
ka hyvin meidät on otettu vas-
taan ja vihreää ajatusta tuettu. 
Uskomme että tuomme tuo-
reen, vehreän tuulahduksen 
mukanamme paikallispolitiik-
kaan ja kenties juuri sitä tääl-
lä kaivataan! 

Mikäli sinua kiinnostaisi 
liittyä mukaan toimintaamme 
tai haluat kysyä jotain, ota roh-
keasti yhteyttä! 

Christa Van der Vegt
Pudasjärven vihreiden hallitus oli koolla kaupungintalolla 
20.2. 
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Pudasjärvinen Kuukhaiset -naisjoukkue lähdössä kisataipaleelle Pikku-Syötteeltä: Jenni 
Ylilehto, Lilja Kettunen, Jenni Peltoniemi ja Katja Siekkinen. Kuva: Antti Lehto. 

Pikku-Syötteeltä starttasi 
lauantaina 11.2. toista kertaa 
joukkueemme Kuukhaiset: 
Jenni Ylilehto, Katja Siekki-
nen, Lilja Kettunen ja Jenni 
Peltoniemi, kohti Umpihan-
gen MM-kisan haasteita. En-
simmäiselle rastille mennes-
sä ilma muuttui pilvisestä 
aurinkoiseen, matka meni-
kin ilmasta nauttiessa ja hö-
pötellessä niitä näitä. Rastil-
le saavuttuamme tehtävänä 
oli tietää Suomen armeijan 
käyttämiä lyhenteitä. Arva-
tahan saattaa, kuinka hyvin 
tällaiset armeijan melkein 
suorittaneet tiesivät vasta-
ukset. Samalla söimme ja su-
lattelimme jo jäähän ehtinei-
tä juomia nuotiolla.

Kakkosrastille kiipe-
simme Hevosenharjavaa-
ran päälle, jossa tehtävänä 
oli tietää vanhoja ensiapu-
välineitä. Suksien huollon 
jälkeen matka jatkui koh-

Viikonvaihteessa 
10.-12.2. järjestetystä 

Umpihankihiihdon 
MM-kisasta oli viime 
viikon lehdessä laaja 

juttu ja runsaasti 
kuvia. Tähän lehteen 
siirtyi Kuukhaisten 
joukkueen jäsenten 
”matkakertomus” 

ja 17. kertaa 
perässähiihtäjänä 

(valvojana) sunnuntain 
loppurutistukseen 
osallistunut Kauko 

Kuukasjärven pakina.

Elämyksiä Umpihankihiihdosta

ti kolmosrastia. Ilma näytti 
parhaat puolensa ja nautim-
me hiihdosta viiden asteen 
pakkasessa ja aurinkoisessa 
säässä. Nälkä alkoi jo kurnia 
jokaisella, joten rastille saa-
vuttuamme itse kukin tank-
kasi ruokaa ja juomaa. Tällä 
rastilla yritettiin olla tark-
koja ja nakata kirvestä pölk-
kyyn. Katja onnistui, joten 
pisteet kotiin. Hurraa, ei sak-
koja!

Nelosrastille mentiin kah-
den lisärastin kautta. Mat-
kan varrella allekirjoittanut 
(Jenni Peltoniemi) kupsah-
ti ojaan jo toisen kerran sau-
van tartuttua puuhun. Puu 
voitti ja taas oltiin mahallaan 
umpisessa. Onneksi oli apu-
käsiä auttamassa.

Pakollisella nelosrastil-
la piti tietää vanhojen suksi-
en osia. Kai niistä osa meni 
oikeinkin? Taas juomien su-
lattelua ja matka kohti lisä-

rasti kolmosta, joka sijaitsi 
Matkavaarassa. Siitä olikin 
enää pieni huikonen yölei-
riin, jonne saavuimme 15. 
minuuttia ennen sakkorajaa. 
Kymmenen tunnin ja noin 40 
kilometrin hiihdon jälkeen 
nakkasimme rinkat selästä 
ja aloimme suunnittelemaan 
yöleiriä. Onneksi meille oli 
jo paikka varattuna kokenei-
den konkareiden johdosta, 
joista kumpikin olivat olleet 
alusta asti 20 –vuotta jokai-
sena vuonna mukana umpi-
hankihiihdossa. Melkoinen 
saavutus! Lämmintä juomaa 
ja nuotio oli valmiina. Suuret 
kiitokset heille! Saimme suo-
raan alkaa pystyttämään lei-
riä ja tekemään omaa nuotio-
ta. Pakkasta alkoi olla – 20, 
joten sormia sai lämmittää 
tuon tuosta laavukankaan 
naruja näprätessä. 

Vaatteiden kuivatuk-
sen ja iltapalan jälkeen nuo-

Perässähiihtäjänä 
17. kerran 

Yöleirin tunnelmaa. Kuva Juha Nyman

Kautta aikojen on ihminen ja varsinkin suomalainen kiin-
nostunut hiihtämisestä. Alkuaikoina sukset oli puusta teh-
ty ja niitä sanottiin kalhuiksi, sauvat saattoivat olla eripi-
tuiset, kunhan ne kestivät. Sommat olivat mahdollisimman 
isot, nahkasta tehty ja suuret, jotta ne ei uponneet lu-
meen. Alkujaan hiihtely sujui metsästyksen merkeissä, ko-
ettiin pyydyksiä ja hiihdettiin jopa riistaa kiinni upottavan 
lumen aikana. Ei ollut alkuaikoina hiihtokilpailuja tai mut-
kamäkiä. Siitä sitten vähitellen alkoi kilpailujen sarja, josta 
muodostui jännittävät tapahtumat, tietenkin latuja pitkin. 

Eipä hiihdellä tämän enempää latuja pitkin, vaan siirry-
tään tosi umpihankihiihtoon, siihen alkuperäiseen tapaan 
eli Pudasjärven Urheilijoiden jo 20. kertaa järjestettyyn 
Umpihankihiihdon MM-kisatapahtumaan. On ollut viisas-
ta järjestää kunnon kisa luonnon helmaan ja tuntea suurta 
elämystä talvisesta luonnosta, oppia kokemaan aitoa met-
sän olosuhdetta, arvioida erilaisia tehtäviä ja miten maas-
tossa viihdytään. Nyt on koettu monet kerrat nuo retket 
ja yön vietto metsän siimeksessä. ”Tuli räiskyi nuotios-
sa, savut hiljaa leijailee, ja illan tummetessa, metsä heil-
le kuiskailee.” Tarjolla on ollut vuosien varrella monenlai-
sia ilmoja; kovia pakkasia, suojasäitä ja leppoisia talvi-öitä. 
Ei ole kuulunut mistään paleltumisista, ehkä huonosti nu-
kuttuja öitä, mutta on keskitytty seuraavan päivän umpi-
hanki-osuuteen.

Sunnuntai aamun näyttävä tapahtuma on lähtöpaik-
ka-alue, jonne kokoontuu satoja suksijoita, jotkut kilpai-
lumielessä ja toiset nauttivat rauhallisesta menosta. Olen 
kokenut hyvin monenlaisia lylyn lykkijöitä, eka kerralla 
laulettiin retken vetäjän kanssa ”Kulkuri ja joutsen,” välil-
lä Isokuru-Iso-Syöte, toisella kertaa sattui joukkue, jotka 
olivat osallistuneet Sulkava soutuun. Lähes joka kerta on 
ollut eri joukkue, kahdesti yksittäinen kilpailijakin. Erään 
vuonna valvottava oli Helsingistä joka harrasti kuntoilua 
Suomenlahdella meloen. On sattunut vain osajoukkue sai-
rastumisen vuoksi, mutta joku on kuitenkin halunnut hiih-
tää. Eräs porukka aukoi kahdella miehellä, sairastunut hiih-
täjä tuli latua pitkin. 

Kerran taasen oli kova joukkue ja en pysynyt matkassa 
kuin kilometrin, mutta latua pitkin hiihtäen pystyin seuraa-
maan heidän latua. Satuttiin sitten kilpailujen jälkeen sa-
maan ruokapaikkaan ja he lohduttivat; Elä välitä, edellisenä 
talvena kaveri pysyi vain puolikilometriä. Ehkä oudoin ti-
lanne sattui kerran lähtöpaikalla. Etsin joukkueen kilpailu-
numeron ja miehet puhuivat Ruotsia, josta en älynnyt mi-
tään. Tervehdin kuitenkin suomalaisittain ja vastaus sieltä 
tuli selvällä suomen kielellä. Mikä helpotus ja keskustelu 
sujui sitten mukavasti, olivat Helsinki-Porvoo ruotsin kie-
liseltä alueelta, oikein kiva sakki. 

Sattuipa kerran siderikko yhdelle joukkueen jäsenel-
le, siinä meni molemmat siteet ja kaverilla ei ollut muuta 
keinoa kuin lähteä patikoimaan. Annoin luvan kävellä lai-
ta-uraa, moottorikelkan jälkeä, kävelymatkaa kertyi noin 
kuusi kilometriä. Tuo oli lauhin kisaviikon loppu, lumi oli 
aivan takkalana ja lumen paksuus pieni. Kylmin yö taisi olla 
25-30 asteen verran, mutta ei kuulunut kenenkään palel-
tumisesta. 

Tässä muutama kokemus kisasta eri vuosilta. Kaiken 
kaikkiaan luonto tekee ihmisestä sopeutuvaisen, ollaan 
rehtiä kisailijoita, keskustellaan matkan varrella, tulee ly-
hyt tuttavuus ja kaksi kertaa olen sattunut saman vetäjän 
joukkueen mukaan. 

Entä kokemus, sitä kysyn aina kisailijoilta. Ne ovat ol-
leet pelkästään myönteisiä ja aikovat tulla vielä uudelleen. 
Näin monet tekevätkin. Nyt tämän vuoden kisan jäsenet 
kyllä epäröivät, koska oli kylmä yö, mutta ei sitä koskaan 
tiedä? 

Toivottavasti täällä lumiset talvet säilyvät ja saadaan pi-
tää tällaisia hiihtoja. Ja kun etelästä loppuu 
lumet, niin ehkä näillä leveysasteilla järjes-
tetäänkin kaikki hiihtokisat, joskus tulevien 
polvien aikana?

Kauko Kuukasjärvi 

tiolla olikin jo aika vetäy-
tyä laavuun makuupussin 
lämpöön. Pakkanen kiristyi 
koko ajan ja yö menikin mel-
kein valvoessa.  -27 pakka-
sessa lämmiteltiin pusseissa 
kylkikyljessä. 

Aamulla kumisaappaat-
kin olivat niin jäässä, että 
piti hyppiä ne jalkaan saa-
dakseen. Äkkiäpä ne kyllä 
nuotiolla lämpeni samoin, 
kuin muutkin ruumiinosat. 
Kamppeet kasaan, rink-
ka selkään ja kohti sunnun-
tain umpihanki pikataivalta. 
Pakkanenkin lauhtui -10 as-
teeseen, joten viimeinen ru-
tistus mentiin ”akkain sisul-
la”. Kukaan ei enää maalissa 
muistanut, että olisi väsyttä-
nyt, saati sitten paleltu. Koh-
ti ensivuotta! 

Kuukhaiset joukkue

Pudasjärven paikallisravit 
ajettiin muutaman vuoden 
tauon jälkeen Lauantaina 
18.2 ammattiopiston ravira-
dalla Jyrkkäkoskella. Raveis-
sa kilpaili reilu 40 hevosta 
seitsemässä lähdössä. Olo-
suhteet olivat jälleen kerran 
erinomaiset ja hevosia oli 
saapunut ympäri Pohjois-
Suomea ottamaan mittaa toi-
sistaan. Rata oli saatu jälleen 
huippukuntoon ja se keräsi-
kin runsaasti kehuja. Ohjel-
massa oli myös ponilähtö, 
joka on erityisesti nuorem-
man ravikansan suosiossa 
sekä jännittävä monteläh-
tö, jossa ohjastaja on kärry-
jen sijaan ratsailla. Lapsil-
le oli järjestetty oma keppari 
monte ja se keräsi runsaas-
ti osallistujia. Tässä lähdös-
sä kaikki osallistujat palkit-
tiin. Sää suosi tapahtumaa ja 
katsomoalueelle kertyi päi-
vän mittaan runsaasti ylei-
söä seuraamaan ja kannusta-
maan omia suosikki hevosia 
tai ohjastajia. OSAOn Pudas-

Vauhdikasta menoa paikallisraveissa
järven yksikön väki ja Koil-
lismaan hevosystäväseuran 
talkoolaiset tekivät kovasti 
töitä ja näin mahdollistivat 
ravien järjestämisen. KM

Tulokset
Lähtö 1: 1. Kallen Salaisuus/ Ari 
Vimpari 43,8 (om. Ari Vimpari), 
2. Ökymäen Hulda/Veli Vähäkuo-
pus 46,2x, 3. Pörölän Helmi/ Eero 
Moilanen 47,6x.
Lähtö 2: 1. Kivarin Showdance/ 
Sanna Loukusa 22,3 (om. OSAO, 
Pud. yksikkö), 2. Classic Soul/ 
Ilkka Korhonen/ 23,8x, 3. Belle 
Boost/ Antti Laihola 23,5
Lähtö 3: 1. Nietos/ Jaakko Jyl-
hä 40,2x (om. Tatu Eero), 2. Mak-
si-Onni/ Henna Sarajärvi 38,6, 
3. Kuuraparta/ Markku Kuuse-
la 41,0.
Lähtö 4 monte: 1. Benzin/ 
Minttu-Maaria Virtanen 20,7 (om. 
Anne Tauriainen), 2. Bite Me Kid/ 
Henna-Riikka Puolakka 24,3x, 3. 
Butch Super Tex/ Anna Airaksi-
nen 22,2. 
Lähtö 5: 1. BWT Alarm/ Sanna 
Loukusa 21,3 (om. OSAO, Pud. 

Sanna Loukusa tuulettaa lähtö viiden voittajana. Kuva Jari 
Piirala.

yksikkö), 2. Sharp Boy/ Tiina Kok-
konen 23,6, 3. Esther Hill/ Mark-
ku Kuusela 23,7. 
Lähtö 6: 1. Tähti-Pekko/ Markku 
Kuusela 33,9x (om. OSAO, Pud. 
yksikkö), 2. Mega-Pomo/ Sanna 
Loukusa 33,0x, 3. Myrsky-Ralli/ 
Paavo Räinä 33,2. 
Lähtö 7: 1. Zippy Kemp/ Sanna 
Loukusa 21,8 (om. OSAO, Pud. 

yksikkö), 2. Akseli Winner/ Jaakko 
Jylhä 21,9, 3. Vic Afeidas/ Ari Vim-
peri 22,2.
Ponilähtö: 1. Stenstugu Hawa-
ii1176 SH/ Nadja Silvamaa (om. 
Silvamaa Anette ja Nadja) 2.21,3, 
2. Extrapretty Aria/ Veera Järvelä 
2.35,9x, 3. Kajsa Kavat/ Pinja Su-
jala 2.33,2x. 
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Helmi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

PIHALLE JA PIRTTIIN

KOTIMAINEN 
MUIKKULAKKI

39€

NORTHLITE NL-1000
● Polkupyörään, Otsalampuksi, 

kypärään…
● Alumiinirunko
● Valoteho 1000 Lumenia
● 8800 mAh akku
● 4 valotehoa
● Säilytyslaukku

39€

NORTHLITE 300 
POLKUPYÖRÄN-
VALAISIN
● Valoteho 350 Lumenia
● 2400 mAh akku
● 3 valotehoa

19€
OTSALAMPPU
● Valoteho 200 Lumenia
● Vedenpitävä
● Metallirunko
● Säädettävä kulma
● ”Zoom” säädettävä 

valonsäde

18,90€

OTSALAMPPU
● Valoteho 

60 Lume-
nia

● Säädettä-
vä kulma

● ”Zoom” 
sää-
dettävä 
valonsäde6,90€

LDN32DL283
● 32” HD-ready LED-TV
● Digi- ja Teräväpiirtovirittimet
● 1000 sivun teksti-tv
● 200 Hz kuvaparannuspiiriohjelma
● Suomenkieliset valikot
● 2 vuoden tehdastakuu

269€

LUNB55UHD4K12
● 55” LED 4K UHD Hybridi TV 
● Digi- ja teräväpiirtovirittimet
● 1500 Hz kuvanparannuspiiriohjelma
● USB nauhoitus
● SMART toiminnot
● Wifi
● 1000 teksti-tv
● 2 vuoden tehdastakuu

699€

LUNB40UHD4K12
● 40”  LED 4K UHD Hybridi TV 
● Digi- ja teräväpiirtovirittimet
● 800 Hz kuvanparannuspiiriohjelma
● USB nauhoitus
● SMART toiminnot
● Wifi
● 1000 teksti-tv
● 2 vuoden tehdastakuu

499€

2.1 USB KAIUTINSARJA
● Parempi ääni televisioon ja tietoko-

neeseen
● Teho 2 x 3W + Sub-Woofer 6W
● Kuulokeliitäntä 3,5mm
● Taajuusalue 60Hz – 20kHz

29€

79€

LÄMPÖ-
SAAPPAAT

YLIVETOKINTAAT 
IRTOVUORELLA 

13,50€

KALAKAVERIN 
BAMBUSUKAT 
● kestävä
● kiristämätön / hengittävä
● antibakteerinen
● Coolmax laatu

20€
3 PARIA

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö kokoontui maa-
nantaina 20.2. kaupungin val-
tuustosalissa. Kokous nimesi 
29 kuntavaaliehdokasta alu-
eittain. Samalla annettiin joh-
tokunnalle valtuudet nimetä 
loput ehdokkaat kokoukses-
saan seuraavana maanantai-
na 27.2. 

Hyväksyttiin kunta-
vaaliohjelma ”Huolenpi-
toa -huomennakin”, johdan-
tolauseena ”Me uskomme 
100-vuotiaan Suomen tule-
vaisuuteen”. Ohjelma päät-
tyy toteamukseen: ”Toisiim-
me luottaen kohti turvallista 
huomista”. 

Kokouksessa oli esillä lau-
antaina 4.3. Kauppatie 5:ssä 
entisissä Pudisfoorumin ti-
loissa avattavan vaalituvan 
toiminta. Avajaisiin on tu-
lossa puoliltapäivin kansan-
edustaja Mirja Vehkaperä ja 
mukana on kuntavaaliehdok-

Keskustalla suuri osa 
kuntavaaliehdokkaista nimettynä

Keskusta Pudasjärven ehdokkaat alueittain
Ervasti/Jaurakka/Puhos:
Hyttinen Eero, yrittäjä, liiketalouden ja 
hallinnon tradenomi
Lantto Marja, maatalousyrittäjä
Putula Heikki, maanviljelijä
Putula Johannes, opiskelija
Vainio Taina, maidontuottaja
Hetekylä/Kollaja:
Heikkilä Juha, maanviljelijä
Oinas-Panuma Eero, matkailuyrittä-
jä, poromies
Juusola Kimmo, metsätalousinsinöö-
ri (AMK)
Kurenalan py: 
Jurmu Pekka, agrologi AMK, tilanhoitaja
Koivukangas Jouni, rakennusmies
Koivula Marko, toiminnanjohtaja, ta-
pahtumajärjestäjä 
Laakkonen Alpo, koulutuspäällikkö, 
eläkeläinen
Lehtimäki Outi, ensihoitaja, sairaan-
hoitaja
Ronkainen Onerva, ohjaaja
Talala Reijo, lehtori
Tervonen Raimo, koneasentaja

Veivo Sointu, kasvatustieteen- ja hal-
lintotieteen maisteri, sosionomi, luokan-
opettaja
Livo/Pärjänsuo:
Puolakanaho Urpo, maanviljelijä
Pääkkö Mirka, maatalousyrittäjä, liike-
talouden- ja markkinoinnin tradenomi
Törmänen Anni-Inkeri, DI, yrittäjä
Sarakylä:
Haataja Auri, yhteiskuntatieteen mais-
teri, sosiaalityöntekijä
Kouva Jorma, metsätalousinsinööri, elä-
keläinen
Nivala Kaisa, maatalousyrittäjä, eläke-
läinen
Vähäkuopus Timo, maanviljelijä
Siurua:
Kälkäjä Mari, yrittäjä, eduskunta-avus-
taja
Parkkisenniemi Hilkka, rehtori, eläke-
läinen
Syöte/Iinattijärvi/Hirvaskoski:
Kortetjärvi Paavo, lehtori
Kosamo Henna, maatalousyrittäjä
Riekki Vesa, metsuri

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö oli koolla viime maanantaina 20.2.

kaita. Tupaa tulevat pitämään 
avoinna vuoroittain eri kyli-
en edustajat. Vaaliteltta kier-

tää alkaen perjantaina 10.3. S-
marketin pihalta useissa eri 
paikoissa ja -kylillä. 

Syötteellä ja Oulun seudul-
la vieraili kaksi eri matkan-
järjestäjäryhmää viime viikol-
la. Vierailut olivat Attractive 
Oulu Region- hankkeen puit-
teissa järjestettyjä. Alueen 
kärkinä japanilaisryhmälle 
olivat revontuli- ja luontomat-
kat, sekä asiantuntijavierai-
lut ja koulutusmatkat. Saksa-
laisryhmälle talviaktiviteetit 
ja mökkimajoituskohteet. Aa-
siaan ja Keski-Eurooppaan on 
määritelty omat markkinoin-
titeemat yhdessä kunkin alu-
een markkina-asiantuntijoi-
den kanssa. 

Japanilaisille Syötteen valt-
teja olivat revontulimatkailun 
osalta syyskausi, jolloin re-
vontulet näkyvät paremmin, 
sää ei ole vielä kylmää. Hin-
tataso on talvea edullisem-
pi ja majoituksen saatavuus 
parempi. Koulutusmatkailun 
osalta Suomella on maine tur-
vallisena koulutuksen kärki-
maana. Suomalaisilla ja japa-
nilaisilla on saman tasoinen 
englanninkielentaito, eksoot-
tinen ympäristö luonnon ja 
kauniiden maisemien keskel-
lä sekä Pikku-Syötteen uniik-
ki kombinaatio, jossa koulu ja 
hotelli, sekä aktiviteetit ovat 
yhdistettyinä. Hirsikampuk-
sella vierailu oli myös erittäin 
vaikuttava kokemus.

-Japanilaisten koulujen ul-
komaanretkitoiminta on va-
kaata ja ennustettavaa bis-
nestä, kertoo hankkeen 
markkina-asiantuntija Shi-
geyoshi Noto, joka on toimi-
nut yli 20 vuotta Suomen mat-
kailumarkkinointitehtävissä 

Japanissa MEKin, VisitFinlan-
din ja Finpron edustajana.

-Kun japanilainen kou-
lu tekee sopimuksen jonkun 
kohteen kanssa, tulee se sa-
maan kohteeseen ainakin kol-
mena perättäisenä vuonna. 
Matkojen sesonkiaikaa on lo-
ka-marraskuu ja tyypillinen 
viipymä 3-4 päivää. Ryhmä-
koko voi olla muutamasta 
kymmenestä useisiin satoi-
hin, Noto kuvailee.

-Helsingissä koululais-
ryhmien ohjelmassa voi olla 
esimerkiksi korvapuustin 
leipomista, kertoo japanilais-
ryhmiä maahan tuovan Tum-
laren myynnin tukihenkilö 
Yu Onishi Tumlaren Helsin-
gin toimistosta. Japanilais-
ten toiveena oli saada alueel-
le kumppaniksi Destination 
Management Company, eli 
DMC- joka voi myydä kaik-
ki alueen palvelut samasta os-
oitteesta ja jakaa Oulun tule-
vat ryhmät seudulle niiden 
kiinnostusten kohteiden mu-
kaisesti. 

Syöte ja Oulun seutu 
kiinnostaa Saksassa  
Japanilaisryhmä lähti paluu-
matkalle perjantaina ja sama-
na päivänä saapui 13 hengen 
saksalaisten matkanjärjestä-
jien ryhmä. – Oulun seutu 
kiinnostaa nyt kovasti. Ryh-
mä tuli heti täyteen, kertoi 
matkanvetäjänä toimiva Kes-
ki-Euroopan markkina-asian-
tuntija Jan Badur Nordic-
Marketing GmbH:sta. Tiiviin 
viikonlopun aikana vierailtiin 
Oulussa, Rokualla ja Syötteel-

lä.
Syötteellä saksalaisten 

markkinoille vetäviä tuot-
teita olivat kelomökit sekä 
Hotelli Iso-Syötteen Aurora 
sviitit, aktiviteetteina murto-
maahiihto, husky- ja moot-
torikelkkasafarit ja kansallis-
puistossa patikointi. Kaiken 
kaikkiaan luonto- ja mökki-
matkailu kaukana kiireestä 
on se mikä saksalaisia vetää. 
Matkailijoiden lähtöalueet 
ovat useimmiten ruuhkaisia, 
joten rauha ja luonnon lähei-
syys, sekä majoituksen kotoi-
suus ja tunnelma ovat korke-
alle arvostettuja asioita.  

Hankkeen puitteissa on 
tälle talvikaudelle tulossa vie-
lä matkanjärjestäjävierailuja 
Kiinasta maalis-huhtikuussa, 
joille revontulet, leirikoulut, 
talviaktiviteetit, laskettelu ja 
luksusmajoitus ovat kiinnos-
tavia asioita.  

Attractive Oulu Region 
2018 -hanke markkinoi Ou-
lun seutua kokonaisuutena 
Kiinaan, Japaniin, Venäjälle ja 
Pohjois-Skandinaviaan. Han-
ketta rahoittavat Euroopan 
aluekehitysrahasto ja Poh-
jois-Pohjanmaan liitto omara-
hoitusosuuksien lisäksi. Koh-
dealueina ovat Syöte, Rokua, 
Kalajoki ja Oulu ja hankkeen 
toteuttajina ovat Syötteen 
Matkailuyhdistys ry, Kalajoki 
Matkailuyhdistys ry, Busines-
sOulu, Humanpolis, Rokua 
UNESCO Global Geopark, 
Oulun Matkailu Oy ja Metsä-
hallitus. Hankkeen toteutus-
aika on 2015 – 2018. 

Soile Pitkänen

Syöte kiinnostaa matkanjärjestäjiä


