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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Onnistuneet 
Porokarnevaalit s. 8

Porokisat ja koko 
perheentalvitapahtuma 

Panumalla s. 17  

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
Tervetuloa!

Samsung Galaxy Tab 3 -multimedialaite Jenni Yli-Tainio
Actavis-tuotekassi Else Illikainen

ratiopharm-tuotekassi Mikko Huhta
Verman-tuotekassi Keijo Gross

Louis Widmer-käsivoide Riitta Lohvansuu, Leila Seppänen

Apteekkarinvaihdosarvonnassa 
arpaonni suosi seuraavia:

Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille 
arvontaan osallistuneille!

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

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 5.3. huom! iltapäiväaikoja, 

ke 12.3. ja ke 26.3. 
P. 040 821 1819

R-KAUPPIAS PUdASjäRvelle jA RAnUAlle 
Löytyykö sinusta positiivista ja myyntihenkistä asennetta sekä 
palveluhalukkuutta? Pidät ihmisistä ja nautit asiakastyöstä sekä haluat 
johtaa omaa tiimisiäsi menestymään kanssasi. Kaupallinen tausta, 
kokemus ketjumaisesta liiketoiminnasta sekä kokemus esimiestyöstä 
katsotaan eduksi, mutta ennen kaikkea sinusta löytyy energiaa ja 
reipasta kauppiashenkeä.

R-kioski tarjoaa sinulle mahdollisuuden menestyä itsenäisenä yrittäjänä 
Suomen suurimmassa franchisingketjussa. R-kauppiaana saat 
käyttöösi R-kioskin vahvan brändin, toimivan ja jatkuvasti kehittyvän 
myymäläkonseptin sekä monipuoliset tukipalvelut.

Kiinnostuitko?       
Tartu tilaisuuteen ja käy täyttämässä hakemus www.r-kioski.fi/kauppiaaksi. 
Lisätietoja R-kauppiastoiminnasta antaa aluepäällikkö Kristina Lehtimäki 
28.2. klo 9-12 ja muina aikoina R-kioskin rekrytointi 020 554 4098. 

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

R-kioski on osa Reitan Convenience -yhtiötä, johon kuuluvat Narvesen Norjassa ja 
Latviassa, Pressbyrån Ruotsissa, 7-Eleven ja Shell/7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja 

Tanskassa, R-kiosk Virossa sekä Lietuvos Spauda Liettuassa. Reitan Convenience on 
markkinajohtaja jokaisessa toimintamaassaan. Vuonna 2012 Reitan Conveniencen 
liikevaihto oli EUR 1,8 miljardia ja myymälöitä sillä oli 2 500 ja työntekijöitä 18 000.

LENTO-
PALLO
   - liite

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

VAIN SUNNUNTAINA: TähTIpIpoT
alk.

6,90

TyTTöjeN rAITAhUppArI

9,95
TyTTöjeN rAITAhoUSUT

19,95
NAISTeN fArkUT

37,70
NAISTeN TrIkoohoUSUT

23,40

NAISTeN 
TUNIkA 23,50
collegehoUSUT 130-170 cm

15,50
mIeSTeN 

kAUlUSpAITA

26,80

AlerekISTä löyTöjä!
lopUT TopAT AleSSA!

-50%-30%

poIkIeN 
pUSero

9,95
2,19

pkt

lAUANTAI-
mAkkArATANko

800 g

1,99
kpl

ykköSkeTjU mAkeISpUSSI
180 g

1,99
pss

TV mIx 
mAkeISSekoITUS
kaikki maut, 280-325 g

1,99
ras

ohUT pAlVI- jA 
keITTokINkkUSIIVU

200 g

1,99
pss

15,00

INox 
TeräSTermoSpUlloT

1 l   9,90         0,5 l   7,90

yhTeIS-
hINTAAN

lASkIAIS-
pUllAT

- vadelma -mantelinmakuinen
2 kpl/170 g

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Olli Heikkilä yleislääkäri 
ti 4.3.

Liisa Karinen gynekologi 
(ultraäänitutkimukset) 

ma 24.3. ja ma 28.4.

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Pudasjärven Seurakunta
Pudasjärven Kaupunki

Yhteiskuljetus (maksuton)

Pudasjärven
375-vuotisjuhlapäivän
juhlaan ke 26.2.2014

Lähtö kirkolle seurakuntakeskuksen edestä klo 17.30,
paluu seurakuntakeskukseen juhlan jälkeen.
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Olen surullisena seurannut maaseudun elämän hilje-
nevän.  Useat vanhat talot seisovat tyhjillään. Näiden 
autioituneiden talojen kukoistuksen ajasta olisi paljon 
kerrottavaa. Moni talo on jo antanut periksi, kun jälke-
läiset eivät ole välittäneet tai pystyneet pitämään van-
haa tilaa kunnossa. Olisiko aika miettiä, mistä olemme 
tulleet ja mihin olemme menossa? Lapsena ajattelin 
tulevaisuudesta, että kaikki säilyy ennallaan, mutta nyt 
huomaan kaiken muuttuvan. Eräs maaseudun asukas 
toteaa, ”vielä tulee aika, jolloin ihmiset tulevat takaisin 
maalle.” Toinen vanha ihminen kehottaa pitämään na-
vettoja kunnossa, koska niitä vielä tarvitaan. 

Tapaan palvelutalossa asuvan syntymäpäiviään 
viettävän herramiehen, jonka käden puristus kertoo 
paljosta elämänkokemuksesta. Millainen elämänusko 
oli niillä, jotka nuorena parina lähtivät keskelle kor-
pea, raivasivat sinne pienet peltotilkut ja tulivat siellä 
toimeen ilman yhteiskunnan apua? Siinä pienessä itse 
tehdyssä mökissä saattoi asua myös isovanhemmat. 

Näin elettiin silloin. Heille leivän hankinta oli Raama-
tun mukaista, kun Jumala sanoo ihmiselle, ”Otsa hies-
sä sinun on hankittava leipäsi.”  Moni työ on muuttu-
nut fyysisestä työstä henkiseksi. Maailmanhistoria on 
nähnyt ennennäkemättömän muutoksen alle sadas-
sa vuodessa. Tekniikka on helpottanut työn tekemistä 
ja parantanut tuottavuutta, mutta ongelmat eivät ole 
poistuneet. Jumala loi maailman, joka oli täydellinen 
pientä yksityiskohtaa myöten. ”Kasvakoon maa vih-
reyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmä puita… 
Olkoon ne teidän ravintoanne.” Olemmeko irtaantu-
neet jo liikaa Jumalan luomistyön lähtökohdasta? Ih-
minen luotiin Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen. 
Tehtäväksi Jumala antoi viljellä ja varjella.

Ihminen, joka menettää uskon, menettää myös 
mielekkään elämän. Työnteko antaa valtavan siunauk-
sen elämään, olkoonpa työ mitä tahansa. Hengellinen 
työ on toisenlaista. Siinä ei mitata tehtyä työtä rahas-
sa. Todellinen elämäntarkoitus tulee ilmi elämänlopus-

sa. Elettyä elämää ei voi muuttaa. On tilinpäätöksen 
aika. Elämänlahja on lainaa Jumalalta ja takaisinmaksu 
on jäänyt puolitiehen. Tilinpäätöksessä viivan alle jää 
pitkä miinus. Usko, joka kohdistuu armoon ja anteek-
siantoon, vaatii paljon nöyrtymistä. Joskus elämä me-
nee niin umpisolmuun, että ei ole muuta vaihtoehtoa 
kuin käydä läpi ahtaasta portista. Parannus parantaa 
ja päästää vapauteen. Evankeliumi tuntuu hyvältä, kun 
saa uskoa ilman omaa tekoa ja hengellisen työn vai-
vaa armosta kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimes-
sä ja veressä.

Uskokaa pelastavaan sanaan ja 
elämän hyvään tarkoitukseen. Hyvä 
mieli tulee siitä, että elämme tääl-
lä yhdessä samaa päämäärää tavoi-
tellen.

Jaakko Sääskilahti

Tilinpäätös

Seurakunnan lapsityö ja kaupun-
gin päivähoito tekevät yhteistyö-
tä uskontokasvatuksen merkeissä. 
Uskontokasvatus kuuluu yhtenä 
osana päivähoidon kasvatustyötä. 
Seurakunnan lapsityöntekijät vie-
railevat kerran kuukaudessa Pik-
ku-Paavalin päiväkodissa ”pik-
ku-kirkon” merkeissä. Sen lisäksi 
uutena yhteistyömuotona aloite-
taan draama-hartaus Koivutien 

ryhmäperhepäiväkodissa. Draa-
ma-hartaudessa lapset ja aikui-
set esiintyvät itse Raamatun ker-
tomuksen henkilöinä. Näin 
Raamatun kertomus tulee ”eläväk-
si” ja  itsekoetuksi.

Eija Koivuluoma ja 
Sinikka Luokkanen,
kuva Heimo Turunen

Koivutien ryhmisläiset draama-tunnelmissa

Messu  seurakuntakodis-
sa sunnuntaina 2.3. kel-
lo 10, Juha Kukkurainen,  
Keijo Piirainen.

Pudasjärven  
375-vuotisjuhlapäivän 

pitäjänkokous ja 
konsertti 

Pudasjärven kirkossa 
keskiviikkona 26.2.

kello 18. 
Taksikyyditys seura-
kuntakodilta 17.30. 

Juhlan jälkeen iltatee 
seurakuntakodissa.

Kuorot:  lapsikuoro torstai-
na 27.2. kello 16.30, nuoriso-
kuoro torstaina 27.2. kello 
17.00, kirkkokuoro torstaina 
27.2.  kello 18.  Eläkeläisten 
musiikkipiiri keskiviikko-
na 26.2. kello 13. Sarakylän 
kappelikuoro torstaina 27.2. 
kello 18.15.
Yhteisvastuukeräys on 
käynnistynyt, tule hake-
maan lista diakoniatoimis-
tosta (kello 9-10) tai kirkko-
herranvirastosta.
Raamattupiiri seurakun-
takodissa maanantaina 3.3. 
kello 17.30.
Lähetystyö: Kirpputo-
ri  keskiviikkona 26.2. kel-
lo 10–13.
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa maanantaina 3.3. kel-
lo 18.
Ystävänkammari: viikol-
la 10  (tiistaina 4.3.) ei ystä-
vänkammaria.
Sauvakävely: viikolla 10 ei 
sauvakävelyä
Omaishoitajat seurakun-
takodissa maanantaina 3.3. 
kello 11.
Perhekerho Korpisella kes-
kiviikkona 26.2. kello 10-
13, seurakuntakodissa kes-

kiviikkona 26.2. ja torstaina 
27.3. kello 10-13. Iltaperhe-
kerho seurakuntakodissa 
torstaina 27.2. kello 16.30-
18.30.  Perhekerho  torstaina 
6.3. kello 10-13 ja iltaperhe-
kerho kello 16.30-18.30 Lie-
peen väentuvassa, mäenlas-
kua ja makkaranpaistoa.
Hiihtolomaviikolla järjes-
tetään leiripäivät  ma, ti  ja 
ke 0–2 -luokkalaisille Lie-
peessä. Leiripäivä on kel-
lo 10-14, ohjelmassa on pal-
jon ulkoilua. Leirillä on 
makkaranpaistoa ja lisäk-
si tarjotaan ruokaisa väli-
pala. Ilmoittautuminen kes-
kiviikkona 26.2. mennessä  
kirkkoherranvirastoon  (08) 
882 3100, leirille otetaan 20 
lasta.
Päivä- ja pallerokerhoja ei  
viikolla 10.
Rönöä ei perjantaina 28.2.
Varhaisnuorten kerhot: 
Hirvaskosken koululla 
maanantaina kello 17.30-19  
ja  Livon koululla torstaina 
kello 17-18.30.
Varhaisnuorten Hiihtolo-
maleiri Hilturannassa 8.-
9.3. 2014. Leiri on tarkoi-
tettu 9-13vuotiaille tytöille 

ja pojille. Leiri on ilmainen. 
Sitovat ilmoittautumiset 
ma 3.3. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. (08) 882 
3100. Lisätietoja leiristä Tii-
nalta. tiina.inkeroinen@evl.
fi/ 040 572 4636.
Veisumaraton Hilturan-
nassa 28.2. kello 18-24. Lau-
letaan läpi kaikki Nuo-
ren seurakunnan veisukirja 
2010 veisut. Mukana väkeä 
myös Kuusamosta ja Tai-
valkoskelta. Tarjolla iltapa-
laa. Voit tulla koko ajaksi 
tai vain hetkeksi käymään. 
Tervetuloa!
Lapsiparkki seurakuntako-

dissa perjantaisin 9.30–
12   parkkiin voi ilmoit-
tautua etukäteen  (08) 882 
3100.  Lapsille pieni väli-
pala mukaan. Lapsipark-
kia ei 7.3. (viikko10)
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Kurenalan  rauhanyh-
distyksellä sunnuntaina 
2.3. kello 17 (Eero Illikai-
nen, Iivari Jurmu).
Kastettu: Enna Adanna 
Vänttilä, Samuel Ano Mi-
kael Tenhunen, Elea Sofia 
Liikanen.
Haudattu: Paavo Henrik-
ki Ritola  68 v.

Maanantaina 24.2. 
Raamatun kertomuksena oli Jeesus ja 

opetuslapset myrskyssä. Koivutien
ryhmäperhepäiväkodissa on tavallisesti 

13 lasta, mutta tällä kerralla vain noin 
puolet lapsista oli paikalla. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven LVI- ja Rau-
tatarvikkeessa oli maanan-
taina 17.2. ajankohtaisina, 
energian säästämiseen liit-
tyvinä asioina esillä aurin-
ko- ja maalämpöjärjestelmät 
sekä rakennustöihin liittyen 
vesiputkistojen saneeraus-
asiat. Ruotsalaisvalmisteisia 
Niben aurinko- ja maaläm-
pöjärjestelmiä oli esittele-
mässä Hannu Alasimonen, 
joka kertoi, että yrityksellä 
on 30 vuoden kokemus maa-
lämpöpumppujen valmista-
jana. 

-Suomessa näitä tuot-
teita on ollut myynnissä jo 
10 vuotta. Energian hinnan 
nousun vuoksi kiinteistön-
omistajat ovat kiinnostuneet 
ottamaan käyttöön energia-
tehokkaampia lämmitysjär-
jestelmiä. Jos talon energia-
kustannukset ovat vuodessa 
esimerkiksi 3000 euroa, maa-
lämmöllä kustannukset pu-
toavat 1000 euroon tai jopa 
sen alle. Maalämpöjärjestel-
mä maksaa itsensä takaisin 
säästyneen energian ansios-
ta keskimäärin 5-7 vuoden 
kuluessa, lupasi Alasimo-
nen.

Hän muistutti, että yri-
tyksen uudesta aurinkoke-
räin tuoteperheestä löytyvät 
valmiit paketit maa-, pois-
toilma- sekä ilmavesilämpö-
pumppuihin unohtamatta 
käyttövesivaraajia.

Myymälävastaava Risto 
Ojalan mukaan asiakas saa 
uuden lämmitysjärjestelmän 
halutessaan räätälöitynä, 
avaimet-käteen-palveluna. 
Keskeisimpiin asioihin kuu-
luvat suunnittelu- ja asen-
nustyö sekä käyttöönotto- ja 

Uusilla lämmitysjärjestelmillä 
säästöä energiakustannuksiin

opastuspalvelut, Ojala ker-
tasi.

Esittelypäivänä paikalla 
vieraillut Tauno Pääaho kävi 
selvittämässä maalämpöjär-
jestelmän rakentamisen kus-
tannusarviota Puhosjärven 
rannalla sijaitsevaan kotita-
loonsa. Pääaho kertoi, että 
talossa on puulämmitys ja 
sen rinnalle on tarkoitus ra-
kentaa maalämpöjärjestel-
mä. Koska Pääahon talo si-
jaitsee sopivan lähellä järven 
rantaa, hän on päätymässä 
lämpöputkien asentamises-
sa betonipainojen avulla jär-
ven pohjalle. Paikalla todet-
tiin, että hyödynnettäessä 
lämmön talteenottoa järvive-
destä putken pään asennus-

kohdassa veden syvyyden 
tulee olla vähintään 2,5-3 
metriä. Pääaho oli saanut tie-
toa maalämpöjärjestelmän 
hyödyistä tyttäreltään, jolla 
on jo hyviä kokemuksia asi-
asta omassa talossaan.

Toisena esittelypäivän ai-
heena oli käyttö- ja lämmin-
vesiputkistojen saneeraus, 
joka onkin monessa ikäänty-
neessä kiinteistössä ajankoh-
tainen asia. Myymälävas-
taava Risto Ojala kertoi, että 
asiakkaan ottaessa heihin 
yhteyttä vesiputkiston ra-
kennus- tai saneerausasiois-
sa tarjoamme hänelle Upo-
nor komposiittijärjestelmää. 

-Käymme asiakkaan luo-
na paikan päällä arvioimas-

sa ja tarkistamassa, mitä 
pitää ja kannattaa tehdä. Ar-
viokäynti on maksuton.

-Uuden putkiston asen-
nus onnistuu rakenteita rik-
komatta, koska putket asen-
netaan vanhan seinäpinnan 
päälle ja vain huoneiden 
väliset seinien läpivien-
nit porataan. Tarvittaessa 
asennuksessa voidaan hyö-
dyntää muun muassa kalus-
teiden ylä- ja alasokkeleita, 
jolloin lopputulos on siisti. 
Uusi käyttövesiputkisto kes-
tää vuosikymmeniä, nostaa 
talon arvoa ja pienentää ve-
sivahingon riskiä, muistut-
ti Ojala.

Pertti Kuusisto

Myymälävastaava Risto Ojala ja Niben edustaja Hannu Alasimonen esittelivät oma-
kotitaloon sopivan maalämpöpumpun käyttöliittymää.

Kotitaloonsa maalämpöjärjestelmän rakentamista suunnitteleva Tauno Pääaho kävi keskustelemassa esittely-
päivänä LVI- ja rautatarvikkeen yrittäjän Toni Nurmelan ja Niben edustajan Hannu Alasimosen kanssa.

• Rotax 600 ace -
 voimaa ja taloudellisuutta.
•Syncro-vaihteisto - Vetokykyä
•PPS-5900-telasto - Pitoa ja kantavuutta

www.pienkonehuolto.fi

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 822 007

Jari Keskiaho 040-516 0430
Sami Kaivorinne 040-560 5993

Tuotteen nimi:  Vm: Myyntihinta:
Kelkat
Lynx 360   -92              1900 sis.alv
Lynx Safari 400  -02 2400
Arctic Cat F7 Firecat  -03 3350
Lynx Forestfox 443  -01 3750 sis.alv
Lynx Rave 600 RE  -08 5890
Lynx ST600  -06 5990 sis.alv
Ski-Doo Summit SP 146 600HO -13 10 990 sis.alv
Mönkijät
BRP Telasarja  -06 2890
Polaris 330 Magnum  -03 2990
Honda trx300 lumisarja -98  3890
Yamaha Grizlly 450 lumisarja -07 5450
Polaris 700 Efi  -05 5800
Can-am outlander 800 x-tp efi lumis. -10 8700  

11.710,-

12.230,-
+tk 300,-

+tk 300,-

• Kevyt hyötykelkka 
arkiaskareisiin
 ja yleiskäyttöön
•Taloudellinen Rotax 600 ACE 4-t 
moottori
•38x406 tela 38mm harjalla
• LTS etujousitus

Kysy Rahoitustarjousta!

Ski-doo Tundra  
LT 600 ace 59 Yeti 600 ACE

VAIHTOLAITTEET

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

Tarjouspöytä:
HOUSUJA JA 
PUSEROITA

Järjestä oma naistenilta Hertassa, kysy lisää Katjalta!

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

Kevään uutuuksia!

49€

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

P. 08 822 001, 040 524 2545
Avoinna: 

ma–pe 9.00–17.00, la 10.00–14.00

Tervetuloa!

TerveydenhoiTajan MiTTaukSeT 
pe 28.2.  klo  9–17

- Verenpaine, verensokeri, hemoglobiini,
- CRP (tulehdusarvo), PEF (uloshengityksen huippuvirtaus),
- Kokonaiskolesteroli (päivä tai paastoarvo)
-  Eritelty kolesteroli: (kokonaiskolesteroli, HDL 

hyväkol.+LDLhuonokol.+trigly) 
   (paastoarvo= ravinnotta 12 tuntia, korkeintaan lasi vettä.)
- Keliakia ja helicobakteeritesti
-  Kehon rasvaprosentti (ulkoinen rasva)
- Kehonkoostumusmittaus (paino, rasva% , lihas ja luumassa% 

vesi% sisäelinrasva, kehon fyysinen ikä), 
 Koostumusmittaukseen tulijat miel. 11 jälkeen.

Myymälässä päivän tarjoustuotteita ja 
uusin luontaisesti terve lehti veloituksetta!

Ilman lähetettä, ilman ajanvarausta ja tulokset mukaan!
Tervetuloa testaamaan arvosi! lisätietoja: 040 564 4390

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

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

AarreArkkuAarreArkku

OTA 3 
MAKSA 2



4 5nro 9PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti26.2.2014 26.2.2014nro 9

Pudasjärvi komeilee vääri-
en tilastojen kärjessä. Työt-
tömyys ja kuntaosuusmak-
sulista (Kelan ”sakkolista”) 
sekä nuorisotyöttömyys 
ovat Pohjois-Pohjanmaan 
kärkeä. Näin ei pitäisi olla 
suhteessa henkilöstö- ja bud-
jetointiresursseihin. Lisäksi 
kaupungissa toimii oma TE- 
toimisto ja valtakunnallisen 
linjauksen mukaan Nuoriso-
takuu tarkoittaa sitä, että TE-
toimiston on tarjottava nuo-
relle palveluja työllistymisen 
edistämiseksi ennen kolmen 
kuukauden yhtäjaksoista 
työttömyyttä, ellei näin ei 
ole tehty jo ennen sitä. Poh-
jois-Pohjanmaalla on 30 kun-
taa, joista kuudessa on oma 
Työ- ja elinkeinotoimisto. 

Kaupungilla huoli työttömyydestä

Pudasjärven kaupunginvi-
rastolla pidettiin keskiviik-
kona 19.2. Osalliseksi työ-
elämään –tilaisuus, johon oli 
ilmoittautunut 47 työnhaki-
jaa. Tilaisuuden oli suunni-
tellut kaupunkiin puoleksi 
vuodeksi palkattu työllisyy-
den erityisasiantuntija Ani-
ta Autio ja toteutukseen hän 
oli saanut avukseen Ulla-
Maija Paukkerin Kerttu ja 
Kauko hankkeesta. Palve-
lujaan työttömille esitteli-
vät Pudasjärven kaupungin 

Joulukuussa 2013 TE-toi-
miston palveluissa oli Poh-
jois-Pohjanmaalla yhteensä 
1 866 nuorta; eli 29 prosent-
tia nuorista. Aktivointi-
asteeseen luetaan työvoi-
makoulutus, valmennus, 
työllistetyt/työharjoittelut, 
kokeilut ja muuta palvelut, 
kuten vuorottelusijaisuudet, 
kuntouttava työtoiminta ja 
omaehtoinen opiskelu. 

Tammikuussa julkais-
tu Nuorten työttömyysas-
te kunnissa – tilasto kertoo 
karua kieltään. Pudasjärvel-
lä nuorten työttömyysaste 
oli 27,4 prosenttia (Pohjois-
Pohjanmaa 23,3 prosenttia 
ja koko maa 16,6 prosenttia). 
Kaikissa ikäryhmissä työttö-
mien työnhakijoiden osuus 

työvoimasta Pudasjärvellä 
oli 19,2 prosenttia. Jotain on 
tehtävä, ja jos mahdollista, 
niin pian!

Työllistämis- 
suunnitelma  
viimeistelyvaiheessa
Kaupungille on laadittu 
Työllistämissuunnitelma 
vuodelle 2014. Työllistämis-
suunnitelmaa viimeistellään, 
kerätään kommentteja ja 
lausuntoja eri tahoilta, jon-
ka jälkeen se viedään kau-
punginhallituksen käsitte-
lyyn. Laaja lausuntokierros 
on ymmärrettävä, sillä suun-
nitelma on ensimmäinen laa-
tuaan ja se sisältää kehittä-
misehdotuksia. Suunnitelma 

on vain suunnitelma; tulos 
syntyy siitä kuinka sitä käy-
tetään. Ensimmäinen teh-
tävä on saada suunnitelma 
kiinnostavaksi ja ymmärret-
täväksi. 

Suunnitelmassa on kysy-
mys työllisyyden hoidon ke-
hittämisestä, johon kaikkia 
haastetaan mukaan! Sanon 
kaikkia, koska meillä jokai-
sella on vastuu oman kun-
nan hyvinvoinnista ja osal-
lisuuden varmistamisesta. 
Ei riitä, että työllisyyden pa-
rissa toimivat ihmiset ovat 
kiinnittyneet työhönsä. Hei-
dän pitää pystyä kiinnit-
tämään työelämään, akti-
vointiin, kuntoutumiseen, 
koulutukseen tai johonkin 
elämää edistävään toimen-

piteeseen työttömät työnha-
kijat. Suunnitelmassa anne-
taan työntekijöille vastuuta 
kehittää omaa toimintaan-
sa niin, että tarjottuihin pal-
veluihin syntyy imua. Ilman 
työttömän omaa halua, mo-
tivoitumista joksikin, ovat 
kaikki tarjoukset turhia. 

Työllistämissuunnitel-
massa luodaan uusia väli-
neitä saattaa työnhakija ja 
yrittäjä yhteen. Jos suunni-
telma toteutuu, niin työnet-
sijä/työhön valmentaja on 
työnhakijan rinnalla ja yrit-
täjän tukena. 

Jos suunnitelma toteu-
tuu, niin entisten toiminta-
mallien tueksi tulee kehittää 
”seinätön paja”.  Perintei-
sen työpajatoiminnan laajen-
taminen ei yksin riitä, vaan 
jatkossa valmennusta on to-
teutettava yhteistyössä työn-
antajien ja yritysten kanssa.  

Lähellä työelämää 
tuettua oppimista
Valtakunnallisen Työpajayh-
distyksen julkaisussa ” Sei-
nätön valmennus työpajalla” 
todetaan aivan perustellus-
ti, että valmennus lähtee aina 
valmentautujan tarpeista. 
Näillä palveluilla, joita Pu-
dasjärven kaupungilla on ol-
lut työllisyyden hoitoon, ei 
tilastojen valossa ole kyetty 
vastaamaan työttömien tar-
peisiin.  Liian paljon ihmisiä 
jää minkäänlaisen toiminnon 
ulkopuolelle. Jos suunnitel-
ma toteutuu, niin otetaan 
käyttöön seinättömyys, joka 

Osalliseksi työelämään tilaisuus

työllistämishanke, Karhu-
paja, Työpetari ry, TE-toi-
misto, Kerttu ja Kauko –
hanke, Arjen turvaa -hanke 
sekä Pudasjärven Yrittäjät. 
Oulunkaaresta oli järjestet-
ty palvelupiste, jossa mitat-
tiin verenpainetta ja veren 
sokeria sekä annettiin tar-
vittaessa terveysneuvontaa. 
Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila esitteli Pudas-
järven kaupunkia, Yrittäjien 
puheenjohtaja Marko Rautio 
esitti yrittäjyyttä tai oppiso-

on joustavaa ja tietynlaisiin 
työympäristöihin kiinnitty-
mätöntä.  Keskeistä seinät-
tömässä valmennuksessa on 
työelämäyhteys ja mahdol-
lisimman lähellä työelämää 
tapahtuva tuettu oppiminen 
(Valtakunnallinen Työpa-
jayhdistys ry).

Jos suunnitelma toteutuu, 
niin työllisyyden parissa toi-
mivat työntekijät ovat asiak-
kaiden käytettävissä samois-
sa ”matalan kynnyksen” 
tiloissa. Yhteiset tilat lisäävät 
työntekijöiden ymmärrystä, 
asiakkaan asia saa useita eri 
näkökulmia ja palvelu para-
nee.

Samanaikaisesti kun odo-
tetaan lausuntokierrosten 
loppupäätelmiä ” jos toteu-
tuu”, niin kaupungin työl-
lisyydenhoidon yksikössä 
työttömille kohdennettuja 
palveluja on lähdetty paran-
tamaan luomalla TyöLaari 
nettiin (avoimet työkokeilu-
paikat), toteuttamalla työt-
tömien ja eri toimijoiden ta-
pahtuma kaupungintalolla, 
selvittelemällä ministerita-
solta tarpeellisten tietojen 
saatavuutta, avaamalla yri-
tysyhteistyö, luomalla työn-
hakijan tarpeisiin vastaavia 
työllistymispalveluja ja en-
nen kaikkea olemalla avoi-
mia kaikille kehitystoimille, 
joilla voimme edistää työlli-
syyttä.

Anita Autio
Erityisasiantuntija,  
Pudasjärven kaupunki

Anita Autio kävi kertomassa työllisyysasioista Pudasjärven Yrittäjien hallituksen kokouksessa helmikuun alku-
puolella. Mukana oli myös elinkeinoasioiden parissa työskentelevä kaupungin palvelusuunnittelija Ritva Kinnu-
la. 

pimuskoulutusta vaihtoeh-
tona ja Ritva Kinnula Arjen 
turvaa hanketta. Anita Autio 
ja Ulla Paukkeri esittivät ole-
vansa työnhakijoina ja työn-
hakija Hilkka Väisänen esitti 
oman säveltämänsä laulu-
esityksen. Hän sai ensim-
mäisestä julkisesta esiinty-
misestään raikuvat aplodit. 

Kaupunki oli lahjoittanut 
tilaisuudessa arvottavaksi 
television, jonka onnellinen 
voittaja oli Marko Sarajär-
vi Kuren kylästä. Hän kertoi 

olleensa työttömänä reilut 
kaksi vuotta, mutta saaneen-
sa juuri nyt kaupungilta työ-
tä asumisneuvojatyön järjes-
telijänä. 

Keväällä on tarkoitus to-
teuttaa alle 29- vuotiail-
le työttömille oma Rytmiä 
elämään - tapahtuma; paik-
ka ja sisältö vielä kehittely-
vaiheessa. Nuorilta otetaan 
vinkkejä ja järjestelyapua 
vastaan, kertoi erityisasian-
tuntija Autio. HT

Karhupajan suositussa esittelypisteessä osallistujia kiinnostivat muun muassa pulmapelit.

Marko Sarajärvi oli osallistujien kesken arvotun Sam-
sung TV:n iloinen voittaja. 

Ulla Paukkeri ja Anita Autio esittivät huumorin pilke sil-
missä, miten onnistuu työn hakeminen.
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PwC:n Oulun toimiston asi-
antuntijat järjestivät yrittä-
jille torstaina 13.2. Jukolan 
Pirtissä. aamukahvitilaisuu-
den, jossa kertoivat tulovero-
tuksen ja arvonlisäverotuk-
sen ajankohtaisista asioista. 
PwC järjestää vastaavia asia-
kastilaisuuksia ympäri Suo-
mea, ja niiden tarkoitus on 
nimenomaan ajankohtaisen 
tiedon välittäminen yrittä-
jille. Tilaisuuden alustajana 
oli muun muassa pudasjär-
veläissyntyinen veroasian-
tuntija Hanna-Leena Rissa-
nen, ent. Kouva, jolla nimellä 
hänet Pudasjärvellä muiste-
taan. 

Tilaisuuden avasi Hei-

Yrittäjät aamukahvilla veroasioiden merkeissä
di Heiskanen tilintarkastus-
palveluista. Tämän jälkeen 
veroasiantuntijat Perttu Er-
vasti, Anne Klemola ja Han-
na-Leena Rissanen kävivät 
läpi tuloverotuksen ja arvon-
lisäverotuksen ajankohtai-
sia asioita sekä tuoretta oi-
keuskäytäntöä. Aiheet olivat 
luonnollisesti yrittäjien kan-
nalta kiinnostavia, ja keskus-
telua aiheista syntyikin mu-
kavasti. 

Tuloverotuksen suurim-
mat muutokset vuodelle 
2014 ovat yhteisöverokannan 
aleneminen, osinkojen vero-
tuksen muuttuminen sekä 
vapaan oman pääoman ra-
hastosta tapahtuvan varojen 

Hanna-Leena Rissanen ker-
toi aloittaneensa työskente-
lyn Pudasjärven Osuuspan-
kissa jo opiskeluaikana. 

- Ensimmäisen kerran me-
nin pankille kesätöihin vuon-
na 2004. Sen jälkeen työsken-
telin pankissa useita kertoja 
määräaikaisena ja osa-aikai-
sena, kunnes valmistuin La-
pin yliopistosta tammikuussa 
2008 ja paikkani vakinais-
tettiin. Kävin suorittamassa 
vuoden kestävän tuomiois-
tuinharjoittelun Raahen kä-
räjäoikeudessa vuonna 2009. 
Pudasjärven Osuuspankki oli 
erittäin hyvä työnantaja. Mi-

nulla oli siellä mukavat työ-
kaverit ja pidin pankkilaki-
miehen työstä ja asiakkaiden 
kanssa työskentelystä. Halu-
sin kuitenkin tehdä jatkossa 
enemmän töitä yritysjuridii-
kan ja verotuksen parissa, ja 
työpaikan vaihdos tuli ajan-
kohtaiseksi kun PwC haki 
viime talvena veroasiantun-
tijaa. Työskentelyn Oulussa 
aloitin viime huhtikuun alus-
ta. Olen viihtynyt myös uu-
dessa työssäni hyvin, ope-
teltavaa on tietysti paljon ja 
haasteita sitä kautta riittää. 

- Syntyjäni olen siis pu-
dasjärveläinen, mutta asuin 

Arvonlisäveroasiantuntija Anne Klemola, veroasiantuntija Perttu Ervasti, Heidi Heiskanen ja veroasiantuntija 
Hanna-Leena Rissanen valottivat aamukahveilla yrittäjille ajankohtaisia veroasioita. 

jaon verotuksen muuttumi-
nen. Lisäksi edustusmenot 
muuttuivat kokonaisuudes-
saan vähennyskelvottomiksi 
ja käyttöön otettiin uusi kou-
lutusvähennys. Arvonlisäve-
rokannat säilyivät 1.1.2014 
alkaen ennallaan. Esimer-
kiksi matkailu-, rakennus- ja 
terveydenhoitoalalle on tul-
lut kuitenkin uutta oikeus-
käytäntöä ja Verohallinnon 
ohjeistusta, jotka muuttavat 
tulkintoja ja voivat vaikut-
taa yritysten arvonlisävero-
käytäntöihin. Tilaisuudessa 
muistutettiin myös vuoden 
2014 alusta voimaan tullees-
ta kuitinantovelvollisuudes-
ta sekä 1.7.2014 voimaan tu-

levasta urakkatietojen ja 
työnantajatietojen tiedonan-
tovelvollisuudesta. 

PricewaterhouseCoopers 
Oy (PwC Suomi) on vuonna 
1954 perustettu suomalainen 
yritys, joka on osa kansain-
välistä PwC–ketjua. Suomes-
sa yhtiön palveluksessa on 
775 henkilöä ympäri maan. 
Oulun toimipisteessä työs-
kentelee yhteensä 18 tilintar-
kastuksen ja verotuksen asi-
antuntijaa. PwC:n palvelut 
kattavat niin liikkeenjohdon 
konsultoinnin ja yritysjärjes-
telypalvelut kuin veroneu-
vonnan, tilintarkastuksen ja 
muut varmennuspalvelut. 
HT

Pudasjärveläisiä yrittäjiä kiinnosti tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen ajankohtaiset asiat ja keskustelua ai-
heista syntyikin mukavasti. 

Pudasjärvi edelleen kuvioissa

Hanna-Leena Rissanen 
seuraa edelleen Pudas-
järven asioita ja viettää 

myös aikaansa perheensä 
kanssa Syötteen mökillä. 

Oulussa jo silloin, kun työs-
kentelin Pudasjärvellä, sil-
lä puolisollani on työpaik-
ka Oulussa ja sinne olemme 
kotiutuneet. Naimisiin me-
nin viime kesänä ja sitä kaut-
ta sukunimi on siis Rissanen 
(entinen Kouva). Vanhem-
pani asuvat edelleen Pudas-
järvellä ja lisäksi meillä on 
mökki Syötteellä, joten Pu-
dasjärvellä tulee vierailtua 
aika usein.HT

Lukijan kynästä

Pudasjärven Karhupajan toiminnan muodonmuutoksesta ol-
laan käymässä tiukkaa kädenvääntöä. Pajan toiminta halutaan 
muuttaa ns. seinättömän mallin mukaiseksi, jossa nykyinen 
kiinteä toimipaikka lopetettaisiin. Valmentajat ja työnteki-
jät jalkautettaisiin osittain kentälle, jossa tapaamisia ja neu-
votteluja valmentautujien kanssa olisi sovitusti ja tarvittavat 
työharjoittelupaikat etsittäisiin yrityksistä. Tässä nykyisessä 
kehityksen kulussa ja kovien paineiden alla tehtävien isojen 
muutosten tiellä olisi kumminkin tärkeää miettiä mitä muute-
taan ja miksi? Kaikki muutos ei aina ole hyvästä. Onko pajan 
hyvin toimivaan ydinosaan järjellistä käydä käsiksi? Karhupa-
ja nykyisessä muodossaan ei taseella mitattuna ole pelkästään 
rasite, vaan se myös tuottaa palveluiden ja tuotteiden myynti-
tuloina. Karhupajan hankinnat paikallisista yrityksistä ovat täs-
sä yhteydessä myös huomionarvoinen asia.

Toisin kuin yrityksillä, Pajalla ei ole kynnystä ottaa työhar-
joitteluun esim. alkoholi- tai huumeongelmista kuntoutujaa. 
Pajalla hyvin sujunut työharjoittelujakso on kuntoutujalle hy-
väksi luettava ansio yrityksistä työ- ja/tai työharjoittelupaik-
kaa kysyessä. Kaikki pajalle tulevat valmentautujat toimivat 
jokaiselle laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaises-
ti. Pajalle ei tulla kuluttamaan aikaa. Sinne tullaan etsimään 
nopein ja tehokkain apu omaa elämäntilannetta kohentaviin 
toimiin. Tavoitteina ovat koulutuksen, kuntoutuksen, työllis-
tymisen ja arjenhallinan edistäminen. Pajan kautta ohjataan 
koulutukseen, ammattitoiveita vastaaviin työkokeilu ja -työ-
paikkoihin ja tuetaan eri oppilaitoksissa olevien opiskelijoi-
den opintojen etenemistä ja loppuun saattamista. Karhupajan 
toimipiste toimii yhtenä kuntouttavan työtoiminnan työpaik-
kana. Kiinteässä paikassa toimiva paja mahdollistaa sen toimi-
misen myös apuna huumevieroituksen korvaushoidossa. Kar-
hupajan toimivat työtilat mahdollistavat valmentautumisen 
työelämään tekemällä työtä oikeassa työympäristössä työ-
elämän pelisäännöillä, ohjatusti ja tuetusti. Nykyiset toimitilat 
ovat toimivat sekä nuorten että aikuisten työvalmennukseen. 
Pajan ensisijainen tarkoitus on etsiä valmennukseen tulevil-
le polku passivoitumisen ja syrjäytymisen uhan alta tärkeäk-
si osaksi aktiivista ja toiminnallista yhteiskuntaamme. Tämän 
tarkoituksen onnistuneesta toteutumisesta kertovat myös ti-
lastoidut tiedot.

Karhupajan toiminta on työelämäsääntöjen ja työtaito-
jen oppimista. Pajalle hakeutuu ja sinne myös etsitään hyvin 
monenlaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Yksi tärkeim-
mistä pajatoiminnasta tukea saava ryhmä ovat eri syistä syr-
jäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Peruskoulu 
on voinut jäädä kesken ja/tai oma ammatillinen ala ei tun-
nu olevan selvillä. Pajalle tulevat nuoret voivat olla ns. mo-
niongelmaisia. Päällimmäisenä voivat olla esim. huume- ja/tai 
alkoholiongelmat, mutta niiden taustalta voivat löytyä vielä 
mielenterveydenkin ongelmat. Karhupaja tarjoaa oikeanlaisen 
ilmapiirin ja työkalut puuttua myös näihin hyvinkin arkaluon-
toisiin asioihin.

Kiinteä toimipaikka ja hyvä, koulutettu, osaava, yhteen hii-
leen puhaltava henkilökunta on mielestäni koko pajatoimin-
nan ydin. Juuri heidän kokemuksellaan ja yhteisellä näkemyk-
sellään näitä ongelmavyyhtejä saadaan purettua, päivittäin 
tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta pajan valmentautujien 
kanssa. Pajan valmentajat huomioivat päivittäisessä kanssa-
käymisessä ja jakavat valmennettavilleen tekemiään huomioi-
ta, jotka ovat usein oikeaa polkua etsittäessä hyvinkin mer-
kittäviä. Pajalla vallitseva hyvä ilmapiiri innostaa tarttumaan 
toimeen. Kaikkiin kokemiinsa ongelmakohtiin tai mihin tahan-
sa mieleen nousevaan asiaan on mahdollista tarttua jonkun 
valmentajan kanssa heti. Pajan toimintailmapiiri on erittäin 
joustava ja henkilökohtaisiin tarpeisiin mukautuva. Muuttuviin 
tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. Jos kiinteä toimipiste 
lakkautetaan niin pajatoiminnan ydin, sen sisällä toimiva yh-
teisöllisyys ja innostava toimintailmapiiri lakkautetaan samalla.

Seinättömän pajan mallissa ovat varmasti omat hyvät ja 
kustannustehokkuutta parantavat puolensa, mutta kiinteäs-
sä toimipisteessä on joitakin pajan valmentautujien kannal-
ta korvaamattomia etuja. Pajatoiminnan merkitystä ja toimi-
vuutta pitää tarkastella ensisijaisesti kokonaisuutena, kuinka 
toiminta palvelee yhteiskuntaamme. Asiasta ei pidä tehdä pie-
nen paikallisen valtapelin suurta nappulaa, jossa häviäjinä ovat 
vaikeassa elämäntilanteessa kamppailevat nuoret, ja sitä myö-
tä veronmaksajina me kaikki.

Petri Turunen

Karhupaja 
tuottaa onnistujia
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Tekninen päällikkö Jari Jussila ja projektipäällikkö Marianne Mäntylehto todista-
massa, kun Kairan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kälkäjä allekirjoitti operaattori-
sopimuksen yhdessä Netplaza Oy:n toimitusjohtaja Tommi Linnan kanssa.

Kairan Kuitu Oy on valinnut 
internetyhteyksien toimit-
tajaksi oululaisen NetPlaza 
Oy:n. Asiaa koskeva sopi-
mus allekirjoitettiin Pudas-
järvellä perjantaina 21.2.

-NetPlaza on oululainen 
täysin yksityisomisteinen In-
ternet-palvelun tarjoaja, joka 
on erikoistunut laadukkai-
den Internet-palvelujen tuot-
tamiseen, kertoi yrityksen 
markkinointijohtaja Tommi 
Linna. 

-Yrityksessä työskentelee 
tällä hetkellä 10 tietoliiken-
nealan ammattilaista. Netp-
lazalla on oma paikallinen 
asiakaspalvelu, huolto ja yl-
läpito, joten pystymme tar-
joamaan asiakkaillemme hy-
vää asiakaspalvelua, hän 
jatkoi.

Merkittävää tässä sopi-
muksessa on, että Kairan 
Kuidun liittymään ja sa-
maan käyttömaksuun sisäl-
tyy ns. IPTV-palvelut. Tämä 
palvelu sisältää Suomes-
sa vapaassa antenniverkos-
sa näkyvät Digi-TV-kanavat. 
Tällä hetkellä kanavia ovat 
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, 
Nelonen, YLE Teema, YLE 
Fem, Sub, JIM, Kutonen, TV 
Viisi, LIV, FOX, AVA, Tai-
vas TV/, Harju&Pöntinen. 
Näiden kanavien katselemi-
nen onnistuu, kun televisios-
sa on IPTV-yhteensopiva di-
giboxi, totesi Linna.

-Kairan Kuidun asiakas-
määrä on kasvanut nyt jo 
1100 asiakkaaseen. Ennen 
kesää liittymämäärän arvi-
oidaan olevan yli 1500 liitty-
mää, kertoo Mikko Kälkäjä 

Operaattoripalveluista sopimus

Kairan Kuidusta.
-Tämä luo hyvän pohjan 

ensi kesän rakentamiselle. 
Kun routa sulaa, niin raken-
taminen alkaa välittömästi. 
Nyt on parhaillaan menos-
sa Kurenalta ja Taivalkos-
ken kirkonkylältä sivukylille 
lähtevien runko- ja kyläverk-
kojen suunnittelu. Asiakkai-
den tilaamia uusia liittymiä 
liitetään verkkosuunnitel-
miin sitä mukaa, kuin niitä 
tulee. Tilaamalla liittymän 
tässä vaiheessa, asiakas var-
mistaa edullisen rakennus-
aikaisen liittymämaksun. Jos 

tässä vaiheessa liittymä jää 
tilaamatta, sen jälkirakenta-
minen maksaa sitten parin 
tonnin luokkaa, selvitti Käl-
käjä.

-Laajakaistaverkon ra-
kentaminen käynnistyy näil-
lä näkymin touko-kesäkuun 
taitteessa, heti kun maa su-
laa sen verran, että kaape-
leiden maahan auraaminen 
on mahdollista. Tarkoituk-
sena on, että Kurenalta si-
vukylille lähtevän runkolin-
jan varteen osuvat kiinteistöt 
liitetään verkkoon ensim-
mäisten joukossa. Runkolin-

joja lähtee Kurenalla Kuu-
samontien, Ranuantien, 
Parkkilantien,Jonguntien ja 
Ruottisenharjun tien suun-
tiin. Niiden teiden varsis-
sa asuvilla ihmisillä alkaa 
olla kiire liittymien tilaa-
misessa, jotta ne saadaan 
suunnitelmiin mukaan. 
Vastaavasti Taivalkoskella 
rakentaminen kirkonkylältä 
suuntautuu Metsäkylän, Jo-
kijärven, Kuusamontien ja 
Posiontien suuntiin, kertoi 
suunnittelutyötä tekevä Jari 
Jussila. PK

Pudasjärveläissyntyinen 
Terttu Puurunen aloitti yh-
deksäntenä Pudasjärven 
apteekkarina keskiviikko-
na 12.2. Avajaiskahvit hän 
tarjosi torstaina 13.2 yhdes-
sä henkilökuntansa kanssa.  
Lukuisten yhteistyökump-
paneiden ja yksityisten asi-
akkaiden lisäksi uutta ap-
teekkiyrittäjää onnittelivat 
muun muassa Pudasjärven 
kaupunki ja Pudasjärven 
Yrittäjät. 

Avajaisiin liittyneen Pu-
dasjärvi-lehden välissä ja-
etun Apteekki –liitteen 
mukana ollutta arpajaisku-

Apteekissa avajaiskahvit

ponkia palautettiin 
runsaasti aina 18.2. 
saakka. Samsung Ga-
laxy Tab 3 multi-
medialaitteen voit-
ti arvonnassa Jenni 

Yli-Tainio, sekä mui-
ta palkintoja Else Illi-
kainen, Mikko Huh-
ta, Keijo Gross, Riitta 
Lohvansuu ja Leila 
Seppänen.  HT

Avajaiskahveilla kävi runsaasti väkeä. 

Pudasjärven Yrittäjistä uutta apteekkiyrittä-
jää Terttu Puurusta onnittelemassa Marko 
Rautio, Aune Ekdahl ja Pirjo Haapala. 

On maaliskuu. Talitiainen tapailee jo hennolla laulullaan keväisiä 
säkeitä, se on varma merkki siitä, että talvenselkä on ohitettu 
ja kevät on toden teolla ovella. Talitiainen laulaa lyhyen koivun 
pökkelön nokassa, missä sillä on pesäkolo jo valmiina odotta-
massa. Puolisokin on jo katseltu valmiiksi edellisenä syksynä.

Vetinen ja soinen maasto tekee lammen ympäristöstä hy-
vin vaativan kasvupaikan ja puut jäävätkin kitukasvuisiksi käk-
käröiksi, lopulta ne kuolevat pystyyn ja kelottuvat. Reilun met-
rin mittainen männyn näre voi olla hyvinkin kymmeniä vuosia 
vanha. Lammen tumma ja seisova vesi sekä veden humuspitoi-
suus karsivat tämän tyyppisten elinympäristöjen lajivalikoimaa. 
Lintujen ravintona käyttämiä pieniä vesieläimiä on varsin vä-
hän. Auringon valo ei pääse kunnolla tumman veden läpi ja se 
tekee elon lammen pohjalla vaikeaksi. Silti pieni lampi on mo-
nen eläimen koti. Lammella on pesinyt lähes joka vuosi tukka-
sotka pariskunta. Ne ovat tehneet pesänsä aivan vesirajan tun-
tumaan. Ohikulkijalta jää usein hautova naaras huomaamatta, 
lintua on vaikea havaita matalankaan rantakasvillisuuden seas-
ta, eikä se pyrähdä karkuunkaan kuin vasta viime hetkellä, vaa-
ran uhatessa. 

Monet vesilinnut ovat puolisukeltajia eli niillä jää pyrstö ve-
denpinnalle pystyyn sukeltaessa. Sotkat taas sukeltavat hake-
maan ravintonsa pohjamudista asti. Kevyt pakkaslumi lankeaa 
lammen jäälle, joka on jo osittain sulanut reunamilta. Lumen 
alta pilkistää erämiesten syksyinen nuotiopaikka, joka on lam-
men tuntumassa. Sen sijainti vesirajassa kuvastaa vastuullista 
tulenkäyttöä, jossa ei voi koskaan olla liian varovainen, varsin-
kaan turvepohjaisen rämeen ollessa kyseessä.

Vuosi sitten, jo maaliskuun ja huhtikuun taitteessa, keväise-
nä päivänä, kyy oli pienen kiven päällä keränä paistattelemas-
sa ja nauttimassa auringon lämmöstä. Ilmeisesti se ei kuiten-
kaan ollut ottanut huomioon matkan pituutta ja yöpakkasia, 
vaan oli kangistunut kiven päälle eikä pystynyt enää luikertele-
maan kotikoloonsa. Vaihtolämpöisenä eläimenä sillä ei ole vaa-
raa paleltua vaan seuraava keväinen päivä saa sen toiminnot 
taas pelaamaan. Kesäisin lampi on tärkeä paikka käärmeille. Ne 
käyvät iltaisin lipittämässä pitkällä kielellään sen vettä, sen jäl-
keen kun ovat ensin makailleet päivän paahtavan kuumalla ja 
varjottomalla suolla, nauttien viimeisistä loppukesän lämpimis-
tä päivistä.

Nyt käärmeitä ei näy. Vitivalkoinen puuterilumi kimmeltää 
auringon valossa jo osittain sulaneella lammen jäällä. Pienestä 
sulasta on kömpinyt myös ensimmäinen ja hieman vielä tokku-
rainenkin sammakko, ihastelemaan kaunista keliä.

Vain muutama viikko eteenpäin niin kevät on jo täydessä 
vauhdissa. Lammesta, parin sadan metrin päässä oleva vanha ti-
kan kolokin saa taas telkkäpariskunnan isännäkseen, tai ehkä 
kaksi, kuten viime kesänä, jolloin kolopulan vuoksi kaksi naaras-
ta muni samaan koloon, haudonta sujui vuorotellen. Kuoriudut-
tuaan poikaset ovat muutaman päivän lammellaan mutta usein 
emot vievät ne pienille järville, joissa ne ovat paremmin turvas-
sa. Telkkien ja varsinkin sotkien koiraat kerääntyvät myös pie-
niin parviin järvien selille jättäen poikasien hoidon täysin naa-
raiden vastuulle. Samalla ne hoitavat myös sulkasadon pois alta 
ennen syksyistä muuttoaan.

Jätän lammen. Mutta tulen takaisin viimeistään, kun kaikkial-
la tuoksuu maaginen ja huumaava suopursun tuoksu. Kun kur-
jet käyvät lammella sekä juomassa, että syömässä, loppusyksyllä 
kypsyneitä karpaloita, jotka talven aikana ovat muuttuneet vie-
lä entistä mehukkaimmiksi.

Jarmo Vacklin

Takalampi
Tukkasotka lammellaan.
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Avajaiskahveilla kävi runsaasti väkeä. 

Vesistökunnostuksille etsitään uusia toteuttajia
Pudasjärven Pohjantähden 
auditorioon kerääntyi tiis-
tai-iltana 18.2. reilun pa-
rinkymmenen hengen po-
rukka VYYHTI–hankkeen 
yleisötilaisuuteen, jossa ker-
rottiin vesienhoidon vapaa-
ehtoisesta järjestäytymisestä 
Pohjois-Pohjanmaalla. Tilai-
suuden aiheena oli sekä pai-
kallisten tahojen aktivointi 
vesistökunnostusten toteut-
tamiseen että paikallisten 
toimijoiden tarpeiden kar-
toittaminen. Taustalla on 
valtion resurssien vähenemi-
nen ja roolin muuttuminen, 
jonka vuoksi valtio ei voi tu-
levaisuudessa toimia kun-
nostushankkeiden toteutta-
jana. Tilaisuudessa kuultiin 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen, VYYHTI-hank-
keen sekä Panumajärvi ry:n 
puheenvuorot.

Vesistökunnostusten to-
teuttamiseksi sekä EU-ra-
hoitusten hyödyntämiseksi 
on erittäin tärkeää saada ve-
sistönhoito- ja vesistönkun-
nostushankkeille uusia to-
teuttajia. Tällä hetkelläkin 
paikallisten rekisteröitynei-
den yhdistysten on mahdol-
lista hakea erilaisia tukia ja 
rahoituksia esimerkiksi kos-

teikkokohteiden sekä maise-
manhoitotöiden suunnitte-
luun ja toteutukseen, mutta 
myös muuntyyppisten ve-
sistökunnostushankkeiden 
toteuttamiseen kaivataan 
mukaan paikallisia toimijoi-
ta. On kuitenkin selvää, että 
paikalliset toimijat tarvitse-
vat myös tukea hankkeiden 
toteuttamiseen. Apua ja neu-
voja tarvittaisiin esimerkiksi 
oikeiden rahoituskanavien 
sekä yhteistyötahojen löytä-
misessä sekä lupa- ja rahoi-
tushakemusten täyttämises-
sä. Tällaista tukea antamaan 
voitaisiin perustaa yksi tai 
useampi välittäjäorganisaa-
tio Pohjois-Pohjanmaan alu-
eelle. Välittäjäorganisaatio 
voisi olla koko maakunnan 
laajuinen tai suppeammalle 
alueelle perustettava.

Keskustelu oli vilkasta 
koko tilaisuuden ajan, mut-
ta etenkin illan päätteeksi 
tehtyjen ryhmätöiden aika-
na virisi monenlaisia ideoita 
ja ajatuksia. Ryhmätyösken-
telyn tavoitteena oli kerä-
tä välittäjäorganisaation toi-
mintaan liittyviä paikallisten 
toimijoiden ajatuksia, ideoi-
ta ja tarpeita. Ideoita kertyi-
kin runsaasti ja keskeisim-

Yleisötilaisuuden päätteeksi tehty ryhmätyöskentely herätti vilkasta keskustelua. 
Kuva Laura Liuska.

VYYHTI-hankkeen projektipäällikkö Riina Rahkila kokoaa ryhmätyöskentelyn tulok-
sia. Kuva Laura Liuska.

pänä esille nousi erilaisiin 
hankkeisiin liittyvän neu-
vonnan ja tiedon saaminen 
yhdestä paikasta, mielellään 
Pudasjärven omasta toimis-
tosta. Lisäksi esille nousi va-
luma-alueella ojitustoimin-
taa harjoittavien toimijoiden 
osallistuminen välittäjäorga-
nisaation rahoitukseen ”ve-
siensuojelumaksuilla”. Illan 
aikana keskustelua herätti-
vät myös ojitusten valvonta 
ja sen lisäämismahdollisuu-
det sekä käytöstä poistuvien 
turvetuotantoalueiden jälki-
käyttö.

Pudasjärven lisäksi vas-
taavat tilaisuudet on jär-
jestetty Kuusamossa ja 
Ylivieskassa. Kaikki ylei-
sötilaisuuksista kertynyt 
materiaali hyödynnetään 
Vyyhti-hankkeen työskente-
lyssä, jonka tuloksena syn-
tyvät vuoden 2014 loppuun 
mennessä suositukset vä-
littäjäorganisaatioksi Poh-
jois-Pohjanmaan alueella. Li-
sätietoja löytyy Pro Agrian 
nettisivuilta.

Riina Rahkila, projekti-
päällikkö, VYYHTI- hanke

Pudasjärven Kylmänen Food 
Oy:n tehtaanmyymälä tar-
joaa asiakkailleen torstaina 
27.2. klo 10-16. Pudasjärven 
myymälällä tulee kuunvaih-
teessa täyteen kymmenen 
vuotta ja asiakkaita halutaan 
kiittää yhteisistä vuosista. 
Asiakkaille tarjotaan yhteen-
sä 500 annosta lapin ukon 
keittoa naudanlihasta ja li-
säksi grillikodassa voi pais-
taa Kylmäsen makkaroita.

Juhlapäivän aikana pai-
kalle saapuu myös yhteistyö-
kumppaneita esittelemään 
tuotteitaan. Tolosen Kotilei-
vältä Lea saapuu maistatta-

Kylmäsen myymälä täyttää 10 vuotta
maan ratuleipää sekä herk-
kulimppua. Lisäksi Sallisen 
mausteiden Timo Ylikokkila 
maistatuttaa lihapataa, joka 
on maustettu Kylmäsen asi-
akkaiden pyynnöstä kehite-
tyllä riistamausteella.

- Liike aukaistiin 1.3.2004 
ja kyllä aika on vierinyt no-
peasti. Ensimmäiset vuo-
det menivät opetellessa uu-
teen työhön, mutta on ollut 
hienoa huomata että työ 
on tuottanut tulosta. Olem-
me selkeästi vakiinnutta-
neet paikkamme Pudas-
järvellä ja tulleet tutuiksi. 
Autoja on aina pihassa mu-

kavasti ja lomalaisetkin luot-
tavat toimintaamme. Olem-
me saaneet kiitosta pitkistä 
aukioloajoista, joten pitkän-
matkalaisetkin ehtivät po-
ronlihaostoksille, myymä-
läpäällikkö Juhani Mattila 
kertoo.

Mattila on toiminut alus-
ta asti Pudasjärven liikkees-
sä myymäläpäällikkönä. 

Työ opettaa, mutta sen li-
säksi hän on opiskellut töi-
den ohella johtamisen eri-
koisammattitutkinnon. 
Mattila on nauttinut työs-
tään täysin siemauksin:

- Tämä on juuri sopivan 

Pudasjärveläisille oli tors-
taina 20.2. torilla myyn-
nissä aamulla perinteisesti 
leivottua leipää ja leivon-
naisia. Leivontaa ja ruoan 
valmistusta varten tarjol-
la oli myös lisäaineettomia 
Tyrnävän Myllyn jauhoja, 
kauraryynejä sekä kokonai-
sia ohraryynejä. 

Myyntikojulla haastatel-
tu oululainen torikauppias 
Pirjo Lieto kertoi, että heillä 

kokoinen paikka hoidetta-
vaksi: laaja tehtävien kirjo 
sopii luonteelleni. Toimis-
tossa istumisen ja inventaa-
riolaskelmien vastapainok-
si on välillä mukavaa käydä 
vaikkapa keräämässä ros-
kia pihamaalta tai ajamas-
sa nurmikkoa. Olen saanut 
itsenäisesti kehittää liikettä 
ja parantaa asiakaspalvelua. 
Esimerkiksi kahvilaa on laa-
jennettu ja valikoimaa yhte-
näistetty sekä täydennetty, 
kertoo Mattila. JK

Pudasjärveläiset arvostavat perinteisiä leipomotuotteita
on loma-asunto Taivalkos-
kella ja he pistäytyvät ohi-
kulkumatkalla Pudasjärvel-
lä myymässä Limingassa 
sijaitsevan, Savilaakson lei-
pomon tuotteita. 

-Leipomon tuotteet ovat 
valmistuspaikkakunnan 
näkökulmasta niin sanottua 
lähiruokaa, koska leipomo 
ja viljan kasvatuspellot sekä 
jauhot valmistava mylly si-
jaitsevat 15 kilometrin sä-
teellä toisistaan. Leipomon 
tuotteet valmistetaan perin-
teiseen tyyliin ilman lisäai-
neita ja esimerkiksi leivät 
ovat hiivattomia, joka on 
monelle asiakkaalle tervey-
dellisistä syistä tärkeä asia. 
Jauhoissa ei myöskään käy-
tetä jauhonparanteita. Oh-
rarieskat valmistetaan 95 

prosenttisesti ohrajauhoista 
ja juureen leivotut ruislei-
vät 100 prosenttisesta täys-
jyväruisjauhoista, muistut-
ti Lieto.

Torilla poikennut Tyyne 
Niskala oli hyvillään löytä-
essään myyntipöydästä ko-
konaisia ohraryynejä, kos-
ka niistä Niskalan mielestä 
syntyy paras ja perinteinen 
ohrapuuro puhumattakaan 
kaalilaatikosta. Torikauppi-
as Lieto kertoi, että pudas-
järveläiset arvostavat perin-
teiseen tyyliin ja vanhoilla 
resepteillä valmistettuja lei-
pomotuotteita. Ensimmäi-
set asiakkaat tulivat nyki-
mään auton ovea jo ennen, 
kuin saimme edes myyn-
tikojua pystytettyä, totesi 
Lieto tyytyväisenä. PK

Torilla poikennut 
Tyyne Niskala oli 
hyvillään löytäessään 
myyntipöydästä 
uunipuuroa varten 
kokonaisia ohraryynejä.

Juhani Mattila maistattamassa viime syyskesällä asi-
akkailla Kylmäsen herkkugrillimakkaroita.
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Hiihtolomaviikkojen yhte-
nä ohjelmana torstaina 20.2. 
järjestettiin Safaritalolla Po-
rokarnevaalit, jotka ovat 
uudestaan torstaina 27.2. 
Ulkona pihapiirissä oli mo-
nenlaista ohjelmaa ja akti-

viteettia, lasten veistämiä 
hienoja lumiveistoksia voi 
ihailla vieläkin. Myyjiä oli 
ulkona teltoissa ja sisällä Sa-
faritalolla. Asiakkaita osallis-
tui ohjelmaan, kuten potku-
kelkkakisassa, poroajelulla, 

Syötteeltä hiihtolomakuulumisia

Onnistuneet Porokarnevaalit

Nyt on sään puolesta erikois-
ta Syötteelläkin: Normaalis-
ti paukkuu pakkanen -35 as-
tetta. Nyt on lämpöasteita tai 
vain hieman pakkasta. Kah-
vilarakennus Pytkynpirtti on 
lämmennyt ihan uskomatto-
man helposti. Pientä tulta kun 
pitkin päivää pitää kamiinas-
sa, niin lämpöä on riittävästi. 
Tavallisesti puuta on pitänyt 
polttaa pesä täynnä koko ajan, 
ja sittenkään ei ole tahtonut 
saada lämpöä pirttiin.

Viikolla kahdeksan lo-
mailevia perheitä tuli jo vii-
kon seitsemän loppupuolella 
Syötteelle. Osa on matkan-
nut läpi perjantai-lauantai vä-
lisen yön. Sitten perheet ovat 
olleet reippaita, ovat jo lauan-
taina iltapäivällä hiihtämässä.

Suurella kunnioituksel-
la suhtaudun sellaisiin pieniin 
hiihtäjiin, jotka sivakoivat jo 
kuusivuotiaina 14 kilometrin 
matkoja. Ja hiihtävät sen use-
ana päivänä peräkkäin. Näi-
tä perheitä on ihana katsoa 
- rauhallisia ja liikunnallisia ih-
misiä.

Tänään hiihteli mies kym-

moottorikelkka-ajelulla, koi-
ravaljakkokierroksella ja lu-
miveistosten teossa.

Tapahtumaa juonsi Ra-
dio Aallon taajuudelta tuttu 
Kimmo Vehviläinen, joka oli 
ottanut Syötteelle koko per-
heensä: vaimon ja neljä lasta 
mukaan. Kimmo kertoi, että 
laskettelu on koko perheelle 
mieluisa harrastus, ja juonto-
hommat ovat mukavaa vaih-
telua siinä sivussa. 

Arpoja myivät Teija Sa-
rajärvi ja Reijo Väisänen. 
Pihalla teltassa Siruka myi 
hernekeittoa, kahvia, lätty-
jä ja makkaroita. Teltassa 
oli myös paikallisen kyläse-
pän taontatöitä. Myyntipöy-
dissä oli monenlaisia koruja 
poronsarvesta, pihlajasta ja 
raidasta sekä hopeakoruja. 
Kynttilätalon tytöt esittelivät 
kauniita kynttilöitään. Jala-
van kaupalta oli ex-kauppi-
as Ari Jalava vaimonsa kans-
sa. Heillä oli huopatossuja 
ja -lapikkaita, Parkanon jal-
kineen hyviä nahkakenkiä, 

rytisauvoja, joita Ari itse 
valmistaa sekä ihania uu-
siotuotteita muun muassa 
sarkavaatteesta tehty olka-
laukku. Villistien Helenan ja 
Sirkan tuotteet saivat hymyn 
useimpien kasvoille. Ja kau-
niita huovutushahmoja läh-
ti monen asiakkaan mukaan.

Myyntipöydissä oli mo-
nenlaisia sukkia ja lapasia, 
puukäsitöitä ja ompelutöi-
tä. Myyntitilassa oli melkoi-
nen tungos karnevaalien al-
kuvaiheessa, viimeinen tunti 
oli jo rauhallisempaa. Tupas-
villa-ravintolassa oli pal-
jon ruokailijoita ja saatiinpa 
siinä isolta näytöltä katsoa 
Olympialaisten miesten pa-
risprintin palkintojen jako ja 
kuunnella Maamme-laulua.

Tapahtuma oli mukava 
ja myös myyjien mielestä oli 
mukavaa olla paikalla! 

-Tulemme tämän viikon 
torstaina uudestaan, jolloin 
Porokarnevaaleille saapuu 

Hilkka Sarajärvi esittelee koruja, asiakkaana hiihtolo-
malainen Jenniina Sutinen Oulusta. 

Ari Jalava Taivalkoskelta esittelee nahkasaapasta, asi-
akkaana hiihtolomalainen Sari Niemi Vantaalta. 

Juha Virkkusen poron Pikku-Ukon kyydillä lapset pääsivät  
kokeilemaan talvista menoa. Juha kertoi, että Pikku-Ukko on 
myös tv-tähti – se esiintyi Kotikatu-sarjan joulujaksossa.

Radio Aallon juontaja Kimmo Vehviläinen (oik). juonsi Porokarnevaalit ja mukana 
lumenveistohommissa ovat Kimmon tyttäret Jenna ja Peppi.

Kaikki halukkaat saivat testata uudentyyppisiä potku-
kelkkoja.

Hiihtämään pienestä pitäen
menen kuukauden ikäinen 
lapsi kantorepussa selässään. 
Lapsi istui hyvin tyytyväise-
nä tauon ajan kahvilan laste-
nistuimessa. Isä kertoi, että 
hän hiihtelee takaisin mökil-
le, ja sitten on vaimon vuo-
ro päästä ulkoilemaan. Hän 
jää lapsenhoitajaksi. Vuoro-
pelillä, kuten pöydässä vasta-
päätä istunut pariskunta kuu-
lui sanovan.

Viikon seitsemän sunnun-
taina kävi pelastuslaitoksen 
henkilökuntaa kahvilalla. Kari 
Kuosmanen kertoi, että he 
ovat kyseisen päivän olleet 
Syötteen alueella. Hiihtolo-
maviikkojen ajan yksi henkilö 
päivystää päiväaikaan Syöt-
teen paloasemalla. Muulloin 
Syötteen paloasemaalla toimii 
sivutoimiset henkilöt. Alueella 
liikkuu nyt paljon ihmisiä, niin 
on mahdollista, että palokun-
nankin apua tarvitaan. Tutusta 
numerosta 112 saa apua aina 
tarvittaessa.

Lahja Simonen  
Pytkynpirtiltä

Perinteiseen tapaan Poro-
karnevaaleilla ihastuttivat 
Syötteen eräpalveluiden 
innokkaat Husky-koirat, 
joilla lapset pääsivät aje-
lemaankin.

ohjelmatoimisto Simodeuk-
sen supliikkimies Simo M. 
Korkia-Aho. 

Kahden viikon kuluttua 
torstaina 6.3. onkin sitten 

Luontokeskuksessa päiväai-
kaan Hankihulinat.

Lahja Simonen ja  
Jenny Kärki

Porokarnevaalit 
jälleen

torstaina 27.2. 
kello 16 alkaen!
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Sotainvalidien Veljeslii-
ton Pudasjärven osasto piti 
vuosikokouksensa seura-
kuntakodissa maanantai-
na 24.2.  Aluksi kirkkoherra 
Juha Rauhala piti hartau-
den, jonka päätteeksi kun-
nioitettiin hiljaisella hetkel-
lä viime toimintakauden 
aikana viimeiseen iltahuu-
toon kutsuttuja sotainvali-
deja sekä pois nukkuneita 
puolisojäseniä.

Antti Pesälä toi kokouk-
seen Pohjois-Pohjanmaan 
piirin tervehdyksen. Veljes-
liitto päätti Turun liittoko-
kouksessa käyttää varansa 
etupainotteisesti sotainvali-
dien elinaikana. Tämä tar-
koittaa sitä, että Veljesliiton 
toimintatuki piirien kaut-
ta osastoille säilyy tulevi-
na vuosina entisellä tasolla. 
Näin osastoissa voidaan jat-
kaa jäsenten tukitoimia en-
tisessä laajuudessa. Huol-
totyön painopiste säilyy 
edelleen kotiin vietävissä 

Kotiin vietävät palvelut Sotainvalidien toiminnan painopisteenä
palveluissa, etenkin jalka-
hoitojen, hieronnan ja sii-
vouspalvelujen muodossa. 
Noin 70 prosenttia sotain-
valideista asuu edelleen 
omassa kodissaan. Tuki-
toimet suunnataan etenkin 
heikoimmassa taloudelli-
sessa tilanteessa oleville jä-
senille.

Tukijäsenten merkitys 
korostuu tulevaisuudessa. 
Veljesliitto on asettanut ta-
voitteeksi sen, että jokaisel-
le tukijäsentä tarvitseval-
le voidaan osoittaa henkilö, 
ystävä, joka voi käydä hän-
tä tapaamassa ja suorittaa 
hänelle pieniä palveluksia 
oman valintansa mukaan. 
Tukihenkilö voi mm. toimia 
yhdyshenkilönä, tehdä pie-
niä kotiaskareita, antaa kul-
jetusapua ja toimia saattaja-
na retkillä ja tapahtumissa. 
Tukijäsenten hankinta ja 
aktivointi jatkuu edelleen.

Antti Pesälä valittiin ko-
kouksen puheenjohtajak-

si ja Veli Liehu sihteeriksi. 
Osastoon kuului viime vuo-
den lopussa 27 sotainvali-
dia, 66 puolisojäsentä sekä 
34 tukijäsentä.  Antti Pesä-

Sotainvalidien vuosikokouksen väkeä seurakuntakodissa. 
 

lä jatkaa johtokunnan pu-
heenjohtajana. Varsinaisista 
jäsenistä erovuorossa olleet 
Väinö Saarikoski ja Veli Lie-
hu valittiin uudelleen, sa-

moin varajäsenistä erovuo-
rossa ollut Olavi Rissanen.

Kokouksen jälkeen nau-
tittiin naisjaoston valmista-
ma maistuva keittolounas 

kakkukahvin kera.

Antti Pesälä,  
kuva Heimo Turunen

Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490, 050 4130 893
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Käyntiosoite: Lukiontie 4

Salikin liikuntaryhmät kokoontuvat 
yo-kirjoitusten aikana

10.3. - 24.3. salin takaosassa
TALVILOMA 3. - 9.3.2014, jolloin ei ole opetusta 

ellei kansalaisopiston ja asianomaisen kurssin opettajan 
kanssa ole toisin sovittu.

AVOIMen YLIOPISTOn OPInnOT
ARABIAn PeRUSKURSSI I, 5 op 905060Y 
 110 €

Järjestetään, mikäli kurssille ilmoittautuu riittävästi osallistujia 10.3.2014 
mennessä. Opettajaksi on lupautunut Oulun yliopiston arabian- ja ranskan-
kielten opettaja Farid Bezzi. Mikäli kurssille ei tule riittävästi osallistujia, siir-
tyy se ensi lukuvuonna pidettäväksi.

enGLAnnIn YLeISOPInnOT 

* Reading Comprehension 3 op 12030007 
14.-29.3.2014 Ilm. 10.3.2014 mennessä

* Writing 3 op 12030008 
4.-26.4.2014 Ilm. 18.3.2014 mennessä

* Oral Skills 3 op 12030009 
9.-24.5.2014 Ilm. 15.4.2014  mennessä

Opettajana Bryan Dopp. Yhden jakson hinta 95 €, sis. 36 t opetusta. Järjes-
tetään auditoriossa viikonloppukursseina pe 17.00-20.00 ja la 10.00-15.00 
Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu 
riittävästi. Kursseilla on vielä tilaa.

TOInen KOTIMAInen KIeLI, (KTK) 2 op  
901001Y 12020001
21.3.2014 alkaen pe 18.00 -21.00, la 10.00-15.00 
95 € Lucina Väärälä

Muut opetuspäivät sovitaan opiskelijoiden kanssa ensimmäisellä kerralla 21.-
22.3.2014. Toteutetaan Oulun yliopiston vaatimusten mukaan. Ilmoittautumi-
nen 10.3.2014 mennessä.

JAPAnIn KIeLen ALKeISKURSSI, I 5 op - 905042Y 
110 €

Järjestetään, mikäli kurssille ilmoittautuu riittävästi osallistujia 10.3.2014 
mennessä. Japanin kieliopin alkeita ja tietoa japanin kirjoitusjärjestelmästä.

KUVAILeVA TILASTOTIeDe 4 op 32020001
Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan, mikäli opiskelijoi-
ta ilmoittautuu riittävästi 10.3.2014 mennessä. Kuvaileva tilastotiede on hyö-
dyllinen yleisopintojakso eri alojen yliopisto-opiskelijoille tai koulutukseen 
pyrkiville.

ennAKKOTIeTOA 
LUKUVUODen 2014 - 2015 OPInnOISTA:
Pudasjärven kansalaisopistolle on myönnetty 20.2.2014 mennessä ensi luku-
vuodelle seuraavat opintokokonaisuudet ja -jaksot Oulun yliopistolta. Tar-
kempia tietoja opinnoista löytyy avoimen yliopiston verkkosivuilta, joille tie-

dot päivittyvät tulevan kevään ja viimeistään kesän aikana:
- Erityispedagogiikka perusopinnot 25 op
- Kasvatustiede perusopinnot 25 op
- Psykologia perusopinnot 25 op
- Tuotantotalous perusopinnot 25 op
- Arabian kieli 5 op
- Ruotsin kieli 2 op
- Johdatus tähtitieteeseen 3 op
- Matkailu, kestävyys ja pohjoinen ympäristö 4 op

Turun yliopiston avoimet opinnot ilmoitetaan myöhemmin.

JÄRJeSTYKSenVALVOJAn  
KeRTAUSKURSSI 82020002
AUDITORIO/Janne Ahonen 1.3.2014 
la 09.00-17.00        8 h  65 €
Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Ilmoittautuminen 26.2.2014 men-
nessä.

JÄRJeSTYKSenVALVOJAn  
PeRUSKURSSI 82020004
HETEPIRTTI/Janne Ahonen 22.3. -30.3.2014 
la - su 09.00-17.00  32 h 115 €

Koulutus pidetään kahtena viikonloppuna 22.-23.3. ja 29.-30.3.2014. Kurs-
simaksu sisältää opetusmateriaalin. Ilmoittautuminen 11.3.2014 mennessä.

LASTen JA nUORTen TeATTeRIPAJA
Pudasjärven kansalaisopiston ja kulttuuritoimen lasten ja nuorten ilmaisutai-
toryhmän näytelmäesityksiä tulossa:

Ikäihmisten kertomusten pohjalta koottua historiallista näytelmää 
”eLeTTIIMPÄ SITÄ ennenKIn” esitetään seuraavasti: 
•  Esitykset kouluille ja erityisryhmille  
   to 3.4. ja pe 4.4.2014 klo 10.00 - 11.30
•   Yleisölle näytelmä esitetään su 6.4.2014 klo 15.00 - 16.30
Lisäksi teatteriryhmältä on tilattavissa pientä maksua vastaan pienoisnäytel-
mäesitys ARENKULAN HÖMEHÖRHÖT. Ohjaajat: Marja-Liisa Väyrynen ja 
Kaarina Nevanperä, puh. 040 5423 184.

KÄPYPITSIKURSSI  11040010 
PUDIKIN iso luokka, R 2 /Raili Ukura la 26.4.2014 klo 10.00-14.00 
 12 €
Uusi kurssi! 
Tule tutustumaan pitsitekniikkaan, jolla voi valmistaa herkkiä koruja, liinoja ja 
somisteita vaatteisiin. Opettajalta voi ostaa pitsikäpyjä 5 euron hintaan. Mu-
kaan voi ottaa tiukkakierteistä puuvillalankaa. Viikoittain kokoontuva kurssi 
toteutetaan ensi lukuvuoden aikana. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoittautuminen 
15.4.2014 mennessä

eLÄVÄ MALLI 11030009 
KUVATAIDELUOKKA/Niina Aitto-oja 15.-16.3.2014 
la 10.00-16.00, su 10.00-13.00 26 €

Elävän mallin kurssilla harjoitellaan ihmisen kuvaamista piirtäen ja maalaten. 
Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoittautuminen 7.3.2014 mennessä.

TAIDeGRAFIIKAn LYHYTKURSSI 11030007 
KUVATAIDELUOKKA/Niina Aitto-oja 10.-11.4.2014 
to 17.45-20.00, pe 17.30-20.30 20 €

Kurssilla tutustutaan taidegrafiikan erilaisiin kohopainomenetelmiin. Gra-
fiikka on hyvä tekniikka esimerkiksi pienten korttien tekemiseen tai sel-
laisten taideteosten luomiseen, joita halutaan tehdä useita samanlai-
sia. Ota kurssille mukaan metalliviila, hiekkapaperia, siveltimiä, puuliimaa 
sekä linolevyjä ja kaivertimia. Muut materiaalit voi ostaa opettajalta (myös 
linolevyjä). Ilmoittautuminen 1.4.2014 mennessä.

KIeRRÄTYSKORUTYÖPAJA 110300081 
KUVATAIDELUOKKA/Niina Aitto-oja 9.4.2014 
ke 16.30-21.00 12 €
Työpajassa valmistetaan koruja kierrätysmateriaalista. Ota mukaan aikakausi-
lehtien kansia, vanhoja tapetteja tai muuta koruiksi muotoiltavaa. Loput mate-
riaalit voi ostaa opettajalta. Ilmoittautuminen 7.4.2014 mennessä.

ATK-JATKOKURSSI - Sarakylä 34011008 
SARAKYLÄN KOULU/Lasse Aaltonen 7.4.-19.5.2014 
ma 15.00-18.00 30 €
Opintoseteliavusteinen kurssi, setelialennus huomioitu kurssimaksussa. Ei 
kuulu kurssipassiin. Ilmoittautuminen 27.3.2014 mennessä.

OMAn PIHAn SUUnnITTeLU  71980004 
NEUVOKKI/Jaana Erkinjuntti 29.3.-5.4.2014 
la-su 10.00-15.00 26 €
Pihan- ja puutarhansuunnittelukurssi, jossa teoriaa ja käytännön suunnittelua. 
Perustukset kasveille ja rakenteille, kasvi- ja värioppia, lannoitus ja maanpa-
rannustyöt sekä ideoita oman pihan toteuttamiseen. Viimeisenä kurssipäivänä 
lisäksi henkilökohtaista neuvontaa n. 30 min/hlö. Kokoontumispäivät: la 29.3., 
su 30.3. ja la 5.4.2014. Ilmoittautuminen 19.3.2014 mennessä.

MARJAKASVIen JA  
-PenSAIDen HOITO  71980003 
AUDITORIO/Jaana Erkinjuntti la 12.4.2014 klo 10.00-15.30 
 12 €
Katsaus marjakasvien (mm. mansikka) ja -pensaiden viljelyn nikseihin sekä 
omenapuiden ja marjapensaiden leikkaus tuottavaan kuntoon. Myös käytän-
nön harjoituksia sovitulla pihalla. Teoriaosuus klo 10.00-13.00 ja harjoituksia 
n. klo 14.00-15.30. Ilmoittautumiset 19.3.2014 mennessä.

KOTISeUDUn LInnUT 71980002 
AUDITORIO/Markku Hukkanen 3.4.-22.5.2014 
to 18.00-20.15 28 €
Kurssilla tutustutaan kotiseudun lintuihin. Lopuksi tehdään linturetki lähiseu-
dulle erikseen sovittavana päivänä.

KALASTUSVÄLIne- JA JOKIKALASTUSKURSSI 
KERAMIIKKALUOKKA/Mika Niskasaari 8.4.-13.5.2014 
ti 18.00-21.00 28 €
Valmistetaan perhoja ja opetellaan jokiveden kalastustekniikkaa. Järjestetään 
myös omarahoitteinen kalastusretki. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Pudas-
järven Perhokalastajien kanssa.

MUSKARI lauantaisin 15.3., 5.4., 26.4. ja 24.5.2014
Ryhmät: 6 kk - 1 v. klo 10.00-10.30, 
 1 v - 2 v. klo 10.30-11.15, 
 3 v. - 4 v. klo 11.15-12.00, 
 5 v. - 6 v. klo 12.15-13.00.

PILATeS-PeRJAnTAIT 83010033
SALIKKI/Kiki Kaan. Kokoontumiset pe 14.3., 28.3. ja 11.4.2014 klo 17.00-
18.30.

KUnTOJUMPPA - Hetekylä jatkuu 12.3.2014 ke 19.30-21.00 
HETEPIRTTI/Teija Räisänen

TAnSSILeIRI 2 110510091 
KOSKENHOVI/Ensio Koivula 22.3.2014 
la 12.00-16.00 12 €
Leirille ovat tervetulleita kaikki tanssijat ja erityisesti KurenTanssi-
tapahtumasta kiinnostuneet tai siihen mukaan tulevat tanssijat. La-
jit ovat KurenTanssissa tanssittavat hidas valssi, masurkka ja chacha.

PUDASJÄRVen KAnSALAISOPISTO TIeDOTTAA
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Avantouintipaikalla Kure-
nalla Pietarilassa on voinut 
käydä uimassa maanantais-
ta 10.2. lähtien. Liikuntatoi-

Avantoon ensi kertaa
mi on järjestänyt uintipai-
kan siten, että on sopinut 
aukaisun ja ylläpidon vii-
me vuosien tapaan Työpe-

tari ry:ltä.
Yhteinen avantouinti-il-

ta järjestettiin torstaina 20.2. 
Uimassa kävi kymmenkun-

ta uinnin harrastajaa, jou-
kossa ainakin kaksi ensi-
kertalaista. Pukeutumiseen 
on tarjolla huone, jossa on 
päällä peruslämpö. Hie-
man on hankaluutena se, 
että miehille ja naisille ei ole 
erillistä tilaa pukeutumi-
seen, mutta sopu sijaa an-
taa, totesivat uimarit. 

Ensimmäistä kertaa 
avannossa kävivät tänä tal-
vena muun muassa Tarja 
Isoviita ja Tarmo Kokko. 

Uinnin lisäksi oli tarjol-
la nuotio ja grillimakkaroita 
sekä kuumaa mehua. Tilai-
suuden järjestivät Pudasjär-
ven Urheilijoiden Uintija-
osto ja Kuntourheilujaosto 
sekä Työpetari ry.

Avanto on avoinna kai-
kille halukkaille. Työpeta-
rilta voi käydä lunastamas-
sa avaimen pukukoppiin Aini Seppänen tarjoamassa avantouinti-illan osallistujille kuumaa mehua.

Linnea Manninen käy säännöllisesti avannossa, yleen-
sä yhdessä Anna-Maria Lammelan kanssa.
Heillä on tapana suorittaa avannossa 30 potkua, vaih-
taa sitten vuoroja ja tehdä sama uudelleen jopa usei-
ta kertoja.
26 euron hinnalla. Jos joku 
henkilö haluaa kokeilla 
avannossa käyntiä kerta-
luonteisesti, kokeilu ei mak-

sa mitään, lupaa Työpetarin 
toiminnanjohtaja Tuomo 
Jokikokko. HT

Sota-ajalta ikävimmät asi-
at haluaisi mielellään unoh-
taa. On myös positiivi-
siä asioita, jotka halutaan 
muistoissa säilyttää. Näi-
hin muistoihin kuuluu so-
ta-ajan laulut. Ne antoivat 
monesti toiveita ja uskoa 
tulevaisuuteen juuri silloin, 

Eläkeläiset sota-ajan muistoissa
kun kaiki tuntui menetetyltä.

Sen ajan lauluissa kuuluu 
usein toivottomuutta, vaan 
sekin yhteisiä lauluja laulaen 
ja asiaa terapeuttisesti ehkä 
tietämättään käsitellen, muut-
tuu toivoksi. Sittenhän oli se 
Rillumarei osasto, jonka arvoa 
ei siihen aikaan ehkä täysin 

ymmärretty. Nyt kyllä ym-
märretään ja tiedetään kuinka 
tärkeä alue se oli edes jonkin-
laisen toivon ylläpitämiseksi. 

Muistanpa itsekin ajan, jol-
loin turvauduttiin jopa tolkut-
tomaan hirtehishuumoriin, 
kun tuli ylitsepääsemättömäl-
tä tuntuva paikka.

Näitä muistoja kunniot-
taen Pudasjärven Eläkeliitto 
järjestää jäsenilleen, sota-ajan 
laulut tapahtuman yhteis-
työssä kansalaisopiston kans-
sa. Lauluja säestää vahvistettu 
kansanpelimannien orkesteri 
johtajanaan Reijo Kossi.

Itse kuulijat ovat myös 

isossa roolissa, nimittäin, iso 
osa lauluista lauletaan yhteis-
lauluina. Tilaisuuden juon-
taa kaikille pudislaisille tuttu 
Paavo Kurttila. Hän on erin-
omaisesti tutustunut sota-ajan 
lauluihin, onpa henkilökoh-
taisesti tavannutkin muuta-
mia laulun tekijöistä,myös 

veteraanityö on aina ollut 
hänelle tärkeää.

Lauluja lauletaan kan-
salaisopiston salikissa, tiis-
taina neljäs kolmatta, kello 
neljätoista.

Alpo Laakkonen

Matkailualalla  
kehitetään kovasti 
toimintaa
Oulun Seudun Ammatti-
opiston Pudasjärven yksik-
kössä matkailualan toisen ja 
kolmannen vuoden opiskeli-
jat ovat lähteneet helmikuun 
alusta työssäoppimisjaksoil-
le erilaisiin matkailualan yri-
tyksiin. Monet opiskelijoista 
ovat löytäneet työssäoppi-
mispaikan Syötteeltä muun 
muassa Luontokeskukses-
ta ja Pikku Syötteen hotellil-
ta sekä rinnepalveluista. Yksi 
opiskelija on työssäoppimas-
sa Ranuan Seudun Matkailu 
Oy:llä Ranuan eläinpuistos-
sa ja safareilla. Myös Oulus-
ta, Kuusamosta, Vuokatista, 
Kuivaniemeltä opiskelijoille 
on löytynyt mielen kiintoisia 
työssäoppimispaikkoja. Kak-
si kolmannen vuosikurssin 
opiskelijaa on tällä hetkellä 
työssoppimassa Teneriffalla. 

Ensimmäisen vuosikurs-
sin opiskelijat ovat käyneet 
tekemässä erilaisia asiakas-
palvelutöitä Syötteellä, joista 
mainittakoon Radio Novan 
lähetyksen avustustehtä-
vät, Porokarnevaalit ja Nuo-
ren mäkikotkien tapahtuma 
Syötteellä sekä viimeviikol-
la OSAO: n Haukiputaan yk-
sikön eurooppalaiset vieraat 
tutustuivat Syötteen aluee-
seen, jolloin meidän opiske-
lijat toimivat heillä apuop-
paina.

Opiskelu on ollut moni-
puolista käytännönläheistä ja 
tapahtumarikasta. Toisinaan 
sitten matkailualaakin opis-
kellaan ihan perinteisin me-

Kuulumisia ja uusia tuulia koulutusasioissa
netelmin luokkahuoneessa. 
Matkailupalvelujen tuottajat 
voivat työskennellä valmis-
tuttuaan monenlaisissa asia-
kaspalvelutehtävissä. 

Liisa Lehto 

Investointi  
muotohöylän  
automaatiolinjaan
Saha- ja jatkojalostusteolli-
suus tarvitsee jatkuvasti uu-
sia työntekijöitä uusiutuviin 
työtehtäviin ja korvaamaan 
eläkkeelle jääviä työnteki-
jöitä. Pudasjärvellä kou-
lutetaan tähän tarpeeseen 
prosessinhoitajia, sahateol-
lisuuden koulutusohjelmal-
la. Kaikki tähän mennessä 
koulutuksen kunnialla suo-
rittaneet ovat työllistyneet 
ja töitä on hyvin tarjonnas-
sa myös tulevaisuudessa. 
Yhteishaussa on muutamia 
paikkoja alan tulevaisuuden 
tekijöille. ”Kasvavia puita ei 
voida viedä Kiinaan”.

Sähkö- ja automaatio-
tekniikan perustutkinto on 
myös tulevaisuuden ala, 
kun energia merkitys ko-
rostuu kokoajan ja ala kehit-
tyy huippuvauhdilla. Tule-
vaisuudessa tarvitaan alan 
osaajia myös Pudasjärvellä 
ja koko Suomessa muun mu-
assa tuulivoimaloiden ra-
kentamiseen ja sähköverk-
kojen uudistamiseen. Tämän 
vuoksi kannattaa hakea juu-
ri sähkö- ja automaatiotek-
niikan koulutusohjelmaan 
Pudasjärvelle.

Keijo Kaukko

Valmiina amikseen 
koulutus jatkuu 
Syksyllä 2013 aloitettu Val-
miina amikseen- koulutus jat-
kuu ensi syksynä. Tänä lu-
kuvuonna koulutuksessa on 
opiskeltu suomen kieltä, ma-
tematiikkaa, tietotekniikkaa 
ja englantia. Koulutukseen on 
sisältynyt tutustumiskäynte-
jä sekä erilaisiin tapahtumiin 
osallistumista. Ammatilliseen 
koulutukseen tarvittavia val-
miuksia on opeteltu myös 
oppilaitosympäristössä eri 
koulutusaloihin tutustuen. 
Erilaisiin opetukseen liitty-
vien teemojen puitteissa on 
hieman laulettu, tanssittu ja 
tehty kädentöitä. Osa kou-
lutukseen osallistujista ovat 
valmiita jatkamaan eteenpäin 
keväällä, joten vapautuville 
paikoille otetaan uusia opis-
kelijoita. Näille paikoille voi 
hakea suoraan Pudasjärven 
yksikköön vapaamuotoisella 
hakemuksella.

Koulutuksen tavoitteena 
on antaa valmiuksia, mahdol-
lisuuksia ja edellytyksiä am-
matilliseen koulutukseen ha-
keutumiseen ja ammatillisista 
opinnoista suoriutumiseen. 
Koulutus on läsnäoloa vaa-
tivaa päiväopetusta. Koulu-
tus on tarkoitettu opiskelijoil-
le, jotka tarvitsevat erityistä 
tukea oppimisessa ja opiske-
lussa. Maahanmuuttajilla on 
mahdollisuus kehittää myös 
kielellisiä valmiuksia. Opis-
kelijoille laaditaan henkilö-
kohtaista opetuksen järjestä-
mistä koskeva suunnitelma.

Kirsi Oikarinen

Hevosalan  
investoinnit
Hevostalouden perustut-
kinnossa koulutetaan he-
vostenhoitajia ja ratsastuk-
senohjaajia. Pudasjärven 
yksikön oppimisympäris-
tö on alansa huippua Suo-
messa. Tallin tekniikka ja 
opetukseen suunnitellut ti-
lat ovat edelleen parhaita 
Suomessa, vaikka talli on-
kin ollut jo vuosia käytössä. 
Hevosurheilualueet ovat 
myös erinomaiset, onhan 
meillä maneesi, iso ratsas-
tuskenttä, kävelytyskone, 
ravirata, harjoitusreitit kan-
gasmaastossa, maastoeste-
rata yms.

Kuluvan vuoden in-
vestointina hankim-
me ratsastajien käyttöön 
FilmMe- järjestelmän ja rat-
sastussimulaattorin. Film-
Me- järjestelmässä ratsas-
tajalla on ranneke. Kamera 
tunnistaa ratsastajan ja seu-
raa häntä. Ratsastuksen 
jälkeen ratsastaja voi yh-
dessä opettajan kanssa 
analysoida ratsastuksen 
tietokoneella ja saada val-
mentautumiseensa ohjeet. 

Ratsastussimulaatto-
ri opettaa koulutettavalle 
ratsun selässä istumiseen, 
ratsun ohjaamiseen ja käs-
kemiseen liittyvät asiat.  
Näillä hankinnoilla olem-
me taas hevoskoulujen kär-
jessä. Voimme myös palvel-
la asiakkaita näiden avulla. 
Uskon, että ratsastajat pit-
kin Pohjois-Suomea halua-
vat tulla meille valmentau-
tumaan.

Lähihoitajakoulutus 
alkaa taas
Lähihoitajakoulutus alkaa 
taas ensi syksynä. Uudella 
ryhmällä on koulutusohjel-
mana sairaanhoidon ja huo-
lenpidon koulutusohjelma. 
Lähihoitajien tarve Pudasjär-
vellä on nyt ja tulevina vuosi-
na suuri, joten koulutukseen 
kannattaa hakeutua.

Panostamme  
aikuiskoulutuksen 
kehittämiseen
Nyt on menossa yhteishaku, 
joka on pääsääntöisesti perus-
koulun päättäneille ja ylioppi-
laille.

Meille voi kuitenkin hakea 
suoraan oppilaitokseen, kun 
haluaa suorittaa ammatilli-
sia opintoja aikuisena. Aikuis-
koulutuksessa on monia vaih-
toehtoja. Jos jotakin aikuista 
kiinnostaa meidän perustut-
kinnot, voi hakea vapaille 
opiskelupaikoille, jolloin ai-
emmat opinnot luetaan hy-
väksi ja opiskelusuunnitelma 
räätälöidään jokaiselle hen-
kilökohtaisesti. Järjestämme 
myös monimuotokoulutus-
ta, johon voi osallistua eri ra-
hoitusmuotojen kautta koulu-
tukseen tulevat, esimerkiksi 
oppisopimusopiskelijat. Ai-
kuisille suunnitellaan myös 
tarpeen perusteella koulutuk-
sia. Esimerkiksi tällä hetkellä 
on tarjolla koulutusta kengi-
tyksestä, lampaiden hoidos-
ta ja aamu- ja iltapäiväohja-
uksesta.

Elisa Laakso, Oulun 
Seudun Ammattiopiston 
Pudasjärven yksikkö

Arthur Viluoja työssäop-
pimisjaksolla Pikku-Syöt-
teen suksivuokraamon 
kahviossa.

Matkailualan opiskelija 
Janika Halonen vieraile-
massa Syötteen Eräpal-
velujen huskyfarmilla.

Sara Kesäniemi työssä-
oppimisjaksolla Syötteen 
Luontokeskuksessa.
Kuvat: Liisa Lehto OSAO.
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LENTOPALLO

Nyt on saatu suuri ponnistus taakse ja 
hyvä mieli jäi päällimmäiseksi kun lauan-
taina pelattiin mammuttiturnaus Tuomas 
Sammelvuo -salissa. Lentopallon C-poi-
kien aluemestaruuskisa meni hyvin, kuu-
denneksi sijoituttiin, vaikka loukkaantumi-
set haittasivat terävintä kisakuntoa.

Hienoa on ollut huomata miten aktii-
visia lentopalloharrastajia Pudasjärvellä 
onkaan. Aikuisten ja ikäihmisten joukos-
sa on hyvin aktiivisia harrastajia ja myös 
nuorissa. Lisää pienempiä lapsia kaivat-

taisiin mukaan toimintaan, esikouluikäi-
sistä lähtien. Juniorityö on seuramme yl-
peydenaiheita, ja nytkin meillä on uusia ja 
innokkaita nuoria valmentajia, joita kan-
nattaa hyödyntää. Lentopallo on liikunta-
harrastuksena mainio myös perheen pie-
nimmille. Ohjattu liikunta myös kasvattaa 
myöhempää elämää varten arvostamaan 
terveellisiä elämäntapoja. Lasten harjoituk-
sissa korostuu tekniikoiden hiominen sekä 
yhdessä liikkumisen ilo.

Käytössämme on erittäin hyviä tilo-

ja. Juuri kunnostettu Tuomas Sammelvuo 
-sali on tilava, nykyaikainen ja toimiva. Li-
säksi pelaamme Lakarin koulun salilla, 
joka on yhtenäisyytensä ja kokonsa puo-
lesta mainio varsinkin pienempien lapsi-
en lentopalloharjoituksia varten. Myös Sa-
rakylän koululla harrastetaan lentopalloa 
Antti Jurmun johdolla.

Lentopallojaostolla on Pudasjärven ur-
heilijoiden toiminnassa vahvat juuret. Jaos-
ton toiminta on ollut aina aktiivista, mut-
ta Seppo Sammelvuon ollessa kymmenen 

vuotta jaoston nokkamiehenä, lajin harras-
tamisen taso ja laajuus nousivat roimasti. 
Olemme saaneet ylpeydellä ihailla seuram-
me kasvattien menestystä myös kansainvä-
lisellä tasolla!

Tervetuloa kaikille tutustumaan 
PuU:n lentopallojaostoon!

pj Kauko Tervonen
PuU lentopallojaosto

Lentopallo sopii kaikenikäisille – myös lapsille

PuU:n lentopallojaoston C-tytöillä 
on koottuna joukkue, jossa on pe-
laajia omasta ikäryhmästään, sekä 
pykälää nuorempia, eli D-tyttöjä. 
Perinteisesti C-tytöt ovat 7-9-luok-
kalaisia. Joukkueessa on neljä vielä 
ensimäistä vuotta olevaa eli "nuo-
rempaa" C-tyttöä, ja loput ovat vie-
lä D-ikäisiä.

C-tytöt pelaavat jo normaalilla 
lentopallokentällä, kuusihenkisin 
joukkuein. Tästä huolimatta jouk-
kue on saatu hyvin koottua harjoi-
tuksiin, sekä turnauksiin.

Viime vuonna D-ikäisinä olles-
saan, PuU:n tytöt voittivat alue-
mestaruusturnauksen, joka sinän-
sä jo lupaili hyvää jatkoa ajatellen. 
Pelivuoden vaihtuessa luokkaa 
ylemmäksi, turnauksia on edel-
leen käyty, ja tuloksina on ollut 
sekä voittoja että tappioita. Erityi-
seen arvoon voittopelit sekä voite-
tut erätkin on nostanut juuri tyttö-
jen ikä.

Vastustaja kun tuppaa ole-
maan aina päätä pidempää ja kaik-
ki yleensä vanhempia C-tyttöjä, eli 
peli- ja harjoitusvuosia on vuosi tai 
kaksi enemmän. Tyttöjen joukkue-
henki on turnauksissa ollut mahta-
va, tuuletuksia on nähty, tappioista 
on noustu ja voitoista iloittu. Po-
rukan vetäjinä on Jussi Pätsi sekä 
Mikko Raappana. Heille kuuluu 
suuri kiitos siitä, että Pudasjärveltä 
vielä saadaan nuoria lentopalloili-

C-tytöissä saa mukavia liikunnallisia kokemuksia
joita. Näissäkin tytöissä on muuta-
mia lupaavia lahjakkuuksia, joista 
Jussi ja Mikko ovat hiomassa mah-
dollisesti niitä tulevaisuuden lehti-
en "lööppinimiä".

Harjoitukset tehdään pariin ker-
taan viikossa Jussin tai Mikon joh-
dolla, ja taisipa viimevuotinen 
Tuomas Sammelvuon vetämä tree-
nikin antaa tytöille pienen lisä-
potkun peli-intoon. Tyttöjen jouk-
kue menee kesällä Raaheen Power 
Cup-turnaukseen, joka on niitä 
nuorten pelaajien hienoimpia reis-
suja lajin parissa, monen muun tu-
hannen pelaajan mukana ollessa 
hauskanpidossa lentopallon ja mo-
nen muun hauskan merkeissä.

Tyttöjen joukkueen tukena ovat 
olleet kuljetusjärjestelyillä Nevaki-
vi sekä Savelan Pian taksi. Kiinnos-
tuneet saavat tulla mukaan vaikka 
vain kokeilemaan lentopallon pa-
riin, tärkeintähän toiminnassa on 
tytöille hienot kokemukset, kaverit 
sekä monet reissut elämyksineen. 
Yhteyttä vetäjiin saa PuU:n kaut-
ta, josta asiasta sisätietoa treeneis-
tä ym. asioista.

C-tytöt toivottavat kaikki innos-
tuneet kannustamaan kotijoukku-
etta Tuomas Sammelvuo -salille 
15.3.2014 pelattavaan kotiturnauk-
seen.

Antti Hukari
Kuvat Juha Pätsi

Juniorityötä pidetään suuressa ar-
vossa myös Pudasjärven Urheilijoi-
den keskuudessa. Lentopallojaos-
toon on saatu viime syksynä kolme 
nuorta ja innokasta valmentajaa: 
Ville Juurikka, Tuomas Väyrynen ja 
Heikki Ojala.

Heikki on lukion ensimmäisel-
lä luokalla ja hän toimii valmen-
tajana C-poikien joukkueessa eli 
7-9-luokkalaisille pojille. Heikki it-
sekin pelaa aktiivisesti lentopalloa 
jo seitsemättä vuotta, mutta koska 
Pudasjärvellä ei ole B-poikien ryh-
mää, hän kulkee kisamatkoilla So-
dankylän joukkueen kanssa.

- Harrastin alun perin jalkapal-
loa, mutta loukkaantumisen vuoksi 
ajauduin lentopallon pariin. Tämä 
on erittäin mukavaa ja suosittelen 
kaikille. Joukkueena toimiminen 
opettaa yhteistyötä ja kavereitakin 

Nuoret valmentajat innostavat pelaajia
löytyy harrastuspiiristä. Pudiksella 
harrastaminen on erityisesti muka-
vaa, koska urheilusalimme on yksi 
Suomen parhaista, Heikki kehuu.

Ville ja Tuomas ovat olleet yh-
dessä vetämässä E-ikästen poikien 
ryhmää, eli 3- ja 4-luokkalaisia. Har-
joituksia on pidetty kerran viikossa 
Lakarilla. Talvikauden aikana jää-
vuorojen päällekkäisyys lentopallo-
vuorojen kanssa vähensi E-poikien 
määrää, joten Ville onkin siirtymäs-
sä Tuomas Sammelvuon salille oh-
jaamaan F-ikäsiä, eli esikouluikäi-
sistä 2-luokkalaisiin poikiin.

Ville Juurikka ja Tuomas Väyry-
nen ovat molemmat 8-luokkalaisia 
ja he ovat päätyneet kavereiden in-
nostamina lentopallon pariin. Pojat 
pitävät valmentamisesta ja samalla 
he saavat myös itse harjoitusta. He 
harrastavat lajia jo kuudetta vuotta, 

tosin Tuomas piti taukoa lentopal-
losta harrastaessaan jääkiekkoa vä-
lillä.

- Aika vauhdikkaita lajeja nämä 
harrastukseni ovat, mutta lentopal-
lo tuntuu omimmalta nyt kun sitä 
on harrastanut eniten. Haaveena 
olisi päästä ammattilaiseksi ja pe-
laamaan isoon joukkueeseen. Mikä 
tahansa on mahdollista, kun on in-
nostusta ja tekee töitä, Tuomas Väy-
rynen toteaa.

Urheiluseuran valmennustehtä-
vissä nuorten henkiset ja johtajan 
ominaisuudet kasvavat kuin itses-
tään. Pudasjärven Urheilijoista on 
jo moni päässytkin ponnistamaan 
pitkälle. Vaikka oma lentopalloura 
ei urkenisikaan, niin tulevaisuuden 
työnantajat arvostavat valmentajien 
kykyä kantaa vastuuta jo nuoresta 
pitäen. JK

C-tyttöjen viikonlopun turnauksesta.

Tuomas Sammelvuo 
(etualalla) vetämässä 
tytöille lentopallohar-

joitusta ja takana Suo-
men lentopalloliiton 

aluepäällikkö 
Harri Paadar.

Essi Isomursu 
harjoittelee 
sormivastaanottoa. 

Pudasjärven urheilijoiden poikien joukkueita ovat valmentamassa 
innokkaat nuoret Heikki Ojala, Ville Juurikka ja Tuomas Väyrynen.
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Torstaina 13.3. kello 17 Tuomas 
Sammelvuo -salissa tapahtuu, 
kun salin nimeämisen innoittaja, 
lentopalloilija ja Suomen A-maa-
joukkueen päävalmentaja Tuomas 
Sammelvuo saapuu palkitsemaan 
kasvattajaseuransa Pudasjärven 
Urheilijat. 

Sammelvuo valittiin Vuoden 
esikuvaksi Suomen Urheilugaalas-

Tuomas Sammelvuo palkitsee kasvattajaseuran

Tuomas Sammelvuo  
juttelemassa yleisön kanssa  
liikuntasalin vihkiäisjuhlassa 
viime syyskesällä. 

sa tammikuussa 2013 ja palkinnon 
vaatimuksena oli muistaa kasvatta-
jaseuraa stipendillä. Palkitsemisen 
jälkeen Sammelvuo näyttää yhdes-
sä Pohjois-pohjanmaan lentopallon 
aluepäällikön Harri Paadarin kans-
sa C-tytöistä ja -pojista koostuvien 
demoryhmien kanssa esimerkein, 
millaista on nuorten lentopallohar-
joituksissa.

Tilaisuus on kaikille avoin 
ja mukaan toivotaan erityises-
ti esikoulu- ja ala-asteikäisiä van-
hempineen kuulemaan juniori-
lentopallosta. Palkinnonjaon ja 

Kaikille avoin lentopalloryhmä ko-
koontuu Tuomas Sammelvuo -sa-
lissa torstaisin. Ryhmä kulkee ni-
mellä Kunnossa kaiken ikää eli 
lyhyemmin KKI. Ryhmän vetäjä 
Kauko Tervonen kertoo, että mu-
kana käy lukioikäisistä yli 70-vuo-
tiaisiin saakka, sekä miehiä että 
naisia. Ryhmä oli aluksi liikunta-
toimen alainen, mutta Kauko otti 
ryhmän hoitaakseen.

- Harjoituksia voi tulla vaik-
kapa vain katsomaan, ja niin 
moni on tehnytkin. Useat ovat sit-
ten katsomon puolella rohkaistu-
neet ja hivuttautuneet mukaan, 
pidemmäksikin aikaa. Porukas-
sa ei puhuta ollenkaan titteleistä ja 

Kunnossa kaiken ikää 
-ryhmässä kaikki saavat pelata

Kunnossa kaiken ikää -lentopalloryhmän kokoonpano oli tällä ker-
taa Kauko Tervonen (vas.), Aura Haataja, Usko Haanela, Heimo 
Koivukangas, Maire Kiminki, Reijo Ojala, Johanna Sutinen ja Rai-
mo Sutinen. Kokoonpano vaihtuu jokaisella pelikerralla. 

OLYMPUS -kuvakioski

Kukkakaappipalvelu 
klo 21 saakka

-KUKKAVÄLITYS

• Passikuvat
• Filmirullat
• Filmirullien 
 kehityspalvelu

Meiltä myös:

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
     (08) 823 350, 0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Palvelemme: 
MA-Pe 9-17, LA 9-13

Hautakivet:
nyt myös 2D tietokone 

suunnittelu netissä

demoharjoitusten jälkeen PuU:n 
lentopallojaoston vpj Johanna Luk-
kari ja pj Kauko Tervonen luotsaa-
vat keskustelua lentopallon tilasta 
Pudasjärvellä. Keskusteluun Puik-
karin kahviossa voivat osallistua 
kaikki halukkaat. JK

olemme sinuja toisillemme, oli pe-
likaveri sitten virkamies tai opiske-
lija. Tärkeintä on yhteinen kuntoi-
lu ja mukava liikuntamuoto, kertoo 
Kauko.

Kerrallaan pelaajia on reilu 
kymmenen, mutta porukka vaih-
tuu todella aktiivisesti. Kaukon 
laskelmien mukaan viime vuon-
na ryhmässä oli käynyt yli sata eri 
henkilöä. Mukaan tuleminen ei vel-
voita osallistumaan säännöllises-
ti, ja jotkut saattavat käydä miten 
töiltään ehtivät, vaikkapa kerran 
kuukaudessa. KKI:n ”perustajajä-
senistä” mukana käyvät edelleen 
aktiivisesti harrastajakonkarit Kal-
le Illikainen ja Usko Haanela. JK

Lentopallojaostoa koolla: Paula Häyrynen (vas.), Johanna Lukkari, Kauko Tervonen, Timo Kokko, 
Eeva Honkanen, Helena Ojala ja Reijo Ojala. Kuvasta puuttuu Sari Hukari. Kuva Heimo Turunen.

Pudasjärven lentopallojaosto toi-
mii vapaaehtoisvoimin ja muka-
na jaostossa on seitsemän henki-
löä. Jaoston päärooleissa olevat 
henkilöt ovat itsekin ahkeria pe-
laajia sekä useat myös valmenta-
vat ja avustavat tärkeissä tehtävis-
sä. Paula Häyrynen (vasemmalla 
kuvassa) valmensi viime syksyyn 
saakka E-tyttöjä eli 1-3-luokkalai-
sia. Nykyisin hän on lähihoitaja-
opiskelijana Oulussa, mutta silti 
mukana jaoston yhteisissä asioissa.

Jaoston varapuheenjohtaja on 
Johanna Lukkari, joka myös pelaa 
Pallomuoressa ja on toiminut use-
asti turnausvastaavana ja järjeste-
lyistä onkin saatu kiitosta. Kauko 
Tervonen on jaoston puheenjoh-
taja ja hän on myös pelannut len-
topalloa jo poikasena. Toistakym-

Lentopallojaostossa 
ahkeroidaan liikunnan ilosta

mentä vuotta sitten, kun Kaukon 
poika pelasi lentopalloa, Mervi 
Sammelvuo houkutteli hänet ja-
ostoon mukaan. Viime elokuusta 
saakka Kauko on ollut jaoston pu-
heenjohtajana.

Timo Kokko on jaoston pitkäai-
kainen varapuheenjohtaja, ja tällä 
kertaa hän oli kokouksessa konsul-
tin ominaisuudessa sekä muistele-
massa. Työnsä nykyisen sijainnin 
vuoksi hän joutui luopumaan pai-
kastansa jaostossa, mutta on edel-
leen aktiivinen harrastaja ja mie-
luinen konsultti. Eeva Honkanen 
on Pallomuorien, eli monenikäis-
ten naispelaajien harrastajaryhmän 
vetäjä. Hän on pelannut tyttösestä 
saakka ja harrastaa edelleen aktii-
visesti. Hän tuli jaostoon mukaan 
viime elokuussa.

Helena Ojala on ollut elokuus-
ta 2013 saakka jaoston sihteerin ja 
rahastonhoitajan roolissa, mitä en-
nen kaksi vuotta puheenjohtajana. 
Verovirkailijan ammatissaan hä-
nellä on asiantunteva ote rahaston-
hoitotehtäviin. Reijo Ojala (kuvan 
oikeassa laidassa) on jaoston jäsen 
ja vetää poikien joukkueita yhdes-
sä Kauko Tervosen kanssa. Mies-
ten valmennuksellista yhteistyö-
tä on riittänyt noin neljän vuoden 
ajan.

Kuvasta puuttuu Sari Hukari, 
joka siviilissä on musiikin opettaja. 
Hänen tyttärensä on aktiivinen pe-
laaja ja Sari itse on ollut jaostossa 
elokuusta saakka. Sari toimii tyttö-
jen C-joukkueen ja jaoston välisenä 
yhteyshenkilönä, jotta tietoliikenne 
toimii sujuvasti. JK

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

-50%Toppatakit ja 
-housut OVH. 

PILKKIVALIKOIMAT PARHAIMILLAAN!

Heinola Jubilee

79,-
JÄÄKAIRA

Hiihtolomaviikon....

RAJU ALE!!

-50%
Suksivaraston tyhjennys
OVH. -30%

Hiihtopuvut
Halti, Oneway

JOPA 

MEILTÄ
TOUKAT JA 

MADOT!

99,-

KEVÄTUUTUUKSIA!
Halti, Haglöfs 
kuoritakkeja

 Torstaina 13.3. kello 17 
Tuomas Sammelvuo -sali. 

Tuomas Sammelvuo saapuu 
palkitsemaan kasvattajaseu-
ransa Pudasjärven Urheilijat. 

”

Harjoituksia voi 
tulla vaikkapa vain 
katsomaan, ja niin 
moni on tehnytkin.

”
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Lauantaina 22.2. Pudasjärven Ur-
heilijat saivat järjestettäväkseen 
Pohjois-Suomen C- poikien alue-
mestaruusturnauksen, jollaista ei 
ole aiemmin Pohjois-Suomessa jär-
jestetty. Paikalle tuli kahdeksan 
joukkuetta: Oulun Kisko, Kempe-
le, Oulunsalon Vasama, Sodankylä 
ja kolme joukkuetta Rovaniemeltä. 
Tässä mammuttiturnauksessa Jo-
hanna Lukkari toimi turnausvas-
taavana. Lisäksi poikien vanhem-
mat pitivät kioskia ja avustivat eri 
tehtävissä.

Sijoitus oli kahdeksasta joukku-
eesta kuudes, vaikka kuudesta ot-
telustaan PuU:n joukkue voitti nel-
jä. Turnauksen voitti Oulun Kisko.

- Meidän joukkueessamme oli 
neljä loukkaantunutta pelaaja, mut-
ta silti pojat pelasivat hyvän turna-
uksen. Pelien jälkeen päällimmäi-
senä oli hyvä mieli onnistuneesta 

Pudasjärveläiset uurastivat mammuttiturnauksessa
turnauksesta. Kiitän suuresti kaik-
kia turnauksissa eri tavoin avusta-
neita. Kun tehdään porukalla, saa-
daan paljon aikaan. Monesta suusta 
tuli kiitoksia ja saimme kehuja toi-
mintatavoistamme, valmentaja 
Kauko Tervonen kiittelee.

Kehuja saatiin järjestelyistä kaik-
kiaan, mutta erityisesti muun mu-
assa toimivasta tulospalvelusta: 
missään muualla ei tulospalvelu 
ole toiminut yhtä sujuvasti, siten 
että tulokset ovat saman tien näh-
tävillä netissä, pelien edistyes-
sä. Lisäksi PuU:n nettisivuilla oli 
kaikkien joukkueiden esittelyt en-
nakkoon.

Turnauksen puffetissa työsken-
nelleet pudasjärveläisten pelaaji-
en äidit olivat tuoneet myytäväksi 
kioskin perustuotteiden lisäksi itse 
tekemiään voileipiä ja leivonnaisia. 
Puffetissa touhusivat päivän kulu-

Pudasjärven Urheilijoiden lento-
pallon C- poikien turnauskausi 
2013–2014 alkoi aikaisessa vaihees-
sa. Ensimmäinen turnaus pidettiin 
jo lokakuun viides päivä kotiturna-
uksena. Ensimmäisenä pelattiin ta-
soturnaus, johon osallistuivat kaik-
ki pohjoisen C- poikajoukkueet.

Rovaniemeltä NaPa1 ja 2. Oulun 
Kisko, Oulunsalon Vasama, Sodan-
kylän TäVo sekä kotijoukkue PuU. 
Kovimmiksi joukkueiksi päivän lo-

Lentopallon C-pojat kisaavat ahkerasti
pussa olivat pelanneet NaPa1 ja 2 
sekä Oulun Kisko, jotka jatkoivat 
suoraan SM-sarjaan, kun taas Ou-
lunsalo, Sodankylä ja Pudasjärvi 
siirtyivät pelaaman toisen kierrok-
sen Sodankylässä.

Lokakuun 26. päivänä suunta-
si Savelan Sami auton keulan koh-
ti Sodankylän uutta liikuntahallia. 
Paikalla oli vain kolme joukkuet-
ta, Oulunsalon Vasama, Sodankylä 
ja Pudasjärvi. Pelit olivat tasaisia, 

essa Anne Vasara, Piia Savela, He-
lena Ojala, Anne Väyrynen, Helinä 
Valkola, Mervi Illikainen ja Johan-
na Lukkari. Suosituimpiin tuottei-
siin kuuluivat laskiaispullat, jotka 
loppuivat ensimmäiseksi, totesivat 
puffetin pitäjät.

Pelien tuomareina toimivat pu-
dasjärveläiset Viljami Valkola, 
Heikki Ojala ja Samuli Liikanen 
sekä Reijo Ojala. Kirjuripöytien eri 
tehtäviin päivän kuluessa osallis-
tuivat turnausvastaava Johanna 
Lukkari, Eeva Honkanen, Ville Juu-
rikka, Mari Tolonen, Topias Siuru-
ainen ja Timo Kokko. Kisan reaa-
liaikaisista tulospalveluista vastasi 
Pudasjärven urheilijoiden sihteeri 
Marko Koivula. Paikalla olleet pe-
laajien isät purkivat päivän loput-
tua pelipaikat ja siivosivat tilat.

Pertti Kuusisto, 
Kauko Tervonen

Pudasjärven 
joukkueen yksi 
kovimmista 
peleistä oli 
kokenutta 
Rovaniemen Napa 
kakkosta vastaan. 
Pudasjärveläi-
set keskittyneenä 
syötön vastaanot-
toon.

Pudasjärven urheilijoiden puffetissa työvuorossa Anne Vasara, 
Piia Savela ja Helena Ojala.

Tauolla isoveli Heikki Ojala teippaamassa velipojan, Olli Ojalan jal-
kaa, jonka hän loukkasi edeltävänä päivänä koulun sählyturnauk-
sessa.

Pudasjärven urheilijoiden lentopallon c-poikien joukkue, eturi-
vissä pelimiehet Ville Juurikka, Juha Vasara, Aarne Valkola, Hen-
ri Savela, takana päävalmentaja Kauko Tervonen, pelimiehet Alek-
si Illikainen, Tuomas Väyrynen ja Olli Ojala sekä kakkosvalmentaja 
Reijo Ojala.

Pudasjärven joukkueen pää-
valmentaja Kauko Tervonen 
tarkistamassa pelijärjestys-
tä turnausvastaavan Johanna 
Lukkarin kanssa.

ja Kauhavan Visa.
Lauantaina 22.2. saimme järjes-

tettäväksemme Pohjois-Suomen C- 
poikien aluemestaruusturnauksen. 
Paikalle tuli kahdeksan joukkuetta. 
Meidän joukkueessa oli neljä louk-
kaantunutta pelaaja, mutta silti po-
jat pelasivat hyvän turnauksen. Si-
joitus oli kahdeksasta joukkueesta 
kuudes, vaikka kuudesta ottelus-
taan joukkueemme voitti neljä. 
Turnauksen voitti Oulun Kisko.

Kiitän suuresti kaikkia turnauk-
sissa eri tavoin avustaneita. Kun 
tehdään porukalla, saadaan paljon 
aikaan! Monesta suusta tuli kiitok-
sia ja saimme kehuja toimintata-
voistamme.

Kauko Tervonen

Pudasjärven joukkue pitämässä aikalisää, jossa hiottiin pelin tak-
tiikkaa.

voitimme kaksi kertaa Oulunsa-
lon, kun taas isäntäjoukkue voit-
ti meidät. Huonoakin tuuria oli, 
kun Väyrysen Tuomaksella murtui 
käsi, mikä taas vaikeutti peliämme.

Turnauksia  
Virroilta Lapualle
Ensimmäinen ykkössarjan pooli-
peli olisi ollut marraskuussa La-
pualla, mutta jätimme matkan vä-
liin loukkaantumisien sekä poikien 
rippikoulukiireiden vuoksi. Mie-
lestämme turnaukset eivät saa olla 
aina poikien muiden asioiden es-
teenä, ei oteta pelejä niin tosissaan.

Siekkisen Niko ohjaili Poijulan 
autoa joulukuun alussa kohti Ou-
lunsaloa, Niemenrannan uudelle 
koululle, jossa oli toisen kierrok-
sen poolipelit. Paikalle oli tulleet 
Virtain Veikot Virroilta, Kauhavan 
Visa, Oulunsalon Vasama ja PuU. 
Häviö tuli ainoastaan Virtain Vei-
koille ja tämä tiesi nousua ylemmäs 
poolisarjassa ja turnausmatkaa Ete-
lä-Pohjanmaalle. Tällä reissulla ot-
telimme kuuden pojan voimin. Jo-
hanna Lukkari oli mukana toimien 
apuvalmentajana.

Vuosi 2014 alkoi pelien suh-
teen reissulla Virroille tammikuun 
11. päivänä. Siekkisen Nikon oh-
jaillessa taas Poijulan autoa. Paik-
ka on niin kaukana että lähdimme 
jo perjantaina liikkeelle ja yövyim-

me Virroilla. Paikalla oli Outokum-
mun Partio, Laihian Luja, Virtain 
Veikot ja Pudasjärvi.

Pitkiä poikia oli meitä vastassa 
ja meno sen mukaista. Niukat hä-
viöt kaikille, mutta pojilta hyvää 
peliä. Tämä tiesi sitä että pudottiin 
alaspäin poolissa.

Toinen kierros tälle vuodelle 
olisi pitänyt olla Kempeleessä, joka 
tuli yhdessä NaPa3 kanssa mu-
kaan, mutta kun heillä ei ollut salia 
käytössä, niin se pelattiin Pudas-
järvellä. Paikalle tuli vielä Oulun-
salon Vasama. Turnausvastaava-
na toimi Johanna Lukkari ja hänen 
johdolla pojat olivat tylyjä isäntiä, 
kun veivät kaikki pelit 2 - 0. Nou-
simme taas seuraavaan pooliin ja 
yllättäen tuleva pelimatka suun-
tautuu kohti Sodankylää, jonne on 
tulossa myös Outokummun Partio 
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LENTOPALLO

Kymmenkunta vuotta sitte nyky-
muoreista muutama innostu pel-
laamaan lentopalloa usiammas-
ti, eri porukoissa. Eeva innostu jo 
kouluaikoina, varmaan perheen-
sä kautta. Mulla taas on innostusta 
ollu aina, pennusta asti kun kotiky-
lällä Viinikosken nuorisoseuran ta-
lon kentän reunalla ihhailin ja hai-
kailin että kunhan minä kasvan 
tarpeeksi isoksi nii minnäi pääsen 
mukkaan. No enpä kerinny kasvaa 

Pallomuorit nauttivat lentopallon lumosta

niihin rientoihin mukkaan. Vir-
pi on pellaillu siellä täällä omaksi 
ilokseen ja Kaisa taas on paiskinu 
palloa Posion perukoilla.

Kurenalan koululla pelattiin äi-
tiporukalla monia vuosia, mutta 
porukka hiipui perheijen vaatiessa 
oman aikasa. Kymmenkunta vuot-
ta oli hiljaiseloa lentopallon saralla, 
kunnes sitte työpaikkojen ja myö-
hemmin KKI:n vuoroilla alettii pel-
laa uuvelleen. Naisporukkaa alako 

olla mukana mukavasti ja siitäpä 
sitte kerräiltiin porukkaa Livolle 
pellaamaan. Näihin aikoihin Eeva 
ilimotti meijät Pallomuoreiksi, ja se 
nimi on pysyny, vaikka siellon ollu 
mukana Anu, 16-vuotiaasta mele-
keen aina vahvistuksena, nii nimi 
ei oo muuttunu.

Pellaamisen ilon takia kesä-
turnee otettiin säännöllisseen oh-
jelmaan ja siitä hilijotellen laa-
jennettiin Kuusamoon, Ouluun, 

Rovaniemelle ja viimeisimpänä Le-
ville, josta vuosi sitte saatiin pytty 
Iinattien vaatehuoneen koristuk-
seksi ja nyt uusintapelissä voitim-
ma kaikki pelit mutta hyvityspis-
teillä muista pelleistä Ranuan (L)
akat ottivat sarjan voiton.

Alakuperäsistä muoreista on 
vielä mukana Eeva, Senja, Johanna 
ja Virpi, Kaisa on tullu vähän myö-
hemmin vahvistaa peliä ja nuorik-
ko Anu on valamis lähtee meijän 
mukkaan kun kutsu kuuluu. Le-
ville saatiin mukkaan Ansku, ko-
tipitäjän tyttöjä alunperin hännii. 
Mukana on ollu Hilkkaa, Sannaa, 
Jenniä, Janicea, Irmaa, Arjaa, An-
nea ja monia muita, joskus on pitä-
ny hommata muualtai ku ei omasta 
pitäjästä oo löytyny lähtijää tai jos 
ollaan pelattu ikärajotteisia pelejä.

Kun me ollaan pellaamassa, 
ääntä piisaa. Vakavia loukkaantu-
misia ei oo sattunu, mutta pieniä 
aina sillon tällön, mullai tuli Oulu-

hallissa viimesessä pallossa pallo 
sopivasti pikkurilliin, jonka nokka 
käänty pystyyn sojottaa, mutta apu 
oli lähellä kun sen huomasin, ja 
sormi ojossa menin Virpin luo että 
vejäppä siitä ja niinhä se meni suht 
näppärästi takas oikiaan asentoon.

Pelistä hajetaan pellaamisen 
iloa, pisteistä taistellaan, muttei 
naama rutussa. Pelitaijot on kehit-
tyny vuosien varrella, mutta vielä 
ollaan kaukana täyvellisyyvestä! 
Edellisen pelireissun jäläkeen, tai 
oikiastaan jo sen aikana, mietitään 
seuraavaa.

Ryppyotassa meijän peliä ei pe-
lata, eikä sitä semmosena voi var-
maan kattoakkaa. Meijän porukkaa 
vois varmaan sanoa hurttihuumo-
rilla höystetyksi naisporukaksi, 
joka tykkää pelata palloa rennolla 
meiningillä!

Pallomuorien valtuuttamana
Senja

Pallomuorit pelitunnelmissa: Eeva (vas.), Anu, Senja, Virpi, Johanna ja Kaisa.

Eevan synttäreillä Pallomuorit hienostelivat, vaikkakin lentopallo-
kengät jalassa.

Pudasjärven urheilijoiden lento-
palloryhmissä on varsinkin pien-
ten poikien kohdalla hyvin tilaa 
tulla mukaan. E-ikäsiä poikia eli 
3- ja 4-luokkalaisia on ollut vetä-
mässä Ville Juurikka ja Tuomas 
Väyrynen. Poikia on käynyt har-
joituksissa vaihteleva määrä ja har-
joituksia on pidetty kerran viikos-
sa Lakarilla.

Talvikaudella E-poikien poruk-
ka hieman harveni, kun samaan 
aikaan pojilla oli jäävuoro Suoja-
linnan kentällä. Siksi Ville onkin 
siirtymässä Tuomas Sammelvuon 
-salille ohjaamaan toista ryhmää, 
jossa on F-ikäsiä eli esikouluikäi-
sistä 2-luokkalaisiin poikiin.

F-ikäsiä on kulkenut harjoituk-
sissa maanantaisin ja heitä on ol-

F- ja E-pojat kaudella 2013–2014
lut neljästä kymmeneen. Lisääkin 
mahtuu molempiin ryhmiin. Har-
joitukset ovat pojilla olleet mo-
nipuolisia, ja ne alkavat perus-
lämmittelyillä sekä venytyksillä. 
Sormi- ja hihatekniikoita on käyty 
läpi, onpa jo pelihommiakin harjoi-
teltu:

- Kovasti pojilla olisi hinku pääs-
tä kokeilemaan toisia vastaan peliä 
mutta on sovittu että tällä kaudella 
vasta opetellaan pallonkäsittelyä, 
kertoo lentopallojaoston puheen-
johtaja Kauko Tervonen ja jatkaa:

- Power-pelit pelataan tänä 
vuonna Raahessa ja olisi mukava 
jos saisimme pojista sinne joitakin 
mukaan pelaamaan koppipalloa. 
Tarvitaan vain vanhempia mukaan 
vetäjäksi nyt hallille ja sitten ke-

E- ja F-poikien ryhmiin mahtuu 
hyvin mukaan. Kauko Tervonen 
kuvassa vetämässä pikkupeli-
harjoitusta. Jere Leino on laitta-
nut pallon verkon yli ja toisella 
puolen verkkoa Atte Väisänen 
sekä Joonas Muranen ottavat 
vastaan.

sällä Raaheen. Valmentajapojat ei-
vät voi siellä toimia vetäjinä kun 
he pelaavat itse C-pojissa. Vetäjän 
homma jos kiinnostaa, niin roh-
keasti vain poikien mukaan harjoi-
tuksiin. Itse olen paikan päällä ja 
opastan alkuun kuten on poikien 
kanssa tehty.

Kauko Tervonen

www.kipa.fikipa  -  Kaikkea mitä kirjaimista saa

TERVETULOA TEKEMÄÄN EDULLISIA KAUPPOJA! 

pudasjärven kirjakauppa Kauppatie 3, Pudasjärvi p. 0440 821 040

kESkiViikkONa,TORSTaiNa Ja pERJaNTaiNa ON 
kiRJakaUpaSSa BONUSpÄiVÄT! 

NORMaaLiHiNTaiSET LELUT -30% ! 
pELiT  Ja aSkaRTELUTaRVikkEET -20% !

KIRJA-ALE JATKUU...
LiSÄ aLE aLENNETUiSTa HiNNOiSTa  -10% !

pS. LENTOpaLLOTYÖHÖN EDELLEEN TSEMppiÄ 
TOSi pOSiTiiViSTa pUDaSJÄRVELLE! 
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Pudasjärven Urheilijat on yksi Suo-
men kuuluisimpia lentopallon kas-
vattajaseuroja, niin määrässä kuin 
laadussakin mitaten. Lukuisat ovat 
ne Pudasjärvellä alkuoppinsa saa-
neet lentopallon harrastajat, jotka 
toimivat lajin hyväksi eri tehtävis-
sä ympäri Suomen.

Luku sinänsä on niiden huippu-
pelaajien määrä ja taso jotka ovat 
pelanneet ja pelaavat Suomen kor-
keimmalla sarjatasolla, ja monet 
heistä ulkomaillakin.

Maailmalla onkin PuU:n lento-
pallojaosto ristitty Pudiksen Teh-
taaksi, sen suoltaessa huippupelaa-
jia solkenaan valtakunnan eliittiin. 
Monena vuonna peräkkäin on ol-
lut niin miesten kuin naistenkin 
SM-kultaa voittaneissa joukkueis-
sa PuU:n kasvatteja. Tuo asia on 
noteerattu useasti suorissa TV-lä-
hetyksissäkin. On kuultu sanotta-
van, jos aiot menestyä, hanki pe-
laaja Pudiksen Tehtaalta.

PuU:n tähdet loistavat 
ylimmällä sarjatasolla
Mikäli PuU olisi takavuosina voi-
nut pelata miesten SM-liigaa omi-

”Pudiksen Tehdas” tuottaa menestyjiä

en kasvattiensa muodostamalla 
joukkueella, niin olisi ollut ihme, 
ellei kirkkaimmista mitaleista olisi 
tosissaan otateltu. Tuskinpa moni 
muu suomalainen urheiluseura voi 
kehua itseään näin.

Noiden sanojen tueksi nimilis-
taa niistä pudasjärveläislähtöisis-
tä pelaajista jotka ovat pelanneet 
vähintään Suomen ylimmällä sar-
jatasolla: Antti Ahokumpu, Mik-
ko Heikkilä, Teppo Heikkilä, Aila 
Kokko, Janne Kokko, Juha Kei-
häskoski, Saara Nieminen, Petteri 
Parkkisenniemi, Ville Pirinen, Ilk-
ka Sammelvuo, Jaakko Sammel-
vuo, Mikko Sammelvuo, Riikka 
Sammelvuo, Tuomas Sammelvuo, 
Osmo Suvanto ja Marko Vähäkuo-
pus.

Nuorten maajoukkueissa on 
vuosien varrella pelannut iso kat-
ras PuU:n kasvatteja. Yksi heistä on 
takavuosien tekniikkataituri Ari-
Pekka Häyrynen. Hän käy vieläkin 
joskus perjantai-iltaisin väläyttele-
mässä taitojaan Tuomas Sammel-
vuo -salissa.

Pudasjärveä ja koko Suomea on 
maailmalla eniten tuonut tunne-
tuksi kaikkien aikojen paras suo-

malainen lentopalloilija Tuomas 
Sammelvuo, muiden pudislaisten 
lentopallolähettiläiden panosta vä-
heksymättä. Miesten maajoukkue-
kokemusta on myös Ilkka Sam-
melvuolla ja Teppo Heikkilällä. 
Naisten maajoukkuepaidan ovat 
PuU:n kasvateista ylleen pukeneet 
Aila Kokko ja Riikka Sammelvuo.

Tuomaksen lentopalloilijan ura 
on ollut aivan käsittämättömän 
menestyksekäs. Vaikka mukaan 
mahtuu loukkaantumisiakin, niin 
kovalla tahdolla tämä lentopallolä-
hettiläs on taistellut aina itsensä ta-
kaisin loistovireeseen.

Tätä pitkäaikaista Suomen len-
topallomaajoukkueen kapteenia 
ovat ylistäneet muiden muassa 
maajoukkueen aiemmat valmen-
tajat Berruto ja Castellani. Kehuja 
ovat saaneet hänen pelitaitojensa 
lisäksi henkiset ja johtajuusominai-
suudet.

Tuomas teki jälleen uuden ko-
van loikan kun hän pestautui Suo-
men lentopallomaajoukkueen 
päävalmentajaksi, jättäen aktiivi-
pelaajan uran taakseen suoraan 
huipulta. Siirto on kova varsinkin 
kun se tapahtui suoraan pelikentäl-

tä ilman suurempaa valmentajako-
kemusta.

Tuomas teki hiljattain taasen 
suomalaista palloiluhistoriaa vie-
mällä ensimmäisenä valmentaja-
na suomalaisen palloilujoukkueen 
karsintojen kautta MM-kisoihin.

Junnuvuosien  
joukkue on tärkeä
Kaikki yllämainitut lentopallotäh-
det ovat tarvinneet junnuvuosi-
naan joukkueen ympärillensä, sil-
lä joukkuelajihan lentopallokin on. 
Pudasjärvellä on näitä lentopallo-
joukkueita riittänyt ja onpa noille 
joukkueille menestystäkin tullut. 
PuU:n juniorijoukkueet ovat voit-
taneet vuodesta 1972 alkaen SM-
mitaleita siten, että kultaisia on tul-
lut yhdeksän, hopeisia seitsemän ja 
pronssisia lätkiä viisi kappaletta.

Monet noista mitaleista on saa-
vutettu edesmenneen junnuval-
mentajan Taisto Haanelan opein. 
Hän lähestulkoon asusteli hallilla, 
vetäen suurella innolla ja tunteel-
la monien joukkueiden harjoituk-
set. Taiston valmennuksen kirk-
kain tähti on Tuomas Sammelvuo.

Yksi monista paljon aikaansa 
pudasjärveläisen nuorison hyväksi 
antaneista on Matti Parkkisennie-
mi, joka valmensi uutterasti niin 
tyttöjä kuin poikiakin takavuosi-
na. Palkintokaapissaan on lukui-
sia SM-mitaleita muistoina noilta 
ajoilta ja kertyypä niitä sinne edel-
leenkin vuosittain kun Matti pelaa 
ikämieslentopalloa valtakunnan 
huipulla.

Pudiksen Tehtaalla on aina hy-
vin muistettu huippupelaajien lei-
pomisen ohessa myös junnutyön 
kasvatuksellinenkin puoli. Kaikis-
ta ei tule, eikä tarvitsekaan tulla 
huipputason mestareita. Jo se että 
urheiluseura voi tarjota nuorillem-
me alkusysäyksen urheiluharras-
tuksen pariin, on mitalin arvoinen 
suoritus, varsinkin kun se tehdään 
puhtaasti talkootyöllä!

Power Cup  
– vuoden kohokohta
Pudasjärven Urheilijat on yksi niis-

tä harvoista seuroista joka on osal-
listunut jokaiseen Power Cupiin. 
Poweri on monen lentopallojun-
nun ja valmentajankin vuoden ko-
hokohta.

PuU:n aikuisten joukkueis-
ta korkeimmalle on yltänyt mies-
ten edustusjoukkue, joka 80-luvun 
alkupuolella pelasi kaksi kautta 
miesten ykkössarjassa. Koska Pu-
dasjärveltä ei tuolloin löytynyt yk-
kössarjan mitat täyttävää hallia, 
niin kotiottelut pelattiin 65 kilo-
metrin päässä Taivalkoskella. Heti 
noiden ykkössarjakausien jälkeen 
valmistui upea Pudasjärven liikun-
tahalli, jossa on pelattu useita maa-
otteluitakin. Nyt halli on remontee-
rattu upeaan kuntoon.

Pudasjärvi on yksi harvoja paik-
kakuntia Suomessa jossa vielä pe-
lataan lentopallon kyläsarjaa ja 
puulaakilentopalloa. Kyläsarja pe-
lataan alkuperäistä systeemiä kun-
nioittaen tietysti ulkokentillä.

Kun yllämainittujen asioiden 
ja henkilöiden lisäksi muistetaan, 
että lentopallon ja lentopalloliiton 
eri tehtävissä on toiminut ja toimii 
monia pudasjärveläisiä ja pudas-
järveläislähtöisiä henkilöitä, niin 
voi vain todeta sen että oikeastikin 
aikamoinen Tehdas se Pudasjärvel-
lä on! Pentti Uusi-Illikainen, Seppo 
Sammelvuo, Ari Paloniemi, Antti 
Heikkinen, Antero Kiminki, Pent-
ti Kuukasjärvi, Tauno Puurunen 
sekä monet tuomarit, eri seurojen 
valmentajat ja niin edelleen.

B-tyttöjen ryhmäkuva Lahdesta: Paula Häyrynen, Janika Kokko, Johanna Sutinen, Milla Jurmu, Suvi 
Lassila, Maire Kiminki, Heidi Valkola, Anu Honkanen, Veera Pirinen, valmentaja Eija Kokko sekä San-
na Kokko. Takana maajoukkuepelaaja Konstantin Shumov. Kuva Timo Kokko

Tyttöjen otattelua syyskaudelta 2009.

Eija Kokko, Tuomas Sammelvuo, Jenni Timonen-Nissi ja Sanna 
Kokko.

Joulupukkikin treenaa lentopal-
loa.
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Pudasjärven Panumalla vie-
tettiin perinteistä koko per-
heen talvitapahtumaa ja 
Panuman Kulta-ajoja sun-
nuntaina 23.2. Aamupäivällä 
ollut räntäsade hellitti sopi-
vasti otteensa kisojen alkaes-
sa. Lämmin sää aiheutti poro-
kisojen radan kunnostukseen 
haasteita. Pari vesilammik-
koa radalla säikäyttivät joita-
kin poroja ja aiheuttivat epä-
varmuutta; mennäkö yli vai 
kiertääkö rapakot. Tapahtu-
massa oli väkeä reilut 300. 

-Kisat on järjestetty rei-
lusti yli 30 kertaa, totesi kiso-
jen johtaja sekä Panumajär-
vi ry:n puheenjohtaja Jenni 
Koistinen. 

Päivän nopein ajokas oli 
Team Tölkin omistama ja 
Jaakko Lahdenperän ohjas-
tama poro Diili Kiiminki-
Kollajan paliskunnasta ajal-
la 01:22.73 voitti palkinnoksi 
arvokkaan kimpaleen aitoa 
Lapin kultaa.  Viime vuon-
na päästiin pari sekuntia no-
peampaan aikaan ja onpa 
joskus juostu myös alle 1.20 
aikoja. 

Kiiminki-Kollajan palis-
kunta sai kolmoisvoiton, kun 
toisena oli Kaleva/Kyrönnie-
men omistama ja Jani Alata-

Porokisat ja koko perheen 
talvitapahtuma Panumalla

lon ohjastama Ale viisi sa-
dasosaa voittajalle jääneenä. 
Kolmanneksi juoksi J/R Kyn-
käänniemen omistama Rietas 
Sanna Kynkäänniemen oh-
jastamana ajalla 1.23,42. 

Porokisoissa ajettiin kuu-
ma sarja sekä yhdistetty ylei-
nen ja tuntemattomien sarja, 
joissa tuloksen sai 45 poroa. 
Kaikki kisatulokset löydät 
Panuman netistä!

Porokisat olivat samal-
la Panuman koko perheen 
talvitapahtuma, johon lap-
set olivat erityisesti tervetul-
leita. Lapsista muodostetun 
ketjun pituus oli tänä vuon-
na 21,2 metriä eli huomatta-
vasti vähemmän, kuin pa-
rina aikaisempana vuonna. 
Lapsia oli varmaankin saman 
verran, mutta nyt ketjussa ol-
tiin tällä kerralla hartia-hartia 
tuntumalla. Pituuden arva-
si lähimmäksi Maija Ervasti 
Juorkunasta. Hän sai palkin-
noksi talvitapahtuman mas-
kotin, uniikin Panuma-Mol-
lan. 

Kepin nokassa ollut lohi 
painoi 3740 g ja lähimmäksi, 
20 g päähän, veikkasi Erkki 
Timonen. Poronvasan voitti 
arvonnassa tällä kertaa Tee-
mu Riepula. Kyläyhdistyk-

Kuuman sarjan lähdöissä oli vauhdikasta menoa. 

sellä oli myös tavara-arpajai-
set, jossa jokainen arpa voitti. 

Uutuutena oli ohjelmas-
sa Kiiminki-Kollaja paliskun-
nan järjestämä elävien po-
rojen huutokauppa. Porot 
olivat emättömiä, paliskun-
nan merkillä varustettuna. 
Viisi poronvasaa huudettiin 
260-340 euron hinnalla ja ai-
kuisen hirvaksen hinta nousi 
460 euroon. Paliskunta käyt-
tää porohuutokaupasta saa-
dut tulot muun muassa ero-
tusaitojen rakentamiseen ja 
kunnostamiseen. 

Viime vuonna aloitettu 
lapsien leikkimielinen kep-
piporokilpailu jatkui, johon 
Panumalaiset käsityön taita-
jat olivat valmistaneet talvi-
tapahtumaa varten lauhkeita 
keppiporoja. Kaikki osallistu-
jat saivat palkinnon. 

Lapsille oli myös järjes-
tetty poroajelua ja hoijakas-
sa pyörimistä. Kisapaikal-
la oli yleisölle tarjolla lättyjä, 
munkkeja, makkaraa, kahvia, 
hernekeittolounas yms. 

Heimo Turunen

Keppiporokisassakin kirmattiin kovalla vauhdilla.

Lasten ketjulle tuli tällä kertaa pituutta 21,2 metriä. 

Arpojen myyjä, Panumajärven rannalla kolmisen vuot-
ta mökkiläisenä ollut kempeleläinen Kari Simonaho 
kertoi etsineensä kolme vuotta sitten sopivaa loma-
ajan asuntoa aktiivisesti. Oli käyty yhdessä Tuhansuol-
ta syntyjään olevan vaimo Helenan kanssa 25 kohdetta. 
Kun tuli Panumanjärven rannalta tietoon loma-asunto, 
kaupat tehtiin sitten välittömästi. Karilta arpoja osta-
massa yli-iiläinen Ari Pellikka, joka oli toista kertaa Pa-
numan poroajoissa. Viime vuonna vaimo Tainalla oli 
hyvää onnea, kun sai arpajaisissa poron vasan. 

Maija Ervasti arvasi lasten ketjun pituuden lähimmäk-
si ja sai palkkioksi Panuma-Mollan, jota luovuttamassa 
Taimi Oinas-Panuma.

Ensimmäistä kertaa järjestettiin porojen huutokauppa, joka tuotti mukavasti euroja Kiiminki-Kollajan paliskun-
nan erotusaitojen rakentamiseen. 

Sanna Kynkäänniemi oli 
ajajana Kiiminki-Kollaja 
paliskunnan kilpaporoilla. 
Mukana oli yksi omakin 
kilpaporo, jonka omistaa 
yhdessä sisarensa kans-
sa. Yli-Iistä syntyisin ole-
va ja nykyisin Kuusamos-
sa asuva Sanna kertoi 
harrastaneensa poroaja-
mista jo 15 vuoden ajan. 
Vuonna 2010 hän voit-
ti poro-cup kisan ajamal-
laan porolla. Tällä kerralla 
hän sijoittui kolmanneksi 
Rietas porolla. 
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pe 28.2.2014 kello 18.30 alkaen Salikissa Lukiontie 4. 

uusi lastensairaala 2017 
Hyväntekeväisyyskonsertti 

Pudasjärvellä

Tilaisuuden juontaa Hannu Tarvas
-  alkusoitto: Puhallinorkesteri.
-  tervehdyssanat, Mari Kälkäjä
-  puhallinorkesteri.
-  Iin laulupelimannit.
-  kansanmusiikkiesitys.
 ----- väliaika ------ 
-  Hannu Tarvas, runoja
-  Hannu Takkula
-  yhteisesitys (Lakarin kuoro, kansalaisopiston lau-

luryhmät, seurakunnan kuorot, säest. puhallinor-
kesteri) 

-  maakuntalaulu

Päivitetty tieto kertoo, että nyt on kertynyt 
lahjoituksia 21,3 milj. euroa, 

tavoite 30 milj. euroa, eli huippu juttu!

Ohjelman järjestää Kansalaisopiston opistolaiskunta, 
kahvituksen sponsoroi ja järjestää Keskustan Pudas-
järven kunnallisjärjestö, täytekakun konserttiin tar-
joaa Pudasjärven K-supermarket. Ohjelmalehtisen 
hinta on 20 €, joka sisältää myös kakkukahvit. 
Alle 15-vuotiaat pääsevät mukaan ilmaiseksi. 
Tavoitteena on saada Salikin tupa täyteen. Kutsutaan 
mukaan kavereita ja tuttuja muistakin kunnista. Tul-
kaa mukaan kuuntelemaan hienoja musiikkiesityksiä 
ja nauttimaan hyvästä tunnelmasta hyvän asian puo-
lesta!

Tavoitteena on kerätä tähän hyvään tarkoitukseen 
mahdollisimman paljon lahjoitettavaa ja kaikki tuot-
to lahjoitetaan lyhentämättömänä keräykseen. Tuot-
tojen siirron keräystilille hoitaa Jouni Piri ja Erja Ko-
mulainen. 

Lisäksi tämä yhteistyöporukka haastaa 
kaikki pudasjärveläiset yhdistykset, 

yritykset, yksityiset ihmiset ym. 
lahjoittamaan parhaaksi katsomallaan 

summalla seuraavin tiedoin:

UUSI LASTENSAIRAALA TUKIYHDISTYS 2017 ry  
FI 935541 2820 019967 (OP Pohjola) 

viite 20170211
Keräyslupa: POHA 2020/2013/3385/15.11.2013

Jos haluat nimesi julkaistavaksi tukiyhdistyksen sivuil-
la, niin voit käyttää viitenumeroa: 20170208
Lisätietoa: uusilastensairaala2017.fi
Toivomme myös, että muutkin tahot innostuisivat 
järjestämään erilaisia tapahtumia, keräyksiä, arpajai-
sia, kirppareita ym. Laitetaan hyvä kiertämään!

Kalevalan- ja suomalai-
sen kulttuuriin päivänä per-
jantaina 28.2. Kansalais-
opistolaiskunta järjestetää 
kansalaisopiston Salikissa 
konserttin Uusi lastensairaa-
la 2017- hankkeen hyväksi. 
Konsertti on koonnut varsin 
mittavan joukon esiintyjiä. 

Yksittäisten esiintyjien li-
säksi kuullaan useampaa 
tätä tilaisuutta varten koot-
tua kokoonpanoa. Kansa-
laisopiston puhallinorkeste-
rin ympärille muodostettu 
kokoonpano esiintyy Tuo-
mo Honkasen johtamana. 
Vox Margarita- kuoro vah-
vistettuna kansalaisopiston 
laulajilla on valmistanut ti-
laisuutta varten Aira Siuru-
ainen-Kalliolan johtamana 
Jouko Tekoniemen sovitta-
man kansanlaulusikermän. 
Säestäjinä toimivat nuor-
ten kansanmusiikkiryhmä 
ja Pohjois-Pohjanmaan kan-
sanmusiikkiyhdistyksen jä-
senistä koottu muusikko-
ryhmä. Iin laulupelimannit 
on korkeatasoinen kansan-
musiikkia esittävä ryhmä, 
joka kuuluu kesäisin Kaus-
tisen kansanmusiikkifesti-
vaalin vakituisiin esiinty-

Runsaasti esiintyjiä:
Uusi Lastensairaala 2017 hyväntekeväisyyskonsertti

jiin. Yhtye on myös valittu 
Kaustisen vuoden yhtyeeksi. 
Ryhmää johtaa pudasjärve-
läissyntyinen Unto Kukka. 
Europarlamentaarikko Han-
nu Takkula kokosi syksyl-
lä konserttiohjelmiston, joka 
sai hyvän vastaanoton. Po-
liitikon musiikillinen puo-
li on ollut tiedossa hänen 
lähipiirissään. Nyt on tilai-
suus myös pudasjärveläisil-
lä päästä kuulemaan hänen 
musiikillista osaamistaan. 
Tilaisuuden päättää yhteis-
esitys, jossa esiintyvät kan-
salaisopiston musiikkiryh-
mistä, laulajista, Lakarin 

koulun lapsikuorosta ja Työ-
keskuksen laulajista koottu 
suuri kokoonpano. 

Toimittaja Hannu Tarvas 
on radiosta tuttu ääni, joka 
on ihastuttanut kuulijoi-
ta runotulkinnoillaan. Hän 
myös juontaa tilaisuuden 
runolliseen tyyliinsä. Kon-
sertti toimii lähtölaukaukse-
na haastekampanjalle, jon-
ka kautta on tarkoitus saada 
mukaan mahdollisimman 
paljon pudasjärveläisiä yh-
teisöjä ja yksityishenkilöitä, 
kertoo konsertin yksi puu-
haihmisistä Reijo Kossi, joka 
on myös mukana konsertis-

Kesseli ry on lahjoittanut 500 euroa. 
Pudasjärven Keskusta haastaa: Pudasjärven SDP, Pe-
russuomalaiset, Kokoomuksen, Pudasjärven puolesta puo-
lueen, Pudasjärven Yrittäjät, MTK Pudasjärven, Pudasjär-

ven kaupungin, Iijokiseudun sekä Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärven parhaaksi katsomalla summalla.
Reijo Kossi haastaa: Kaikki konsertissa esiintyjät. 

Esiintyjänä on muun muassa Vox Margarita- kuoro vahvistettuna kansalaisopiston 
laulajilla. Kuoro on valmistanut tilaisuutta varten Aira Siuruainen-Kalliolan johtama-
na Jouko Tekoniemen sovittaman kansanlaulusikermän. Säestäjinä toimivat nuor-
ten kansanmusiikkiryhmä ja Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistyksen jäse-
nistä koottu muusikkoryhmä. Kuva kuoron harjoituksesta.

sa säestäjänä ja esiintyjänä.
Samaan yhteyteen liittyy 

myös ennen konserttia klo 
16 alkaen Pudasjärven kir-
jastossa järjestettävä tilai-
suus, jossa paikalla ovat tai-
teilijapariskunta Eeva ja Kari 
Holma sekä Hannu Tarvas. 

Pudasjärven taksiautoi-
lijat ovat lupautuneen kul-
jettamaan veteraaneja kon-
serttiin. Yhteyshenkilöinä 
Markku Manninen puh. 
0400 284 013 ja Tapio Poiju-
la 0400 387 230.

Heimo Turunen

Haasteita Uusi lastensairaalan hyväksi:

Ensi-ilta  
Pe 28.2.2014 klo 19.00
Muut esitysajat
Su  2.3. klo 15.00
To  6.3. klo 19.00
La  8.3. klo 19.00
Su 9.3. klo 15.00
To  13.3.  klo 19.00
Su  16.3. klo 15.00
To  20.3. klo 19.00
Su  23.3. klo 15.00
To  27.3. klo 19.00
Su  30.3. klo 15.00
To    3.4. klo 19.00
Su    6.4.  klo 15.00
To  10.4. klo 19.00 
Su  13.4. klo 15.00
To  17.4. klo 19.00
La  19.4. klo 19.00
Su  20.4. klo 15.00

Esityspaikka
Taivalkosken
Teatterilla
Kauppatie 11
93400 Taivalkoski

Keväällä 2014

Pudasjärven kirjastossa on 
kirjailijavierailu perjantaina 
28.2. kello 16. Tilaisuuden tee-
mana on taiteilijatapaamisia 
ja kirjailijavierailuja. Tilaisuu-
dessa pääsee ensin haastatte-
lemaan tunnettua radioääntä 
Hannu Tarvasta, jonka jäl-
keen esiintyy Eeva Holma 
Haukiputaalta. Hän julkaisee 
nyt kuudennen kirjansa Kas-
vojen katveessa. Eeva esit-
tää runojaan uudesta kirjas-
taan ja hänen aviopuolisonsa 
taiteilija Kari Holma esittelee 
uusimman kirjansa Kulttuu-
rikohteita Pohjois – Suomes-
sa, josta löytyy mm. kirkkoja, 
sahoja, satama-aiheita, purje-
laivoja, pohjalaisia maalais-
taloja ja monia merkittäviä 
kulttuurikohteita. Sieltä löy-
tyy mm. Pudasjärven kirkko, 
sekä Kuusamon uusi ja vanha 
kirkko. Pudasjärven kirkko-
taulu on esillä tilaisuudessa. 
Taulu etsii myös uutta kotia. 
Kirja on englanniksi kään-
netty ja on hieno lahjakir-
ja vaikka yrityksille. Kari on 
luvannut osan päivän aikana 
tulleesta kirjan tuotosta Uusi 
Lastensairaala 2017- projek-
tille, jonka merkeissä on kon-
sertti illalla kansalaisopiston 
Salikissa ja kirja on esillä kon-
sertin väliajalla.

Eeva Holma kertoo, että 
hänen uusimman kirjansa 
syntyyn ovat vaikuttaneet 
taidenäyttelyt, tanssi- ja te-
atteriesitykset, kirjat, perfor-
mannssit sekä estradillla että 
yksityisesti. 

-Taide synnyttää hausko-
ja assosiaatioita ja fantasiat al-
kavat vaatia esilletuloa mil-
loin runoina, milloin kuvina. 
Persoonallisen kokemuksen 
siivittämänä tarinat alkavat 
elää omaa tarinaansa. Kuvat 
ovat runokirjassani välisoit-
toja eri näytösten välissä. 

Eeva Holman uusin 
runokirja ja kirjailijavierailu 

kirjastossa

Kasvojen katveessa kir-
jan kansi. 

Siipiä taiteeseen Eeva sai 
jo lapsuudenkodissaan Kuu-
samossa. Hänen kotonaan 
tosin kulttuuri oli enemmän 
hengenviljelyä, mutta hyvän 
pohjan se kuitenkin antoi. Ee-
van isä olikin tunnettu pala-
vahenkinen rauhansanalai-
nen saarnaaja, jonka kodissa 
pidettiin myös seuroja. Maa-
laamiseen sulkia Eeva löysi jo 
80 – luvulla Ulla-Maija Vaitti-
sen akvarellikursseilla. Lau-
suntaan häntä johdatteli ou-
lulainen Regina Estama. Eeva 
onkin esiintynyt yli 600 ker-
taa ja on kuulunut pitkään 
myös Oulun Seudun Lausu-
jiin. 

Yhteistyö taiteilijamiehen-
sä Kari Holman kanssa on su-
junut siten, että Kari on kuvit-
tanut Eevan kirjoja ja ottanut 
valokuvat hänen tauluistaan 
ja keramiikastaan. Eevalla on 
ollut tavoitteena kirjoittami-
sessaan se, että jokainen kirja 
on erilainen eikä toistoa olisi. 

Eeva ja Kari Holma ovat 
saaneet kumpikin aiemmista 
kirjoistaan myös Päätaloins-
tituutin Mölllärimestari kun-
niakirjan ja taitavat olla Suo-
men ainut Mölläripariskunta. 
HT
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Maa- ja kotitalousnaiset jär-
jestävät valtakunnallisen, 
Naisvoimaa-päivän tapahtu-
man kerran vuodessa ja nyt 
torstaina 20.2. Pudasjärven 
kirjastolla järjestetty tilai-
suus oli järjestyksessään kol-
mas. Tilaisuudessa oli pai-
kalla lähes 30 kuulijaa.

Pudasjärven maa- ja ko-
titalousnaisten puheenjohta-
ja Anne Väyrysen mukaan 
yhdistyksen toiminnan tar-
koitus on saattaa yhteen 
ihmisiä, jotka arvostavat 
samanlaisia asioita. Kokoon-
numme kerran kuussa ker-
hoiltoihin ja teemme myös 
monenlaista valistus- ja neu-
vontatyötä. Meillä on aina 
hauskaa yhdessä, vakuutti 
Väyrynen.

Kirjastolle Naisvoimaa-
tapahtuman vierailijaksi oli 
kutsuttu pudasjärveläinen 
Kalevi Jokikokko, joka on 
jo pitemmältä ajalta tunnet-
tu paikallislehteen kirjoitta-
mistaan lehtiartikkeleista. 

Naisvoimaa-tapahtumassa puhuttiin kirjoittamisen iloista

Väyrynen tiesi kertoa, että 
Jokikokko tekee eläkepäivi-
nään juttuja muun muassa 
paikkakuntamme ihmisistä, 
heidän elämäntarinoistaan, 
syntysijoistaan ja selviämi-
sestään vaikeinakin aikoina. 

-Kalevin jutut ovat hy-
vin suosittuja. Hänen har-
rastukset ovat aina liitty-
neet luontoon metsästyksen, 
marjastuksen, kalastuksen ja 
retkeilyn muodossa. Nämä 
sopivat hyvin Maa- ja kotita-
lousnaisten teemaan vuosil-
le 2014-2015, joka on Metsäs-
tä voimaa, totesi Väyrynen.

Artikkelin tästä kohdas-
ta eteenpäin on tarinaa, josta 
Jokikokko kertoili Naisvoi-
maa- tapahtuman kuulijoil-
le illan kuluessa. PK

Kirjoittaminen  
ollut aina helppoa
Lähes jokainen ihminen osaa 
selviytyä jostakin asiasta 
erityisen hyvin ja helposti. 

Tämä tarkoittaa, että ihmi-
nen voi olla hyvä laulaja tai 
soittaja. Joku mies voi osata 
tehdä niin hyvän kirvesvar-
ren, että siitä mainitaan suu-
rella kunnioituksella. Joku 
voi osata myös kirjoittaa ja 
oppia kirjoittajaksi helpom-
min kuin se, jolla tätä omi-
naisuutta ei ole. Tämä eri-
tyisominaisuus saattaa olla 
jo syntymässä peritty omi-
naisuus eli sitä voidaan sa-
noa syntymälahjaksi. Omal-
la kohdallani voin ainakin 
sanoa näin. Kirjoittaminen 
on minulla ollut helppoa ja 
sen ovat äidinkielen opetta-
jani muistaneet palauttees-
saan aina huomioida.

Armeijassa ollessani oli 
alokaskoulutuksessa kou-
luttajilla tapana antaa kir-
joitustehtävä rangaistuk-
seksi jostakin harjoituksen 
aikana tehdystä töppäykses-
tä. Esimerkiksi saatettiin an-
taa tehtäväksi kirjoittaa sata 

sanaa aiheesta; miksi käsit-
telin asetta varomattomas-
ti. Joillekin tämä kirjoitus-
tehtävä oli hyvinkin kova 
rangaistus. Kerran huoma-
sin, miten eräällä kaverillani 
oli tosi vaikeaa tehdä tuota 
kohdalleen sattunutta kir-
joitusta. Tuo kaveri säälitti 
minua ja sanoin hänelle: An-
natko minun kirjoittaa se si-
nulle. Kirjoitin, ja sen jälkeen 
minulla oli eräänlainen kir-
joitusten vastaanotto lähes 
joka ilta. Palkkioksi avus-
ta sain munkkikahvit soti-
laskodissa. Tuon tapauksen 
jälkeen tililleni kertyi kave-
reilta kirjoitussaatavia niin 
paljon, että minun ei tar-
vinnut enää kertaakaan itse 
maksaa munkkikahveja. 

Opiskeluaikanani kave-
rit joskus pyysivät tekemään 
oikein hellyttävän kirjeen 
tyttökaverilleen. Ennen kir-
joitustehtävän vastaanotta-
mista huomautin kuitenkin, 

että jos kirjoitan – joudut 
naimisiin.

Ensimmäinen työpaikka-
ni vieraan palveluksessa oli 
Työtehoseuran Koneope-
tuskeskuksessa Rajamäellä. 
Siellä hoidin opetustehtäviä, 
ja joskus piti jotain kirjoittaa-
kin. Nuo kirjoitukset olivat 
kuitenkin hyvin kuivia, tek-
niikkaa käsitteleviä virka-
kirjoitelmia, eikä niissä ollut 
mitään personallisuutta. 

Riistanhoitoasiat 
luettiin lehdestä
Lehtikirjoitteluun tulin mu-
kaan vasta, kun vastaanotin 
valtiotyönantajani suostu-
muksella Pudasjärven Riis-
tanhoitoyhdistyksen toimin-
nanohjaajan tehtävät täällä 
Pudasjärvellä. Olin silloin 
teknillisten aineitten opet-
tajana Maatalousoppilaitok-
sessa, joten pyysin metsästä-
jiltä suostumusta siihen, että 
ajan puutteen vuoksi voisin 
ilmoittaa kirjoituksilla pai-
kallislehdessä heitä koskevia 
asioita, eikä tarvitsisi lähetel-
lä kiertokirjeitä. Metsästäjät 
suostuivat tähän järjestelyyn 
ja niin aloin erätoimittajana 
kirjoitella Iijokiseutuun pie-
niä jutunpoikasia. Meillä oli 
kyllä maatalousoppilaitok-
sessakin oma lehti– Maajus-
si– jota toimitimme siellä. Ne 
kirjoitukset olivat kuitenkin 
melko vähäisiä. 

Kun sitten jätin toimin-
nanohjaajan tehtävät, pää-
toimittaja Kari Wunsh pyysi 
minua jatkamaan kirjoitta-
mista. Sanoi, että saat tehdä 
juttuja niin paljon kuin ha-
luat, sinun jutut kelpaavat 
kaikki. Olen iloinen, että 
olen saanut kirjoittaa. Olen 
myös iloinen siitä, että olen 
saanut paljon kannustavaa 

Pudasjärven maa- ja kotitalousnaisten Naisvoimaa-tapahtuman vierailijaksi oli kutsuttu pudasjärveläinen Kalevi 
Jokikokko, joka on jo pitemmältä ajalta tunnettu paikallislehteen kirjoittamistaan lehtiartikkeleista.

Kalevi Jokikokko kertoi 
kiinnostuneensa kirjoitta-
misesta jo viisivuotiaana. 
Tuolloin hän kirjoitteli ru-
noja joulukortteihin.

palautetta kirjoituksistani. 
Kun Iijokiseutuun vaihtui 

päätoimittajaksi Martta Oi-
nas-Panuma, kysyin hänel-
tä varovasti – voinko edel-
leen jatkaa kirjoittamistani.  
Martta antoi kysymyksee-
ni niin lämpimän vastauk-
sen, että se vieläkin lämmit-
tää sydäntäni. Hän tokaisi: 
”Elä sinä höpötä tuollais-
ta, sinä kirjoitat virheetöntä 
suomenkieltä ja kirjoitat tun-
teella – siitä lukijat tykkää-
vät” Vain nainen osaa sanoa 
asian noin hienosti. Miehen 
lausumana olisin loukkaan-
tunut siitä syvästi.

Kirjoitan edelleenkin Ii-
jokiseutuun, mutta kannus-
taminen on lisännyt omaa 
kriittisyyttä kirjoittamiseeni, 
joten juttuja tulee nyt ehkä 
vähän harvemmin. Edellä 
mainittujen lisäksi olen teh-
nyt muutamia isojakin jut-
tuja Rantapohja-lehteen ja 
jonkun kirjoituksen myös 
Ylä-Kainuu lehteen.

Kalevi Jokikokko

Oulun ammattioppilai-
toksen Pudasjärven yk-
sikön hevostalous-
osasto ja Koillismaan 
hevosystävät ry järjestävät 
Jyrkkäkosken raviradalla tu-
levana lauantaipäivänä 1.3. 

Jyrkkäkoskelle tulossa mukava paikallisravitapahtuma

paikallisravitapahtuman. 
Raveissa ajetaan kylmä- ja 
lämminveristen sarjoissa 
kaikkiaan kuusi lähtöä ja li-
säksi ponilähtö. Pudasjärve-
läisiä hevosia tapahtumaan 
on ilmoittautunut seitsemän 

Viime vuonna Jyrkkäkosken paikallisravitapahtumassa yleisöä oli paikalla arviolta parisataa henkeä. Kuva Ma-
rita Mustonen

hevosta. Yleisölle ja osal-
listujille on tiedossa muka-
va tapahtuma ja tapahtu-
mapaikalla on tarjolla myös 
puffetin herkkuja. Aikuisilta 
peritään tapahtumaan pää-
symaksu ja sillä saa myös 

käsiohjelman.
Viime vuoden tapahtu-

massa yleisöä oli paikal-
la arviolta parisataa henkeä 
ja kaikki näyttivät viihtyvän 
leppoisessa ravitunnelmas-
sa. Silloin kylmäveristen sar-

Viime vuonna pudasjärveläisten mainetta puolusti kyl-
mäveristen 2060 metrin tasoitusajon nopeimmasta 
ajasta vastannut Ekologi ja Veli Vähäkuopus. Kuva Ma-
rita Mustonen.

jassa kilpaillut Ekologi oh-
jastajana Veli Vähäkuopus 
jatkoi hienosti voittojen sar-
jaansa ja puolusti pudasjär-

veläisten mainetta. Silloin 
voitto heltisi tiukan loppu-
väännön turvin ajalla 35,9.
PK
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Vaalalainen taiteilija, Sirk-
ku Hanhela on lahjoittanut 
Pudasjärven terveysaseman 
vainajienhuoneeseen teok-
sensa "Valo". Teos on toteu-

Taidelahjoitus terveysasemalle

Palveluesimies Kirsi Kipinä ja välinehuoltaja Hilkka Kipinä ottivat vastaan Valo 
–taideteos-lahjoituksen.

Taiteilija Sirkku Hanhe-
la lahjoitti terveysaseman 
vainajienhuoneeseen 
teoksensa ”Valo”.

tettu sekatekniikalla ja se 
on maalattu vuonna 2013. 
Hanhela kertoo toivovan-
sa teoksen tuovan valoa ja 
lohtua omaisille ja läheisil-

Kaupunginhallituksen ko-
kous pidettiin tiistaina 
25.2.2014 Syötteen Luonto-
keskuksen auditoriossa. Ko-
kouksessa kaupunki antoi 
lausuntonsa pelastustoimen 
aluejakoehdotuksesta sisä-
asiainministeriön pyynnös-
tä. Osana hallituksen ra-
kennepoliittisen ohjelman 
toimeenpanoa toteutetaan 
pelastustoimen järjestelmän 
uudelleenorganisointia. Hal-
lituksen päätöksen mukai-

Pelastustoimen alueita vähennetään
sesti pelastustoimen alueita 
vähennetään nykyisestä 22 
alueesta yhteentoista vuon-
na 2014. Oulu-Koillismaan 
pelastusalue, johon Pudas-
järvi kuuluu, tulisi osak-
si Pohjois-Suomen pelas-
tusaluetta, johon siirtyisivät 
myös Kainuun pelastusalue 
ja Jokilaaksojen pelastus-
alue. 

Europarlamenttivaa-
lit toimitetaan sunnuntai-
na 25.5. ja kunnanhallituk-

sen on hyvissä ajoin ennen 
vaaleja asetettava kutakin 
äänestysaluetta varten vaa-
lilautakunta ja laitoksessa 
toimitettavaa ennakkoäänes-
tystä ja kotiäänestystä var-
ten yksi tai useampi vaalitoi-
mikunta. Vaalilautakunnat 
koottiin puolueilta saatujen 
ehdotusten perusteella.

Nuorten ohjaus- ja pal-
veluverkoston yhteistyö-
ryhmään nimettiin kaupun-
gin edustaja sekä päätettiin 

pyytää edustajat myös nuo-
risoasioissa keskeisiltä ta-
hoilta, kuten seurakunnasta, 
poliisilta, 4H-yhdistyksel-
tä, yrittäjäyhdistykseltä ja 
niin edelleen. Yhteistyöryh-
män tulee kokoontua vähin-
tään neljännesvuosittain ja 
työryhmän työskentelyssä 
tulee huomioida sähköisen 
hyvinvointikertomuksen 
toimenpiteet sekä lapsi- ja 
nuorisopoliittisen ohjelman 
toimivuus. Koollekutsujana 

toimii sivistysjohtaja ja sih-
teerinä vapaa-aikaohjaaja.

Kirjastonjohtajan viran 
täyttäminen keskusteltiin ja 
päätettiin kutsua haastatel-
taviksi virkaan Pirjo

Humalaisen, Eija-Lii-
sa Kasesniemen sekä Mikko 
Paajalan. Pudasjärven kir-
jastonjohtajan viransijaise-
na on toiminut 1.10.2013 al-
kaen Pertti Polojärvi. Lisäksi 
kokouksessa käsiteltiin kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-

Suomen Metsästäjäliiton Ou-
lun piirin Hirvenhiihdon pii-
rimestaruuskilpailut käy-
tiin Yli-Siurualla lauantaina 
22.2., johon osallistui yh-
teensä 55 kisaajaa. Kisan ve-
täjä Kari Petäjäjärvi kertoo, 
että aamulla jännitystä aihe-
utti lumisateinen keli, mut-
ta onneksi sää selkeni ennen 
kisan alkua ja ladutkin ehdit-
tiin saada kuntoon.

Hirvenhiihto on ampu-

Hirvenhiihdon piirimestaruudesta kisattiin Yli-Siurualla
mahiihtoa muistuttava tal-
viurheilulaji, joka sisältää 
ammunnan ja hiihdon lisäk-
si etäisyyden arviointiosuu-
den. Hiihtomatka oli täl-
lä kertaa 6,5 kilometriä ja se 
hiihdettiin perinteisellä tyy-
lillä asetta mukana kuljetta-
en. Ammunta- ja arviointi-
paikat sijaitsevat hiihtoreitin 
varrella. Ammuntaosuudes-
sa ammutaan hirvenmetsäs-
tyksen vaatimukset täyttä-

vällä kiväärillä seisaaltaan 
kymmenen laukausta hirvi-
kuviotauluun. Kilpailijoiden 
sijoitus riippuu pisteistä, jot-
ka muodostuvat hiihtoajas-
ta (25 prosenttia), välimatkan 
arvioinnista (25 prosenttia) 
sekä ammunnan tarkkuu-
desta (50 prosenttia) ja suu-
rin mahdollinen pistemäärä 
on 1200.

Pudasjärveläistä menes-
tystä niitettiin 50 vuotta täyt-

Hirvenhiihtokisan ampumaosuudella sai olla tarkkana. Taka-alalla tähtää naisten 
yleisen sarjan voittanut Riikka Haataja Virkkulasta ja etualalla toiseksi sijoittunut 
pudasjärvinen Mirja Laakkonen.

täneiden miesten sarjassa, 
jossa ensimmäiseksi sijoittui 
Aimo Seppänen. Muita pu-
dasjärveläisiä sarjassa olivat 
kahdeksanneksi sijoittunut 
Ahti Nivakoski, kymmenes 
Sampo Laakkonen sekä kol-
mastoista Timo Märsy. Niin 
ikään pudasjärvinen voitta-
ja nähtiin 60 vuotta täyttä-
neiden miesten sarjassa, jos-
sa voiton vei Seppo Kukka. 
Kuudenneksi sijoittui pudas-

järvinen Mikko Hietava.
Nuorten sarjan voitti Sirje 

Lalli (Pohjois-Iin Ek). Naisten 
yleisen sarjan voittoon pääsi 
Riikka Haataja Virkkulasta ja 
toiseksi sijoittui Mirja Laak-
konen Pudasjärveltä. Naiset 
50 v-sarjan ensimmäiseksi si-
joittui Anne Hemmilä (KEM) 
ja miesten yleisen sarjan voit-
ti Joni Jääskeläinen (HMY).

Miesten 70 vuotta täyt-
täneiden sarjan voitto meni 

Hailuotoon Sakari Piekko-
lalle. Sarjassa seitsemänneksi 
sijoittui jo 80 vuotta täyttänyt 
Lauri Laakkonen. Metsästä-
jäsarjan voitti Erkki Leino-
nen, toisena Alpo Jumisko, 
kolmantena Irja Säkkinen Irja 
ja neljänneksi tuli Eero Timo-
nen.

Suomen Metsästäjäliiton 
hirvenhiihdon Suomen mes-
taruudesta kisataan Kuusa-
mossa 7.3- 9.3.2014. JK

Ammunnan tarkkuudella on suuri painoarvo hirvenhiihdon tuloksissa. Kuvassa nu-
merolla 15 on 50-v miesten sarjassa kuudenneksi sijoittunut Unto Majava Taival-
koskelta.

vittilan vuosilomapyyntöä 
ja julistettiin kaupungin-
johtajan virka haettavak-
si 31.3.2014 kello 15.00 men-
nessä.

Kaupunginhallituksel-
le saatettiin tietoon muiden 
muassa ilmoitus Pudasjär-
ven apteekin Terttu Puuru-
sen aloittamisesta kaupun-
gissa uutena apteekkarina. 
JK

le sekä myös henkilökun-
nalle. Vastaanottopalvelui-
den esimies Kirsi Kipinä 
on ilahtunut lahjoitukses-
ta. Hän kiittää Sirkku Han-

helaa koko terveysaseman 
henkilökunnan puolesta.

Lauantaina 1.3. Kurenkos-
kessa esiintyy Tanssiorkes-
teri Marko Juhani Group, 
joka soittaa tanssikansan ja-
lan alle menevää musiikkia. 
Marko Juhani Group on pe-
rustettu vuonna 2000 ja sa-
maa tietä on jatkunut tähän 
asti. Keikkapaikkoina heil-
lä on tunturit, yksityistilai-
suudet, ravintolat sekä la-
vat kautta Suomen.

Monille poppoo on saat-
tanut tulla tutuksi nimellä 

Marko Juhani Group 
Kurenkoskessa

La Playa, jota käytetään 
orkesterin näyttäytyessä 
isommalla kokoonpanol-
la tai kitaravetoisena bän-
dinä. Yhtyeeseen kuulu-
vat Marko Juhani: laulu 
ja rummut, Jarkko Koti-
lainen: haitari ja kosket-
timet sekä Ari Määttälä: 
basso ja laulu

Joku on saattanut 
kuulla tanssiorkesteria 
myös radiossa, sillä Mar-
ko Juhanin Punainen ait-
ta on saanut kajahdella 
radioaalloilla. Kappaleen 
on säveltänyt Jukka Karp-
pinen ja sanoituksen on 
tehnyt Maritta Niskanen, 
ja sovituksen Karppinen 
yhdessä Teppo Mikkosen 
kanssa. Laulaja Marko Ju-
hani on tuttu myös Tans-
siyhtye Duuriseiskan ri-
veistä.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Erä tuotteita 10€/kpl
Color mask 11.90€

Wella 500ml shampoo 
14,90€

perjantaina:

sunnuntain extra

torstaina:

moottorikelkkojen, 
pyöräkoneen ja mönkijöiden

esittelypäivä!

lumilinkojen
esittelypäivä!

lumilingot
extra-
hinnoin

299,-
alK.

koiran-
ruokasäkin 

ostajalle 
2 tankoa jahti&vahti 

koiranliha-
ateriaa

lauantain extra
ostimme tehtaan 

erän veneitä
jolla

hox! airot kaupanpäälle!

rajoitettu 

erä!

490,-
vene 4,7 metriä vene 4,2 metriä

Kanootti

590,-

690,-

ovh. 690,- ovh. 790,-

ovh. 990,- ovh. 890,-
790,-

alK. alK.

alK. alK.
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Tavallisuudesta poikkeavaa 
Pudasjärven Eläkeläisten po-
rinatuokiota vietettiin palve-
lukeskuksessa 11. helmikuu-
ta. Saimme vieraiksemme 
Martinniemen Eläkeläiset. 
He kehuivat ja ihmettelivät 
kovasti meidän käytännöl-
lisiä ja tilavia toimintatiloja. 
Tietenkin me oltiin tosi yl-
peitä tästä.  

Tanssiesitys, joka oli to-
dellisuudessa show ja jos-
ta vastasivat Sointu Veivo ja 
Keijo Piirainen, esitettiin po-
rinatuokion alussa. Yleisö 
hiljeni ensin, kun he saapui-
vat estradille, mutta sitten 
riemu repesi, kun päästiin 
pidemmälle. Esitys oli niin 
mahtava, ihanasti esitetty, 
iloinen, pitäisiköhän sanoa 
että koreografiakin oli hyvin 
suunniteltu ja hyvällä maulla 
toteutettu. Vieraamme olivat 
myös yllättyneitä ja tyytyväi-

Martinniemestä vieraita Porinatuokiossa

siä, että esitys sattui heidän 
vierailunsa ajaksi.

Eläkeläisten vierailu oli 
hyvin onnistunut, tutustuim-
me ja saimme uusia ystäviä 
sekä kutsun heidän porina-
tuokioonsa. Haitarinsoittajat 
soittivat, lauloimme ja kah-
vittelimme. Taiteellinen iha-

Tummapukuinen nainen on Martinniemen Eläkeläisten 
puheenjohtaja Elma Vesala. 

Martinniemen eläkeläisiä oli vierailulla Pudasjärvellä.

na Eero lausui runon, hän 
taitaa tämän puolen ja on 
valmiina aina esiintymään. 
Häneltä ei mene sormi suu-
hun missään tilanteessa.

Saimme jälleen todeta, 
että Pudasjärvellä osataan!

Hilkka Tihinen

Saimme kokoontua keski-
viikkona 19.2. seurakun-
takotiin nauttimaan Kulje 
vierellä -hyväntekeväisyys-
konsertin musiikista. Kon-
sertin järjestivät Kajastus, 
Osviitta, Rimmintien tuki-
asunnot ja Pudasjärven seu-
rakunta. Juontajina toimivat 
Keijo ja Helena seurakun-

Kulje vierellä konsertti oli menestys
nasta. 

Musiikin terapeutin voi-
ma on kantava. Se lohdut-
taa, kun suru painaa, se tuo 
rentoutusta kuuntelijoil-
le sekä esiintyjille. Musiikki 
kuuluu joka päiväiseen elä-
määmme. Saimme nauttia 
Taivaan Isän suomasta lah-
jasta, joka on esiintyjille suo-

tu. Kiitos esiintyjille, seura-
kunnalle ja ennen kaikkea 
yleisölle, jota oli lähes salin 
täydeltä. Te teitte konsertis-
ta juhlan. Teidän lahjoitus-
ten myötä, saamme nauttia 
tulevista retkistä.

Onerva Ronkainen, 
kuvat Tarja Ronkainen

Henkilökunta muisti lahjoin ja kiitoksin vastaavaa ohjaajaa Taimia.

Ari soitti ammattilaisen ottein.

Hilkan toinen julkinen 
esiintyminen sujui mal-
likkaasti. Ensimmäinen 
oli ollut samana päivänä 
kaupunginvirastolla työt-
tömien tilaisuudessa. 

Taito lauloi isän vanhoja 
sota-ajanlauluja.

Pentti esiintymässä.

Kiitokset yleisölle kannatuksesta.
Merjan laulu oli kaunista 
kuunneltavaa.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

Palveluhakemisto
Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEuTAmmE AmmATTITAIDOLLA

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

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

mAJOITuSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIuKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

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

Ilmoita 
palvelu-
hakemis-

tossa 
p. 040 1951 732

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, 

pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen 

mukaan.

Palveleva konepaja Pudasjärvellä

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  
PALVELuHAKEmISTOSTA 

EDuLLISTA 
ILmOITuSTILAA!  

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Tmi Laura Kokko

Puh. 040 587 5051

Mökkien siivous ja huoltopalvelut, suursiivoukset,
mm. lakanapalvelu, puupalvelu

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraani kuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

Päivystys 24 h puh. 0400 687 234
Kaupungin kiinteistöjen piha-alueisiin kuuluvat työt

ma-pe klo 7-16:  040 745 9839

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

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Mäntyrinteentie 8, p. 0400 259 067

Koneurakointi Valkola T:mi
Traktoriurakointia, 

kiinteistönhuoltoa ja lumitöitä.

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

ma-ke 9-17, to 9-15, pe 9-17
Alensimme kaikki hintamme. 

Paljon tuotteita 1€ / kpl. Uutta tavaraa saapunut.

Kevätsiivous? Teemme kaikenlaisia siivoustöitä, 
saunan pesua ym. Soita ja tilaa siivooja!

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

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

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!
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Ui kesäksi kuntoon -kam-
panja uidaan, vesijuostaan 
ja –jumpataan maaliskuussa 
2014. Kampanjaan osallistuu 
yhteensä n. 100 uimahallia 
kautta Suomen. Tule sinä-
kin mukaan kampanjaan ui-
maan, vesijuoksemaan tai 
–jumppaamaan ja kasvata 
kuntoa kesävesille!

Osallistujat saavat Puik-
karista suorituskortin, jo-
hon omat uinti-, vesijuok-
su ja vesijumppa suoritukset 
voi merkitä. Korttia voidaan 
säilyttää myös uimahallilla. 
Kampanjan loputtua suori-
tuskortti palautetaan Puik-
kariin, josta uintimäärät 
kootaan valtakunnalliseen 

tilastoon.  Kaikkien osallis-
tujien kesken arvotaan hy-
viä palkintoja ja perinteisesti 
sarjojen kolme parasta palki-
taan.

Tule mukaan kampan-
jaan ja haasta itsesi tai ystä-
väsi mukaan kunnonkoho-
tukseen!

Tietokonepöytä,nurkkamalli, 
40€, litteä näyttö 20€. P. 044 
082 3450.

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

Kunnossa oleva traktorin met-
sälinko ilman nivelakselia 
950€. P. 040 574 2319.

Tarpeettomina kiväärit Tikka 
LSA-55 308 WIN ja Sako cal 
222 rem. kiikarit molemmissa. 
Hinta 700€/kpl. Tied.ilt. p. 040 
545 8378. KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.Tavarat kiertoon!!!

OSTETAAN

Hyväkuntoinen pieneen tilaan 
sopiva kuntopyörä. p 040 709 
4583,

Puikkarissa uitiin kilpaa 
sunnuntaina 16.2. Kilpai-
lemassa oli 20 innokas-
ta 6-14-vuotiasta uimaria. 
9-vuotiaiden poikien sarjas-
sa ui viisi uimaria ja tulokset 
olivat tasaisia. Myös 8-vuoti-
aiden tyttöjen sarjassa oli ta-
savahvoja uimareita.

Untikisat Puikkarissa

Tulokset:
Pojat 6v, vapaa 10 m:  
1. Jaakko Muranen 15.3

Tytöt 7v, vapaa 10 m: 
1. Louna Panuma 22.8
Pojat 7v, vapaa 10 m: 
1. Konsta Ritola 20.3
Tytöt 8v, vapaa 15 m: 
1. Venla Leino 19.8, 
2. Oona Ritola 21.7, 
3. Milla Liimatainen 21.9
Pojat 9v, vapaa 15 m: 
1. Joonas Muranen 16.7, 
2. Joona Takarautio 16.8, 
3. Valtteri Parkkila 20.4, 
4. Aati Pitkänen 20.5, 
5. Jussa Panuma 24.4
Tytöt 10v, vapaa 25 m: 
1. Sofia Harju 29.6, 2. Anni Run-
ni 29.7
Tytöt 10v, selkä 25 m: 
1. Anni Runni 29.5, 2. Sofia Har-
ju 37.8

Tytöt 11v, vapaa 25 m: 
1. Janette Takarautio 21.7, 2. 
Moona Panuma 30.0
Tytöt 11v, selkä 25 m: 
1. Janette Takarautio 26.8, 2. 
Moona Panuma 33.2
Pojat 13v, vapaa 100 m: 
1. Arttu Runni 2.18.3
Tytöt 13v, selkä 50 m: 
1. Johanna Pesonen 1.00.5
Pojat 13v, selkä 50 m: 
1. Arttu Runni 1.12.9
Pojat 14v, rinta 50 m: 
1. Sakari Panuma 56.3, 
2. Tuomo Panuma 1.09.9
Pojat 14v, selkä 50 m: 
1. Sakari Panuma 43.8, 
2. Tuomo Panuma 1.55.8

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata rivitalo-
kaksio keskustasta. P. 044 094 
0202.

VuOKRATTAVANA
Saunallinen yksiö, (oh, mh, et. sa) 40 m2

Pudasjärvi, Ahjotie 17 B
Vuokra 390 kk. 

Tiedustelut 040 538 9694

Etelä-Ruotsissa sataa sataa, nurmikenttä ja pensaat viheriöivät, 
ensimmäisiä kukkia kukkii, lämmintä 6 astetta, jopa 8 astetta. 
Suomeenkin tulee kesä tavallista aikaisemmin, soitti terveisinään 
Unto Valikainen Etelä-Ruotsista. 

Kesä tavallista aikaisemmin
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HIIHTOLOMA-OHJELMAA 

VKO 8, 9 ja 10 

Siruka eräpalveluilta lounasta, 
kahvia ja herkkuja päivittäin

Lasten Filmiviikot 17.2.-9.3. 
klo 10 (ei 6.3.) ja klo 15 
(ei 26.2., 6.3.)

Puuhapäivät  ti ja to klo 12-15 
lapsille (ei 6.3.)

Talvivaellustarinoita 
ke klo 18

Pohjoinen puhtaus-luento kahvi-
tarjoiluineen ke 26.2. klo 15-17

Hankihulinat to 6.3. klo 11-15
Paikalla Jenni Jaakkola klo 13-14

TERVETULOA!

Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1, 040-583 1608, 
syote@metsa.fi
Avoinna joka päivä klo 10-17

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!

27.2.2014  Iin Micropolis Oy, Piisilta 1, Ii                
 Seutukuntatilaisuus klo 13.30-16.00
 Energiaklinikka  klo 16.00-18.00 

Seutukuntatilaisuus: 
- Tilaisuuden avaus ja kansalliset energiatavoitteet
- Metsäenergian tuotannon kannattavuus metsäno-  
 mistajan, hiilitalouden ja aluetalouden näkökulmasta
- Isot kiinteistöt/kiinteistöryhmät uusiutuvalla energialla
- Ii – uusiutuvan energian kunta
- Uusiutuvan energian tarjoamat mahdollisuudet yrittäjille  
- Oulunkaarella ja saatavilla oleva yritysneuvonta
 
Energiaklinikka:
- Energiaklinikalla mahdollisuus keskustella oman kiin- 
 teistön energiaratkaisuista. Käsittelyssä eri kokoluok- 
 kia (yksityiset, julkiset ja yrityskiinteistöt ja maatilat).   
  Klinikalle osallistuminen edellyttää kiinteistön ennak- 
 kotietojen antamista ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen molempiin 
osioihin pakollinen kahvitarjoilun vuoksi 25.2. klo 12.00 
mennessä: www.metsakeskus.fi/tapahtumat  

Lisätietoja: Tanja Lepistö tanja.lepisto@metsakeskus.fi,  
puh. 0400 285 708. Tilaisuuden järjestää:  
Energiametsä-hanke, Suomen metsäkeskus

 

Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la klo 10-17.
Vanhojen neuvostoelokuvien julisteita 3.2.-2.3.  klo 14-20.  Salikki, Lukiontie 4.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
Kuntotanssit jatkuvat Kurenkoskessa toistaiseksi sunnuntaisin klo 15-17.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella ke 26.2. klo 19.
YouthCamp Iso-Syötteellä  to-pe 27.-28.2.  YouthCamp on valmennusohjelma yli 
8-vuotiaille, edistyneille lautailijoille ja laskettelijoille.
Audi rinnerieha Iso-Syötteellä to 27.2. Audin rinneriehassa hauskaa tekemistä koko 
perheelle! Ohjelmassa mm kisailua ja makeita palkintoja. Rinnerieha eturinteillä ilta-
päivällä.
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä to 27.2. Kilpailu alkaa klo 12, ilmottautumiset 
viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.
Mustin ja Lystin lettukestit Iso-Syötteellä to-pe 27.-28.2. Retkellä leikitään ulkona 
ja lopuksi paistetaan herkullisia muurikkalettuja. Retki alkaa klo 14 ja kestää tunnin. 
Ilmoittautumiset ennakkoon Lapsiparkki Hippulaan.
Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä to-pe 27.-28.2.  klo 10-13. Kokoontuminen klo 10 
hiihtokoululle.
Porokarnevaalit Syötteellä to 27.2.  Tapahtuma-ajankohta klo 16-19.
Talven taikaa Syötteen luontokeskuksella to 27.2.  klo 10-17.
Hyväntekeväisyyskonsertti pe 28. 2. klo 18.30 Salikki, Lukiontie 4. Uuden lasten-
sairaalan hyväksi.
Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteen Lumimaassa pe 28.2. Hauska ja vauhdikas 
kilpailu alkaa Lumimaassa klo.14, ennakkoilmoittautuminen hiihtokoululle klo 13.30 
mennessä. 
Kaukalopallon puulaakiturnaus la 1.3. klo 9. Paikka Suojalinnan kaukalo, Urheilutie 
2.
Paikallisravit la 1.3. klo 13. Paikallisravit OSAO/Pudasjärven yksikön raviradalla. Ko-
vaa menoa ja hyviä hevosia ja ohjastajia. Puffetti.  Paikka Jyrkkäkosken ravirata, Jyrkkä-
koskentie.
Futsal-turnaus la 1.3. klo 8-18. Paikka Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Iltakahvila nuorisotiloissa la 1.3. klo 18-23. Ohjelmassa mm. skimbailu-bingo ja tal-
viset retkieväät. Vapaa pääsy. Paikka Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4.
nuorisotoimen kirkkoväärti su 2.3.  klo 10-12. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Family Festival Weekend @ Pikku-Syöte pe-la 28.2.-2.3.  Pe 28.2. Pikku-Syöte 
houseband; koko perheen konsertti, ilmainen sisäänpääsy.  La 1.3. Pikku-Syöte Open III 
leikkimielinen laskukisa koko perheelle. La 1.3. Pikku-Syöte Forrest Camp – metsälas-
kutapahtuma. Su 2.3.  Pihkaparran rinneseikkailu koko perheelle.
Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit ma 3.2. ja to 6.3. klo 19-21.
eläkeliiton järjestämä Sota-ajan lauluja tapahtuma kansalaisopiston Salikissa ti 
4.3. klo 14. Kyytiä tarvitsevat kokoontuvat palvelukeskukseen klo 13.15. Tapahtuma 
tarkoitettu, EL:ton jäsenille.
ParkkiJamit SnowPark Cup Iso-Syötteellä  ti 4.3. klo 12-15.
Salibandyturnaus ti 4. 3. klo 10-15. klo 10–12 alakouluikäiset tytöt ja pojat. Klo 
13–15 yläkouluikäiset tytöt ja pojat. Joukkueet ilmoittautuvat mukaan turnauksen 
aluksi. Voit tulla pelaamaan myös ilman joukkuetta. Paikka Tuomas Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4.
Telinevoimistelu- ja temppuilutyöpaja ti 4.3. klo 15-17. Sopii kaikenikäisille lap-
sille ja nuorille. Alle kouluikäisille vanhemmat mukaan. Paikka Tuomas Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4.
Laskiaistapahtuma Piipposen pirtissä ti 4.3. klo 12 Sarajarvellä.
Mustin ja Lystin poronhoitoretki Iso-Syötteellä ti 4.3. Retkellä leikitään ulkona ja 
käydään moikkaamassa ihan oikeita poroja. Retki alkaa klo 14 ja kestää tunnin. Ilmoit-
tautumiset ennakkoon Lapsiparkki Hippulaan.
Koko perheen pujottelukisa Pikku-Syötteellä ti-ke 4.3.-5.3. 
Punaisen Ristin toimintakahvila ke 53. klo 18-20. Ohjelmassa vapaata oleskelua 
sekä leivontaa, bingoa ja lautapelejä. Paikka Neli-Iikkala, Kauppatie 17.

Vapo Oy kutsuu Isonivansuon 
rajanaapurit, alueella asuvat, osakas- ja

kalastuskunnan edustajat, metsästysseu-
rat, porotalouden edustajat ja 

muut asiasta kiinnostuneet  
ISONIVANSUON 

TURVETUOTANTOALUEEN 
SEURAAVAA MAANKÄYTTÖÄ
KOSKEVAAN TIEDOTUS-JA
KESKUSTELUTILAISUUTEEN

Hetepirtille (Hetekyläntie 931) 
la 1.3.2014 klo 13 alkaen

Tervetuloa iltapäiväkahville ja vaikuttamaan alueesi
 tulevaan maankäyttöön.

Lisätietoja: Vapo Oy, Kari Väisänen, 0400 184551

Piipposentie 16, 
93250 Sarajärvi

ti 4.3. klo 12
Ilmoittautumiset 

su 2.3. mennessä
numeroon 0400 244 195

Tervetuloa! 

Nuorten laskiaisrieha
Piipposen pirtissä

KIRPPIS
to-pe 27.-28.2. klo 11-16

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

HOTELLI-RAVINTOLA

KuRENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TerveTuLoa viihTyMÄÄn 
TaPahTuMien keSkiPiSTeeSeen

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

Laula, nauti ja 

viihdy kanssamme!

Pubissa 

Perjantaina 28.2. Pubissa Karaoke raikaa... Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30

Karaoke

Lauantaina 1.3.

Lippu 5€

DJ Leila

aukioloajat
ma-ti 15-20 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-02 • la 13-04 • su 13-18

kuntotanssit
alk. klo 15 

Sunnuntaina 2.3.
Lippu 12€ sis. ep. 

Tanssittaa
Salissa

MARKO-
JUHANI 
GROUP

TULOSSA: PE 7.3. Jarkko Honkanen & Taiga, lippu 12€ 

KuuSAmON 
muIKKuA

Pudasjärven torilla
pe 28.2. klo 9.00 alkaen 

Taiteilijatapaamisia 
ja kirjailijavierailuja

Pudasjärven kirjastossa pe 28.2. klo 16.00 alkaen
• Tunnetun radioäänen ja taiteilijan 
 Hannu Tarvaksen taiteilijatapaaminen.

• Eeva ja Kari Holman kirjailijavierailu.
 Eeva Holma esittelee ja lausuu runojaan 
 uudesta runokirjastaan Kasvojen katveessa
 Kari Holma esittelee uuden kirjansa 
 Kulttuurikohteita Pohjois- Suomessa.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestää: Pudasjärven kirjasto ja Pudasjärven kansalaisopisto

Eeva ja Kari HolmaHannu Tarvas

TeaTTerireTki Taivalkoskelle
Linja-autoretki la 8.3. 

Taivalkosken Näyttämön Arto Paasilinnan 
”Suloinen myrkyn keittäjä” -esitykseen. 

Lähtö klo 17.30 S-marketin linja-autopysäkiltä. 
Liput 12 €. Linja-autokyydin maksaa jäsenille 

Yrittäjäyhdistys. Ei jäseniltä 10 €. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

mielellään helmikuun aikana, viimeistään ma 3.3. 
mennessä: pudasjarven@yrittajat.fi

puh. 0400 375 557. 

Tervetuloa joukolla mukaan!

Pudasjärven Yrittäjät ry
aamukahviT 

perjantaina 28.2. klo 7.30 Pudasjärven 
osuuspankin kokoushuoneessa. 

Esillä on ajankohtaisia asioita, 
yrittäjien tutustumista keskenään sekä 

yrittäjien omien palvelujen esittelyä. 

Aamukahvit tarjoaa Pudasjärven osuuspankki.

Syötteen 
mökkiläisyhdistys ry:n 

vuoSikokouS 
pidetään Pikku- Syötteen hotellilla 

la 1.3.2014 klo 11.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.        

Tervetuloa! 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

LAUAnTAI 1.3.
ILTAKAHVILA kirjastotalon nuorisoti-
loilla klo 18-23.  Ohjelmassa mm. skimbailu-
bingo ja talviset retkieväät.  Vapaa pääsy.

FUTSALTURnAUS
Tuomas Sammelvuo-salissa 8-18
Ilmoittautumiset Martti Lehmikangas 044 
5598178 tai Toni Niemelä 040 7160724

-FC Kurenpojat-

KAUKALOPALLOn  
PUULAAKITURnAUS
Suojalinnan kaukalo klo 9.00 alkaen. Pelit 
jatkuvat myös sunnuntaina! Ilmoittautumiset 
Jukka Puolakanaho 0400 702097.

- Sippi-

SUnnUnTAI 2.3.
Nuorisotoimen KIRKKOVÄÄRTI vuoro 
klo 10-12 seurakuntatalolla.  Ilmoittaudu 
mukaan ke 26.2. mennessä, Tarja.

MAAnAnTAI 3.3.
ReTKI OULUn eeDenIIn
Uimataidottomilla ja alle 8-vuotialla lapsilla 
tulee olla mukana vanhempi tai yli 15-vuo-
tias henkilö.  Lapset 4-16-vuotta 10 €, yli 
16-vuotta 15 €, sis. matkat ja pääsylipun.  
Hox. Mahdollisuus omakustanteiseen ruo-
kailuun Kiimingin HalpaHallissa.
Lähtö kirjastotalon nuorisotilojen edestä 
ma 3.3. klo 10 ja paluu n. 16.00.  Ilmoittautu-
miset ke 26.2. mennessä Jari tai Tarja.

KUPeRKeIKKAKeRHO
Lakarin koululla klo 17.30-18.30. Yhteistä 
ohjattua liikuntaa alle kouluikäisille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen. Maksuton. Toiminta 
jatkuu viikottain kevään ajan.

-Mannerheimin lastensuojeluliitto & 
Liikuntaa kaikille -

TIISTAI 4.3.
Lasten ja nuorten  
TOIMInTAPÄIVÄ kir-
jastotalon nuorisotiloissa 
klo 15-20. Ohjelmassa 
mm. erilaisia toiminnallisia 
työpajoja sekä kokkausta.  
Vapaa pääsy.

SALIBAnDYTURnAUS
Tuomas Sammelvuo -sali. Alakoululaiset klo 
10-12.  Yläkoululaiset klo 13-15. Joukkueet 
ilmoittautuvat mukaan turnauksen aluksi.
Voit tulla pelaamaan myös ilman joukkuetta.

- Liikuntapalvelut-

TeLIneVOIMISTeLU- JA  
TeMPPUILUTYÖPAJA
Tuomas Sammelvuo -sali  klo 15-17
Sopii kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Alle 
kouluikäisille vanhemmat mukaan.

- Liikuntapalvelut-

KeSKIVIIKKO JA 
TORSTAI 5.-6.3.
ReTKI ROVAnIeMeLLe
Ohjelma:
8.00 Lähtö Puikkarilta
10.00  Liikuntapuisto Rollohalli ja Hoplop: 

mahdollisuus kiipeilyyn, parkouriin 
ja trikkaukseen (mm. volttimont-
tu ja trampoliini), skeittaukseen ja 
muuhun vapaaseen liikkumiseen. Li-
sätietoa  www.rollohalli.fi. Ruokailu 
rollohallissa klo 12.

13.30 Arktinen keskus Arktikum:  
www.arktikum.fi

15.00 Tiedekeskus Pilke: elämyksellinen ja 
vuorovaikutuksellinen käyntikohde 
kaikenikäisille:  
www.tiedekeskus-pilke.fi

16.30  Lähtö takaisin
Retken hinta 25€/hlö. Alle 9-vuotiaat van-
hempien kanssa. Liikuntavarustus mukaan! 
Ilmoittautumiset pe 28.2. mennessä 040 
5856229/Birgit tai 040 5856227/Sampo.

- Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -

PUnAISen RISTIn  
TOIMInTAKAHVILA
Neli-Iikkalassa klo 18-20. Ohjelmassa vapaa-
ta oleskelua sekä leivontaa, bingoa ja lauta-
pelejä.

TYTTÖJen PARI PÄIVÄÄ  
MAALLA LeIRI 
9-11 vuotiaille Suomussalmella, mökkimajoi-
tus.  Ohjelmassa mm. aamupäivä 
Eero Hyttisen lihakarjatilalla ja tutustuminen 
vanhaan kyläkouluun sekä korpitaiteilija Ali-
na Väisäsen näyttelyyn.  Hinta 10 €, max. 10 

osallistujaa.  Lähtö nuorisotilojen edestä ke 
klo 10 ja paluu samaan paikkaan to klo 16. 
Ilmoittautuminen ke 26.2. mennessä, Tarja.  

POIKIen PÄIVÄLeIRIT 
kirjastotalon nuorisotiloilla 9-11 vuotiaille 
klo 11-16, max. 20 hlöä.  Keskiviikkona uintia 
sekä työpajoja, torstaina sisäpelejä liikunta-
hallilla sekä lumirakentamista, sis. 
ruokailun.  Maksuton.  Ilmoittautuminen 
ke 26.2. mennessä, Jari.

PeRJAnTAI 7.3.
Lasten ja nuorten TOIMInTAPÄIVÄ 
kirjastotalon nuorisotiloissa klo 15-20.  Oh-
jelmassa on mm. erilaisia toiminnallisia työ-
pajoja.  Vapaa pääsy. 

LAUAnTAI 8.3.
SYÖTeKULJeTUS Iso-Syötteelle ja 
Pikku-Syötteelle.  Lähtö nuorisotilojen edes-
tä klo 09 ja paluu 18.  Pakkasraja – 20.  Hin-
nat: matka 2 € 
IS: hissilippu 7-12 vuotta 19 € muut 32 €, 
välineet – suksipaketti 41 € lautapaketti 45 € 
+ kypärä molempiin paketteihin 10 €  
PS: hissilippu 10 €, välineet 12 €, kypärä 3 €. 
Ilmoittautuminen ke 5.3. mennessä Jari tai 
Tarja.

SUnnUnTAI 9.3.
KYLÄLUUTA PÄIVÄ.  
Haastamme ja kannustamme kaikkia 
pudasjärvisiä käymään naapurissa kylässä.

OHJATTUA UInTIA, VeSIPeLeJÄ, 
HYPPYJÄ JA SUKeLLUKSIA
Puikkarissa klo 16-18. Kaikenikäiset uimatai-
toiset lapset ja nuoret tervetulleita mukaan! 
Ohjaus sisältyy uintimaksuun.

- Uimajaosto ja Liikuntapalvelut -

YHTeYSTIeTOMMe
Tarja Väisänen, vapaa-aikaohjaaja / 
nuorisopalvelut, lapsi- ja nuorisopoliittinen 
kehittämistyö, 
040 5262 765, 
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi
Jari Pekkala, 
nuoriso-ohjaaja 
0400 703307,
jari.pekkala@pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 
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Kulttuuritapahtumia Pudasjärvellä
VAnHOJen neUVOSTO-
eLOKUVIen JULISTeITA
Ma 3.2. – Su 2.3.2014
Mm. Tshapajev, Pietari Suuri, Andrei Rubljov. 
Tervetuloa!

Avoinna: ma-ke klo 15-20, 
to-pe suljettu,
la-su klo 14-17

Paikka Kulttuurikeskus 
Pohjantähti
Teollisuustie 1, Pudasjärvi. 
P. 040 826 6586.

eLOKUVAT Ke 12.3.
Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1, Pudasjärvi. P. 040 826 6586.

Klo 16.30 Risto Räppääjä ja 
Liukas Lennart. Liput 5€
Klo 18.00 Onneli ja Anneli -S-. 
Liput 5€
Klo 19.30 Kummeli V. K12/9. 
Liput 8€

Yhteistyössä Movie Compa-
ny Alatalo, kulttuuripalvelut 

ja lukion tukioppilaat

Koululaisesitykset  
Kurenalan ja Syötteen kouluilla
Vienankarjalainen kantelemestari 
IVAn KIeLeVÄInen JA SOIVA SIILI 
Pudasjärvellä to 27.2. ”Kalevalanpäivä 
-kiertue”
- Pässi ja Siili -esityksessä kanteleet ja pai-
menpillit soivat Kalevalan hengessä.
Vienankarjalainen kanteleensoittaja Ivan 
Kieleväinen ja Soiva Siili duo yhdistävät 
laulunsa ja karjalaisen kansanmusiikin.

Yhteistyössä Kurenalan ja Syötteen 
koulut ja kulttuuripalvelut

Opastus Jyrkkäkoskentieltä.
Sisäänpääsy aikuisilta (yli 16 v) 5€, 

sisältää käsiohjelman
Vauhdikasta menoa 

siivittää puffetti.

TERVETULOA!

OSAO Pudasjärven yksikkö ja 
Koillismaan hevosystävät ry järjestää 

PAIKALLISRAVIT
 OSAO/PUDASJÄRVEN 

YKSIKÖN RAVIRADALLA
Lauantaina 1.3.2014 klo 13.00 alkaen

Hevosalan perustutkinto
• Hevostenhoitaja (pk/yo)
• Ratsastuksenohjaaja (pk/yo)

Matkailualan perustutkinto
• Matkailupalvelujen tuottaja (pk/yo)

Prosessiteollisuuden perustutkinto
• Prosessinhoitaja (pk/yo)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• Lähihoitaja (pk)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
• Sähköasentaja (pk/yo)

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

Lisätietoa:
Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja
anna.kuosmanen@osao.fi, p. 0102 723 889
www.osao.fi

Aikuiskoulutustarjonta koulutuskalenterissa
www.osao.fi/aikuiskoulutus

Lisätietoja
Kaisu Möttönen
kaisu.mottonen@osao.fi, p. 0102 723 906

OSAOn
Pudasjärven 
yksiköstä 
ammattilaiseksi
Yhteishaku 24.2.–14.3.2014

Golf-simulaattorissa kilpailtiin pareittain
Helmikuun golf-simulaatto-
rikilpailu oli paripeli- eli sc-
ramble-muotoinen kilpailu 
portugalilaisella Amendo-
eira O´Connor –kentällä. 
Kilpailussa pelattiin kentän 
etu-9, kisa kesti pari viikkoa 
joka päättyi sunnuntaina 
16.2.  Kamppailu voitosta oli 
tasainen ja tiukka loppuun 
saakka helpohkosta kenäts-
tä johtuen.  Peliparit arvot-

tiin, joten pelaajat eivät voi-
neet taktikoida valitsemalla 
itselleen sopivimman peli-
parinsa. 

Tulokset:   
1. Olavi Leinonen /  Pekka Kinnu-
nen 29 pist.
2. Lea Törrö / Jari Jussila 28 ”
Veikko Kokko / Mauri Kavalus 28”
4. Maaret Ihme / Seppo Goman 
27 ”

Eero Jussila / Matti Illikainen 27”
Pertti Polojärvi / Mikko Hietava 
27 ”
7. Jaana Iinattiniemi / Pauli Rinne 
22”

Voittajat saivat tavara-
lahjan ja ilmaisen pelikier-
roksen. Kaikkien osallistuji-
en kesken arvottiin ilmainen 
pelikierros, jonka saivat Sep-
po Goman ja Jouni Kokko.

Seuraava simulaattoriki-
sa käydään normaalina pis-
tebogey-kisana, kenttänä 
norjalainen Klawhammer 
Crag, etu 9.

Markku  Kemppainen
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TIISTAINA 4.3.
Pudasjärven ABC klo 8.00–10.00

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

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

Klapikone halontekonäytös 
ma 3.3.2014 klo 10-15
Hakki Pilke  Expert 25

Hakki Pilke Expert 25 klapikone on erityisesti 
kotitarvevalmistajalle tarkoitettu ketjusahalla

varustettu vaihtoehto. Klapikoneen 
puunsyöttötoimintoja on yksinkertaistettu,

tinkimättä voimavaroista, 

joita tehokkaaseen klapintekoon vaaditaan.
Ratkaisun ansiosta kotitarvekäyttäjälle voidaan 

tarjota ylivoimaista tehokkuutta, 
erittäin kilpailukykyisellä hinnalla.

TErvETuloa!

Munkki-

kahvitarjoilu!

Koti vapaa-aikaan
tunturin juurelta

Syötteen parhaat 
tontit meiltä

Uusia loma-asuntoja 
maalämmöllä

Ensi kaudelle valmistuu korkea
tasoisia lomaasuntoja todelliselle 
aitiopaikalle. Latu kulkee tontin 
kulmalla ja rinteisiin on vain 300 
metriä. Huippusijainnin ansiosta 
nämä asunnot ovat suosittuja 
myös vuokramarkkinoilla.

Hinnat alkaen 93 500 €

Työmaaesittely valmistuvassa 
kohteessa Tähtisarantiellä!

Varaa lomaasuntosi nyt, niin 
ehdit vaikuttaa pohjaratkaisuun 
ja valita mieluisat kaluste ja 
pintamate riaalit. 

Tule tutustumaan monipuoliseen 
tonttitarjontaamme ja valitse 
oman tukikohtasi osoite nyt:  
Ski In Ski Out -tontti rinteen 
kupeesta tai suojaisa sopukka 
hiihtolatujen ja patikkapolkujen 
vierestä. Laatumaan tontin voit 
joko ostaa tai vuokrata! 

Lisätiedot:  
Tapio Ojala, puh. 0400 386 476  
tapio.ojala@metsa.fi

Hyvin varustettuja, viihtyisiä  
huoneistoja pari ja rivitaloissa. 
Ekologinen ja edullinen maa lämpö. 
Hiihtohisseille 300 m. Tee kaupat 
nyt, niin ehdit vaikuttaa oman 
asuntosi moniin ratkaisuihin.  
Arvioitu valmistumisaika syksyllä 
2014. Rakentaminen alkaa keväällä. 

Hinnat alkaen 113 800 €

Myös hyvä valikoima valmiita ja 
jälleenmyynnissä olevia loma
asuntoja Syötteen alueelta.

Lisätiedot:  
Esa Kivelä, puh. 050 338 4633

Tutustu myynnissä oleviin  
Metsähallituksen tontteihin,  
metsätiloihin ja eräkämppiin:

Ota sunnuntaina hiihtosuunta tunturiin ja poikkea Romekievariin kuulemaan, 
mitä uutta tarjoamme sinun ja perheesi mukavaan lomailuun ja vapaa-aikaan. 

Olemme paikalla klo 10 – 14, lämpimästi tervetuloa!

Rakennuspalvelu JOPERA 
Pilvitie 1 A, 90620 OULU 

Puh. 040 557 6657
jorma.paaso@jopera.fi

Kiinteistömaailma
Asuntokolmio Oy 

Torikatu 3, 90100 Oulu
Jokelantie 1, 90830 Haukipudas

www.kiinteistomaailma.fi

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

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

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

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Naudan
kalvottomat 
ULKOFILE

895895
990990

kg

ULKOPAISTI

kg

Naudan
SYDÄN n. 20 kg/ltk

195195

10001000
3 kpl

kg

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

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

Avoinna joka päivä
15.2.-6.4.2014

klo 10-16
Herkulliset kotona 

leivotut munkit, 
pullat ja sämpylät. 

Lättypäivä tiistaisin!

Kahvilassa myytävänä 
huovutettuja lakkeja, 

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

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

ruja, magneettikoruja. 

Kahvila sijaitsee n. 6 km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

Matkamuistoja, 
käsitöitä:

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut  

 (yrityskuvaukset, häät,  
 hautajaiset, rippi- 
 kuvaukset, syntymä- 
 päivät, kastejuhla...)

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


