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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Koiravaljakkokilpailuja 
seuraamassa s. 4

Pudasjärven historia 
kolmessa minuutissa s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 15.1.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

 Pe 15.1. 
liike avoinna 

klo 9-13. 

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819Lääkäriajat: ke 20.1., 
ke 27.1. ja ke 3.2.

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Hemmottele 
itseäsi!

Naisten ilta
maanantaina 18.1.2016 klo 17-19

Kosmetologiharjoittelija Milla Luiro
esittelee apteekin ihonhoitotuotteita.

Esittelytarjous 

-10% 
Vichy-, Louis Widmer-,

Favora- ja 
Aco Face -sarjojen 

tuotteista!

Tarjoilua ja 
arvontaa!

Tule ja tuo ystävä mukanasi!

Edut koskevat uusia silmälasitilauksia eikä niitä voi yhdistää muihin tarjouksi-
in. 100 €:n hyvitys silmälaseista myös muilla kuin Silmäaseman silmälääkäreid-
en voimassa olevilla resepteillä. Silmälasien ostajalle optikon näöntarkastus 0 
€ (norm. 35 €) ei koske piilolinssinäöntarkastusta. Edut ovat voimassa 31.1.2016 
asti. **Lue lisää silmaasema.fi

UPEA ALE
KAIKKI
KEHYKSET

-70%
Optikon 

näöntarkastus

   0€
Lisäksi silmä- 
lääkärin reseptillä 
silmälaseista -100€

10kk**Kulutonta & korotonta
maksuaikaa jopa

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 08 822 416l silmaasema.fi

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

Pudasjärvi, Puistotie 2. Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

INVENTAARIOPOISTOT!
Koko varasto ALE

-20%
pe 29.1. asti

jopa -70%

Vintiltä rahaa!Ahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys 
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 040 584 0389 
tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Oikein tehty katon lisäeristys
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 0400 753 545
tai juutinensami@gmail.com

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Samin pienkone

info@saminpienkone.com
Ratamotie 46, 90800 Oulu. P. 040 183 5100

Moottorikelkat, mönkijät, lumilingot, 
mopot yms. pienkoneet.
Varaosat ja renkaat kaikkiin koneisiin, 
mitä huollamme.
Kaasuttimien ultraäänipesu.
Koneiden vastaanotto myös Pudasjärvellä.
Myös kuljetuspalvelu.

www.saminpienkone.com

Huollamme melkein
kaiken mikä pärisee

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla!

PYYDÄ
TARJOUS!

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

PUDASJÄRVELLÄ 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. 

Ark 9-17, la 9-14

POISTOPISTE

TYYNYJÄ 45x55 cm
kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

TALVIPEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu

2 kpl

2 kpl 25€
YHTEISHINTAAN

1€
kpl/pkt/
erä

Miesten
URHEILU-
SUKAT
3 pr/pkt alk. 2€

Onnea pikku leijonat!
Suomi Finland
KAULA-
HUIVIT 5€

25€

● Leivinpaperi, tuorekelmu, alufolio alk. 
● Ystävänpäiväkortit 6 kpl 
● Muistilappu kuutiot alk.
● Allover suihkugeeli 250 ml 
● Patasuti 2 kpl 
● Sytytyspalat 32 kpl 
● Roskakassi 20 ja 30 l
● Velamint kurkkupastilli
● Tiiviörasiat alk.

Poque LASTEN 
KERRASTO

8€
LAMPAAN-
VILLA-
TOSSUT

10€

Lasten PUSSILA-
KANASETTI
sis. tyynyliina, pussilakana 
ja aluslakana

15€
Meiltä TV:stä tutut

Tuotteet vähintään

-70% ovh:sta

Micro Steamer
MIKROHÖYRYSTIN
kasviksien kypsennykseen,
desifiointiin 3€

(ovh. 14,90)

HINTASHOKKI!

TUHANSITTAINTAVARAA

20€Lajiteltua
RUOKAPERUNAA 25 kg/ säkki

5€
TOPATUT
mustat ja
gamo kuosilla

Polar boot
TERMO SAAPPAAT
lapsille koot 25-38 aikuisille koot 38-47

25€ 35€

ALKAEN

REISITASKUHOUSUT
OHUET

ALKAEN
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 17.1. kello 10,  Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 19.1. kello 17.30, 
käymme läpi Apostolien tekoja, Pekka Asikainen.

Laululle  suomalaisen musiikin konsertti seurakuntako-
dissa su 17.1. kello 17, Marjut Kossi-Saarela, mezzo-
sopraano, Terhi Laitinen, piano,  ohjelmamaksu 5 €, jär-
jestää Pudasjärven kansalaisopisto/oppilaskunta.

Pianokonsertti Bachia pakkasella Väinö Jalkanen, 
seurakuntakodissa ke 20.1. kello 19, ohjelmamaksu 10 
€.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 19.1. kello 12.

Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttori-
lassa.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 14.1. kello 17.

Pudasjärven seurakunnan diakoniatyö välittää Tuki-
kummit-säätiön lahjana luistimia ja monoja. Mikäli tun-
net, että taloudellisesti ei ole mahdollista hankkia näitä 
urheiluvälineitä voit olla yhteydessä diakoniatoimistoon 
ja sopia hakuajan tai tulla seurakuntakodille to 14.1. kel-
lo 12-18 välisenä aikana hakemaan luistimet/monot. 

Lapsityö: Kerhot aloittavat viikolla 3.

Perhekerho: seurakuntakodissa to 21.1. kello 10. Per-
hekerhot käynnistyvät yhteisellä kirkko-muskarilla päivä-
hoidon kanssa. Muskarin jälkeen kahvi- ja mehuhetki. 
Kahvittelun jälkeen perhekerho jatkuu päiväkerhotilas-
sa.

Lapsiparkki: seurakuntakodin päiväkerhotiloissa pe 
22.1. kello 9.30-12. Ilmoittautumiset (08) 882 3100 (en-
nakkoon otetaan 10 ilmoittautunutta)

Siioninvirsiseurat ja vuosikokous seurakuntakodissa 
pe 22.1. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 17.1. 
kello 16 (Eero Illikainen, Jukka Lehto).

Kastettu: Fanni Kristiina Taipale.

Haudattu: Teuvo Ensio Illikainen 70 v.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärven jouluvalojen 
kerääminen säilytykseen 

on merkki siitä, että pyhien 
aika on päättynyt ja 

on siirrytty viettämään
 härkäviikkoja.

Jouluvalot lähtivät nuutinpäivänä
Pudasjärven taajamassa ko-
measti marraskuun loppu-
puolelta asti loistaneet jou-
luvalot saivat lähteä tällä 
viikolla. Valot riisuttiin ka-
tukuvasta jouluperinteen 
mukaisesti nuutinpäivänä 
eli 13. tammikuuta.

Vanhojen lajien mukaan 
joulurauha päättyy nuutin-
päivänä. Suomalaisen pe-
rinteen mukaan nuuttipu-
kit kiersivät talosta taloon 
nuutinpäivänä. Monesti he 
olivat naamioituneita nuo-
ria miehiä, jotka olivat vail-
la palkkiota.

Kinkut on jo syöty, mutta joulunaika jat-
kuu kirkossa yhä. Elämme loppiaisen jäl-
keistä aikaa. Loppiainen on hienommalta 
nimeltään epifania, joka tulee kreikan kie-
len sanasta epiphaneia, ilmestys. Loppiai-
sena Jumala ilmestyi kolmelle tietäjälle ja 
nyt muistelemme myös muita Jumalan il-
mestyksiä.

Millaisia nämä ilmestykset ovat? Loppi-
aisena Jumala ilmestyi pienenä avuttoma-
na lapsenrääpäleenä navetassa kolmelle 
ulkomaalaiselle. Viime sunnuntain tekstis-
sä lapsi oli jo kasvanut ja meni pyytämään 
kastetta eräältäkin kylähullulta, joka pu-
keutui kamelinkarvaan ja eli raakaravin-
nolla asutuksen ulkopuolella.

Tämän sunnuntain tekstissä Jeesus te-

kee ensimmäisen tunnustekonsa häissä, 
muuttamalla eräiden arvioiden mukaan 
noin 400 litraa vettä viiniksi. Voimme teh-
dä tästä hienot analyysit ja liittää teon mo-
neen Vanhan testamentin ennustukseen 
tai pitää sitä kuvauksena taivaan valtakun-
nan pidoista tai ehtoollisesta.

Ajattelen kuitenkin niin, että jos emme 
olisi jo niin tottuneita näihin tarinoihin, pi-
täisimme niitä oikeasti vähintäänkin eri-
koisina, ellei sitten pähkähulluina. Minkä-
lainen Jumala ilmestyy tällä tavoin?

Ensinnäkin tämän Jumalan täytyy olla 
sellainen, että Hän ei mahdu eikä asetu 
ihmisen asettelemiin raameihin. Ihminen 
asettaisi Jumalansa ilmestymään arvok-
kaisiin olosuhteisiin, vähintään temppeliin 

tai kullan keskelle. Toivathan tietäjätkin ih-
misinä arvokkaita lahjoja, kun eivät muu-
ta lahjaa voineet kuvitella syntyneelle Ku-
ninkaalle.

Toiseksi tämä Jumala tuntuu vielä oi-
kein viihtyvän aivan erityisesti tietynlai-
sissa paikoissa, ihan tavallisten tai sitten 
yhteisön ulkopuolisten ihmisten luona. 
Tämän Jumalan arvovaltaa se ei vähennä, 
että hän istuu ihmisten keskellä pidoissa 
päiväkausia.

Missä tämä Jumala ilmestyy tänään?

Henna Salo

Ilmestyksien aika ei ole ohi

Keskustan taivalkoskelaisen 
kansanedustajan Niilo Ke-
räsen sairausloma myyrä-
kuumeen vuoksi jatkuu 15.3. 
saakka. Keränen on tällä vii-
kolla kotiutettu sairaalahoi-
dosta OYS:sta. 

Lääkäriedustaja Keränen 
toipuu kotona ja pyrkii voi-
miensa mukaan mahdolli-
sesti osallistumaan joihinkin 

kokouksiin jo ennen viralli-
sen sairausloman loppumis-
ta. Eduskunnan täysistunnot 
alkavat helmikuussa. Niistä 
Keräsellä on mahdollisuus 
olla pois sairausloman mu-
kaisesti.

Keränen sairastui ra-
juun viruksen aiheuttamaan 
myyräkuumeeseen joulun 
aikaan.

Niilo Keräsen sairausloma 
jatkuu maaliskuulle

Ihmiset
Vanhat nuo jäljellejääneet,
ihmiset muistoissa elävät.
Murheeseen rukoilevat.
Iloonsa kiittävät Jumalaa.
Rukous ja armo, toivo ja lohtu,
jäljellä eletystä elämästä.

Keppiinsä nojaavat nuo jäljellejääneet,
ihmettelevät, miettivät.
Kuko söi metsät?
Kuka raiskasi suot?
Kuka vangitsi virtaavan veden?
Kuka houkutti pois lapset?

Kiroilevat nuoret, nuo jälleenjääneet
vailla toivoa, vailla tulevaisuutta,
syrjäytyneinä tyhjänpäällä.
Lohtuna Reservaatti,
kotiseutu, pian tyhjäksi syöty.
Kumipyörillä kuljettu,
etelänmolukin kyltymättömään kitaan.

Vilho Outila 
Erämaakaupunki 

2013

Aluehallintovirastot ovat 
julkaisseet kannanoton alue-
hallintouudistukseen. Alue-
hallintovirastot esittävät, 
että valtion alueille jäävät 
tehtävät kootaan kuuteen 
nykyiseen aluehallintovi-
rastoon. Tällä tavoin alueil-
le muodostettaisiin alueel-
lisesti kattavat, monialaiset 
valtion virastot, jotka tuki-
sivat tehokasta ja tuottavaa 
asioiden hoitamista valvon-
ta-, ohjaus- ja lupa-asioissa.

Virastojen kannanotos-

sa todetaan, että näin muo-
dostuisi hallinnonaloittain 
riittävän suuri osaamispo-
tentiaali ja mahdollisuus eri-
koistua. Monialaisissa viras-
toissa syntyy synergiaetuja 
niin hallinnonalan sisällä 
kuin eri hallinnonalojen kes-
kenkin.

Valtion aluehallinnon 
puolella esitettyyn malliin 
voitaisiin siirtyä suhteellisen 
pienin kustannuksin ja no-
pealla aikataululla. Käytössä 
on tällä hetkellä toimiva oh-

jausjärjestelmä, jota voidaan 
täydentää tarpeen mukaan.

Aluehallintovirastojen 
näkemyksen mukaan val-
tion aluehallintoa tulee uu-
distaa tavoitteena tehtävien 
tehokas ja vaikuttava hoi-
taminen sekä valtion aito 
läsnäolo alueilla. Virastot 
eivät kannata valtion kes-
kushallinnon vahvistamis-
ta ja ministeriökohtaisen 
putkihallinnon perustamis-
ta alueille, vaan esittävät 
poikkihallinnollista, toimi-

vaa valtionhallintoa vastin-
pariksi itsehallintoalueille.
Aluehallintovirastot suhtau-
tuvat kielteisesti ministeri-
öiden esityksiin viedä asioi-
ta alueilta keskusvirastoihin 
ja ministeriöihin tai uusiin 
perustettaviin lupa- ja val-
vontavirastoihin. Nämä esi-
tykset veisivät hallintoa 
kymmeniä vuosia taakse-
päin ja johtaisivat keskus-
hallinnon kaksiportaisuu-
teen.

Aluehallintovirastot esittävät 
poikkihallinnosta valtionhallintoa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pohjolan Voiman tytäryhtiö 
PVO-Vesivoima tuotti säh-
köä vuonna 2015 enemmän 
kuin koskaan aiemmin. 
Vuoden tuotanto oli noin 
2,4 terawattituntia, mikä 
on yli kolmasosan enem-
män kuin keskimääräisenä 

vuonna.
Ennätystuotantoon ovat 

siivittäneet hyvä vesivuosi 
ja voimalaitosten erinomai-
nen käytettävyys. Kemi- 
ja Iijoen vesistöalueilla sa-
toi vuoden aikana selvästi 
keskimääräistä enemmän. 

Pohjoisen jokien runsaas-
ta virtaamasta johtuen jou-
duttiin voimalaitosten ohi 
juoksuttamaan ennätys-
määrä vettä.

PVO-Vesivoima tie-
dottaa, että yhtiön voi-
malaitokset ovat hyvässä 

kunnossa ja niiden ener-
giatehokkuus on peruskun-
nostuksien ansiosta huip-
puluokkaa. Voimalaitosten 
kunnostuksiin ja tehonko-
rotuksiin on investoitu vii-
me vuosien aikana noin 60 
miljoonaa euroa.

PVO-Vesivoima teki kaikkien aikojen ennätystuotannon

Paljon poistotuotteita Tasarahahinnoin!
Tuuhan Penkomaan!

Inventaario Ale!

S-Marketissa Pudasjärvellä
Puh. 050 386 8660

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

www.AarreKauppa.net

2€ 5€ 10€
15€

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi 

+ toim.kulut

3.790,-
alv 0% 

Palvelevasta K-maataloudesta

Saimme 

lisä-
erän!

Rautia K-maatalous Pudasjärvi 
Timo Ahonen  p. 040-587 0856 

Suomalaista
ammattitaitoa!

LEPPÄ 255LX 
LUMILINKO, kaksitorvinen
• Lapasyöttö 6 kpl, työleveys 255 cm
• Hydraulisesti ohjattava lumitorven lippa
• Heittosiivikon halkaisija 760mm
• Tehontarve 35-60kW, ura-akseli 13/8 "

Työpajatoiminta sijoittuu 
julkisen sektorin palveluko-
konaisuudessa sosiaalialan 
palvelujen ja avoimen kou-
lutus- ja työmarkkinoiden 
välimaastoon. Se on monia-
mmatillista 16-28-vuotiail-
le tarkoitettua työ- ja arjen-
hallintaa tukevaa toimintaa. 
Kuntouttavaan työtoimin-
taan tulee työpajalle nuoria 
ja työpajan toiminta on tär-
keä osa heidän elämäänsä 
tukevana tahona. Karhupa-
jan työpajatoiminnalla eh-
käistään nuorten syrjäyty-
mistä, tuetaan vaikeuksissa 
olevia nuoria, autetaan heitä 
koulutukseen ja työelämään 
hakeutumisessa käytännön 
työtoiminnan keinoin. Tut-
kimusten mukaan, taloudel-
lisen tuen lisäksi nuorelle pi-
tää tarjota saman aikasesti 
myös henkilökohtaita tukea 
ja ohjausta. Työpajan yksi-
löllisistä tavoitteista lähtevä 
toiminta tarjoaa sekä henki-
lökohtaista että yhteisöllistä 
tukea työpajan asiakkaalle. 

Työpajatoimintaan oh-
jautuu nuori, joka on elä-
mänvaiheensa niin sanottu 
nivelvaiheessa eli etsii am-
mattiin valmistavaa koulu-
tusta, on siirtymässä koulu-
tuksesta työelämään, haluaa 
säilyttää arkirytminsä en-
nen opiskelun tai armeijan 
aloittamista. Työpajalle tu-
lee nuoria, jotka eivät työ- ja 
toimintakykynsä asettami-

Kuntouttavaa työtoimintaa 
vahvalla yhteistyöllä

en rajoitusten vuoksi voi vie-
lä osallistua julkisiin työvoi-
mapalveluihin, esimerkiksi 
työkokeuluun. Kuntoutta-
vassa työtoiminnassa voi-
daan yhdessä nuoren kans-
sa suunnitella viikkorytmiä 
hänen voimavarojensa mu-
kaisesti. Työpajalla pyritään 
huolehtimaan siitä, että nuo-
ri saa palveluja, jotka paran-
tavat hänen mahdollisuuksi-
aan myöhemmin osallistua 
onnistuneesti koulutukseen 
tai työvoimapalveluihin. 
Kuntouttavan työtoiminnan 
mahdollistaminen työpajalla 
tai muissa nuorelle sopivis-
sa paikoissa on tällöin pai-
kallaan. 

Uuden sosiaalihuoltolain 
(1.4.2015) mukaan kuntout-
tava työtoiminta ja sosiaali-

nen kuntoutus
edellyttävät verkostoitu-

nutta, momiammatillista ja 
monialaista työskentelyta-
paa asiakkaan kanssa. Toi-
minnan tulee olla yhdessä 
suunniteltua ja yksilöllistä 
tarvetta palvelevaa. Nuorten 
sosiaalisella kuntoutuksella 
tarkoitetaan nuoren sosiaa-
lisen toimintakyvyn ja kun-
toutustarpeen selvittämis-
tä, arkipäivän toiminnoista 
selviytymisen ja elämänhal-
linnan vahvistamista, ryh-
mätoimintaa ja sosiaalisten 
vuorovaikutussuhteiden li-
säämistä sekä  nuorten tu-
kemista sijoittumisessa työ-, 
työkokeilu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikkaan. Työpa-
jalla olennaista on nuoren 
kanssa kasvokkain tehtävä 

työ ja varhainen puuttumi-
nen nuoren elämän ongel-
matilanteisiin. 

Työpajatoiminnassa mo-
niammatillisen toiminnan 
tärkeimpinä tavoitteina on 
rakentaa siltoja ja yhdistää 
eri toimijoiden väliin jää-
vää aluetta. Parhaimmil-
laan työpajatoiminta luo 
joustavuutta hallinnonalo-
jen asiakastyön käytäntöi-
hin ja rakentaa ensivaiheen 
kuntouttavan työtoiminnan 
paikkoja.

Arja Lamminkangas
Kuntouttavantyötoiminnan 
ohjaaja
Sointu Veivo
Yksilövalmentaja

Toiminnan sisältöjä suunnitellaan yhdessä nuoren, Arja Lamminkankaan ja Sointu Vei-
von kanssa.

Pitopalvelu 
ANJUSKA

Anja Jussila

En ota toistaiseksi 
tilauksia vastaan.

Olen lomalla.

KORVISSA SOI

BACHIA
PAKKASELLA

BACHIA
PAKKASELLA

KESKIVIIKKO 20.1. KLO 19 
PUDASJÄRVEN SEURAKUNTATALO

VÄINÖ JALKANEN, PIANOVÄINÖ JALKANEN, PIANO

J.S.BACHJ.S.BACH

JEAN SIBELIUSJEAN SIBELIUS

Otteita kokoelmasta Das Wohltemperierte Klavier

Puu-sarja op. 75

VAPAA PÄÄSY, KÄSIOHJELMA 10 €VAPAA PÄÄSY, KÄSIOHJELMA 10 €

KONSERTIN JÄRJESTÄVÄT YHTEISTYÖSSÄ:
PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUT

KONSERTTIYHDISTYS KORPI RY.

KIRPPIS
pe-la 22.-23.1. klo 10-15.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

PIHALLA OLEVAT VAATTEET ym. 
1 euro / muovikassillinen. Tervetuloa penkomaan!

Jäniseläinten metsästysai-
ka päättyy helmikuun lo-
pussa. Suomen Riistakes-
kus tiedottaa, että nyt on 
syytä poistaa etenkin on-
gelmia aiheuttavat metsä-
jänikset ja rusakot. Eläimet 
voivat aiheuttaa ongelmia 
erikoisviljelmille, puutar-
hakasveille tai rehupaa-
leille.

Jäniseläinten aiheutta-
mat menetykset saattavat 
olla pahimmillaan tuhan-
sia euroja. Paksun lumen 
ja pakkasen aikana eläi-

Jäniseläinten 
metsästyksessä loppukiri

millä on taipumusta kerään-
tyä helppojen ravintokohtei-
den lähelle, jolloin ne voivat 
aiheuttaa huomattavaa va-
hinkoa esimerkiksi viljel-
millä. Myös maataloudessa 
käytettävät rehupaalit ovat 
niille mieluista ravintoa: 
paalit kannattaa suojata si-
joittamalla ne lähelle tuotan-
totiloja tai aitaamalla paali-
alue verkolla.

Metsästys toteutetaan te-
hokkaimmin ajometsästyk-
senä. Passimiesten sijoit-
telussa otetaan huomioon 

turvallisuus ja 
eläinten kul-
kureitit. Ta-
loudellisesti 
merkittäviä va-
hinkoja aiheut-
tavia riistaeläi-
miä voidaan 
vähentää myös 
rauhoitusaika-
na, mutta sii-
hen tarvitaan 
aina Suomen 
riistakeskuk-
sen myöntämä 
poikkeuslupa.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kaksipäiväinen lyhyen mat-
kan koiravaljakkokilpai-
lu, Robur Sprint, kisattiin 
Kelosyötteellä viime vii-
konloppuna. Pakkasta oli 
molempina päivinä parisen-
kymmentä astetta, muuta-
ma osallistuja oli jäänyt ko-
van pakkasen vuoksi pois. 
Pakkasesta huolimatta kisa-
paikalla vallitsi mukava il-
mapiiri ja ihmiset olivat in-
noissaan kisoista, koirista 
puhumattakaan.

Katsojan roolissa minul-
la oli aikaa seurata kisaajien 
valmistautumista tulevaan 
koitokseen. Näin koirien len-
kittämistä, reen ja vetoliino-
jen laittamista sekä koirien 
valjastamista.

Lähes jokaisella valjakol-
la oli oma "handleri" eli hen-
kilö, joka auttoi kisatiimiä 
kaikessa mahdollisessa. Oli 
mukava huomata, kuinka 
kisaajat auttoivat toinen tois-
taan ja kisoissa vallitsi hyvä 
yhteishenki.

Syötteen kisoissa koirien 
rotuskaala oli varsin laaja, 
mukana kisaamassa oli aina 
siperianhuskysta doberman-
niin. Osallistujia oli yli 80, 
osa hiihtoluokissa ja osa val-
jakkoluokissa.

Lauantaina myös lapset 
pääsivät leikkimielisesti ki-
saamaan. Sunnuntaina mit-
telivät valjakkoluokkien li-
säksi hiihtoluokat. Ratojen 
pituus vaihteli luokittain 
3–13 kilometrin välillä. Syöt-
teellä oli hyvin tarjolla mök-
kimajoitusta osallistujille.

Koiravaljakkokilpailuja seuraamassa

Korkeatasoinen kisa 
ja haastava rata
Ville Halme kisasi kahdek-
san koiran luokassa. Hän 
kertoi radan olleen haasta-
va, jonka vuoksi ajallisesti ei 
päästy parhaisiin suorituk-
siin. Halmeen mukaan kova 
pakkanen vaikeutti myös 
varsinkin lyhytturkisten koi-
rien juoksemista. 

Ensimmäistä kertaa tal-
vella järjestettäviin koiraval-
jakkokilpailuihin osallistu-
nut Jaakko Pitkänen kertoi 
lauantain suorituksen olleen 
melkeimpä järkytys. Haas-
teellisesta radasta ja vähäi-
sistä rekitreeneistä johtu-
en Pitkänen kertoi valjakon 
ja reen olleen huonosti hal-
linnassa, minkä seuraukse-
na Pitkänen oli kaatunutkin 
useaan otteeseen.

Valjakkourheilijalle omi-
naisella sisulla hän jatkoi 
kuitenkin sunnuntain ki-
saan. Pitkänen kertoi sun-
nuntain suorituksen men-
neen paljon paremmin, sillä 
reitti oli jo tuttu ja niinpä vai-
keat kohdat oli ennakoita-
vissa.

Hänen mukaansa reitti 
oli viimeistelty mainiosti ja 
kisatilanteesta pystyi naut-
timaan. Moninkertainen 
umpihankihiihdon maail-
manmestari Jaakko Pitkänen 
kiittää Robur Sprint kisan 
järjestäjiä mahtavasta kisa-
viikonlopusta.

Syötteellä kisaamassa 
oli myös MM-mitalisteja, 

yksi heistä oli Riitta Kempe. 
Kempe voitti maaliskuus-
sa 2015 Saksassa MM-hope-
aa kuuden koiran luokassa. 
Kempe kisaa alaskanhuskyn 
ja saksanseisojan risteytyk-
sillä. Kempe sijottui Robur 
Sprintissä kahdeksan koi-
ran luokassa ensimmäisek-
si ja kuuden koiran luokas-
sa toiseksi. 

Monipuolinen laji
Kesä on pääsääntöisesti koi-
rien lepoaikaa, jolloin ei ve-
tolenkkejä juurikaan tehdä. 
Koirat pääsevät liikkumaan 
juoksutarhassa tai muutoin 
lenkeillä. Rekikoirien tree-
naaminen aloitetaan syksyl-
lä, kun kelit viilenevät tar-
peeksi.

Sulan maan aikana jokai-
sella harrastajalla on koirien 
lukumäärästä riippuen eri-
laiset menopelit treenami-
seen. Kickbike sopii pienelle 
koiramäärälle, osalla on kol-
mipyöräinen kärry, isompia 
valjakoita treenataan usein 
mönkijällä.

Talvella päästäänkin sii-
hen, mistä koko hommassa 
on kyse: reen jalaksille! Re-
kiä on paljon erilaisia, pie-
nelle valjakolle sopii pieni 

”Olen 23-vuotias rekikoiriin täysin hurahtanut nai-
nen Pudasjärveltä. Koiravaljakkoharrastukseni alkoi 
vuonna 2010, kun suoritin työharjoittelun Finn-Jann 
-huskyfarmilla Taivalkoskella. Heti ammattikoulus-
ta valmistuttuani työllistyin samaiseen paikkaan. Pää-
sin työskentelemään mahtavien alaskanhuskyjen kans-
sa. Koirien kyltymätön into juosta ja tehdä töitä reen 
edessä teki minuun suuren vaikutuksen. 

Tällä hetkellä minulla on kaksi alaskanhuskya ja yksi 
sekarotuinen koira. Syksyllä treeneissä käytössäni on 
kickbike cross max ja talvella reki. Käyn välillä ystäväni 
luona treenaamassa, jolloin koirani pääsevät valjakkoon 
juoksemaan. Koiramäärä tulee kasvamaan vähintäänkin 
yhteen valjakolliseen. Ensimmäisiä kisojani olen suunni-
tellut vielä tälle talvelle.”

Reima Saapunki kisasi kolmella alaskanmalamuutillaan.

Maalisuoralla käytiin tiukkaa kamppailua siperianhuskyjen kesken. 

Aarne Karjalan tyylinäyte viimeisellä suoralla ennen maa-
lia.

ja kevyt reki, kun taas isolle 
valjakolle isompi reki.

Rekikoirasafareilla käy-
tetään jäsympiä rekiä, jotka 
kantavat aikuisenkin kyy-
tiläisen. Kisareki on yleen-
sä mahdollisimman kevyt. 
Syötteellä kisoissa ylivoi-
maisesti eniten näkyi olevan 
Danler-merkkisiä kisarekiä.

Kaikki rodut eivät ole 
keskenään yhtä nopeita tai 
voimakkaita. Myös rotujen 
rakenteelliset erot ovat suu-
ret.

Laji sopii hyvin vauhdis-
ta, koirista ja luonnosta pitä-
välle ihmisille. Lapista, tun-
tureista ja ennen kaikkea 
lumesta haaveileminen on 
hyvin ominaista lajin harras-
tajille.

Omaa valjakkoa ei heti 
ensimmäisenä tarvitse lait-
taa, koiravaljakolla ajamista 
pääsee kokeilemaan esimer-
kiksi huskyfarmeilla, jotka 
järjestävät eripituisia reki-
koirasafareita.

Valjakkoharrastus vie 
täysin mukanaan! Rohkeasti 
kokeilemaan tätä lajia, koke-
neemmilta valjakkoharrasta-
jilta saa hyvin neuvoa erilai-
siin asioihin.

Eveliina Illikainen

Ville Halmeen lähtökiihdytys. Maaliskuussa 2015 MM-hopeaa voittanut Riitta Kempe kisasi Robur Sprintissä. 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 15.-16.1. ALKUVIIKKO MA 18.1.

Tiistaina 19.1. RautaosastoltaTekstiiliosastolta

pkt

Taloustavaraosastolta

299
pkt

Atria
BRAVUURI
JAUHELIHA-
MUREKE
700 g

Old el Paso
TORTILLAT 
8 kpl/326 g

100
pkt

100

Huhtahyvät
YLIKYPSÄ tai 
VOILEIPÄ-
KINKKU 120 g

pkt

TUOREKURKKU
Espanja

169
kg

Pouttu
JAHTI-, GOUTER- tai 
LAUANTAI-
MAKKARA 
250 g viipale 100

pkt

Eldorado
PAPRIKA MIX
300 g

139
pkt 100

Flora
MARGARIINIT 
400 g

pkt

Fazer
PAAHTO-
LEIVÄT
280-335 g, vehnä, 
kaura tai täysjyvä

100
pkt

Kotivaran
MEETWURSTI
KANTAPALAT 
1 kg

595
rss

Perjantaina 15.1.

595
kgKotimainen tuore

KIRJOLOHI
2 kalaa/tal. raj. erä

179
pkt

695
kg

199
pkt

Atria perhetilan
BROILERIN 
FILEESUIKA-
LEET 300 g

Arla VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal.

pss169 300
Perinteiset
JOGUR-
TIT
150 g

Pulla Pirttin
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

12 kpl

Porsaan
KYLJYK-
SET

1090
kgYLIKYPSÄKINKKU

palana ja siivuina 489
Arla natura
KERMAJUUSTOT
1 kg

695
Hyvä 
NAUTA 
JAUHE-
LIHA 

kg

pkt

085APPELSIINI
kg

299
kg

595
kgNaudan

MAKSA
palana tai jauhettuna

499
kg

Tuore
MUIKKU
Puruvesi
pyyntivaraus

Porsaan
ETUSELKÄ ja LAPA
3 kg/tal. 

169
Kivikylän LÖYLY-, SUOMILENKKI, 
GRILLERI GRILLIMAKKARA tai 
PALVARIN RYYNIMAKKARA 400 g

Lauantaina 16.1.

995
Naudan
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

kg

059
Aito
TALOUS-
SOKERI
2 pss/tal.

pss

139
pssAntell

RUIS 
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

HK
JAHTI-
MAKKARA-
TANKO1,5 kg

599
kpl

499
kg

SAVULUUT

149
pktHK 

Camping
GRILLIMAKKARA
400 g

Elovena
KAURA-
HIUTALE 
1 kg

129
pkt

Kemikalio-osastolta

Lasten
FARKKU
värikäs, 
koot 98-122 cm

Lasten
SUKKA-
HOUSUT

Naisten
TUNIKOITA, 
MEKKOJA

2-TÄKKIÄ paksu

2-TYYNIÄ 2990

600
2 kpl

15,-
2990

ALE jatkuu...

Alkaen

Stiga Moven 
green 

SÄHLYMAILA 
85 cm

1890

Stiga Moven 
yellow

SÄHLYMAILA 
95 cm

1995
Stiga 
SÄHLY-
PALLO 
2 kpl/pkt 295

pkt

995
Atomin Sports
KAHVAKUULA
laukkumalli
4, 6, 8 kg

1495Alkaen

Speedo
UIMA-
LASIT 790

Alkaen

KÄSIPAINOT
1,5, 2, 3, 4, 5 kg

525

Alkaen

Pepsodent 
WHITE 
NOW MEN tai 
HAMMAS-
TAHNAT 75 ml 299

Blistex 
HUULI-
VOIDE 
4,25-7 g 299

Dove
SUIHKU-
SAIPPUAT 
250 ml 250

kpl450 20,-5 pll

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

Airam HÄKÄ-
VAROITIN 

Tekninen
MICRO-
FLEECE 
VÄLIASU1990

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

25,-
Stanley 
20,5 kw
HALLI-
LÄMMITIN 299,-
HALKO-
KÄRRY 4990

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT 9990

Delphi
TÄYSSYNTEET-
TINEN MOOTTORI-
ÖLJY 5 l

1995
Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

Stiga lasten rookie 60
SÄHLYSETTI
2 mailaa +pallo
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

tekstiilissä ale jatkuu!

dOnitsi
8 kpl/385 g

2,99
pss

kOululais-
säMPylä 12 kpl

1,59
pss

ylikyPsäkinkku
250 g

2,39
pkt

naudan PareMPi 
jauheliha 10%, 400 g

3,49
pkt

bravuuri 
jauhelihaMureke 700 g

4,59
pkt

lihaPullat ja 
Muusi 300 g

1,39
pkt

kotimaiset OrtheX
luMilaPiOt

3,80

kotimaiset OrtheX
ahkiOPulkat

10,90

kotimaiset OrtheX
liukurit

2,50
kotimaiset 
Minisukset siteillä

17,50

pieni

6,50
iso tandem

-20%
naisten farkkuja hajakokoja

erä!10-15€

beavers pienten tyttöjen
kiMalleneuletakki 
tai bOlerO

13,00
kpl

beavers poikien
cOllegePaita
koot 130-160 cm

22,50naisten 
verkkahOusut

15,00
beavers poikien
Paita koot 90-130 cm

13,80

erä!

beavers poikien
cOllegehOusut
koot 130-160 cm

17,70
tyttöjen
cOllegehOusuja
koot 130-160 cm

alkaen

15,90

naisten normaalihintaiset
tOPPa-

vaatteet

Miesten normaalihintaiset
tOPPa-

vaatteet

-20%

beavers miesten
cOllege-
huPPari

37,90

reMOntti ale!

MOOttOrikelkat:
POlaris trail 
tOuring deluXe 
500 cc, 1996, aj. 7 000 km  
2350,-

POlaris edge 
tOuring 
340 cc, 2005  
3490,-

lynX 
X-triM 550 cc  
2006, aj. 14 600 km  
3490,-

POlaris iQ 600 cc 
 2010, aj. 14 000 km  
4190,-

yaMaha rs 
venture 1000 cc 
2004, aj. 11 000 km  
4490,-

lynX 
adventure 550 cc, 
2006, aj. 9 000 km  
4950,-

POlaris tOuring
indy 550 lXt 
550 cc, 2015, aj. 1 100 km  
7990,-

129,-

kaMinat

alkaen

799,-

svt
liesi-uuni

89,-

kaasuläMMitin
1,3-4,1 kW, 
sopii 11 kg 
kaasupullo

erä!
hiOMatarvikkeita

-50%

99,-

PetrOOli-
läMMitin 2,5 kW

3990,-

esittely
nunna uuni 
WilMa 6

nyt

MyyMäläreMOntti
uusiMMe 

MyyMäläkalusteet
MyyMMe entiset kalusteet 

edulliseen hintaan!
Pahoittelemme myymäläremontista 

aiheuttavaa häiriötä.

snOWMaX 200 cc  
2015 uusi  
2990,-

inventaariPOistOja!

nätti kuru
saunankiuas

299,-
595,-

svt
tuPatakka

sininen
lenkki

580 g

2,79
pkt

lauantai-
Makkara-

tankO 
1,5 kg

6,59
kpl
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä myös:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044 2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  myös Sarakylässä pe ja la

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Tervetuloa!

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

SKY-kosmetologi 
Saana Granlund

p. 040 129 3692
kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com

kiertavatkauneuspalvelut.fi
facebook.com/kiertavatkauneuspalvelut

Kosmetologin palvelut ammattitaidolla 
koti- ja yrityskäynteinä!

Oulu - Pudasjärvi - Taivalkoski - Kuusamo - lähikunnat

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
Fysio- ja jalkaterapeutti-, lääkäri- ja kynsiteknikkopalvelut.

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

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

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

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KOSMETOLOGIPALVELUT JA HIERONTAA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
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Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) 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, seikkape-
räisistä 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 20 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muis-
tathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDÄÄN TAI 
VUOKRATAAN UUSITTU

KOLME HUONETTA 
KEITTIÖ 75,5 m2, 
Tästä uusi koti aivan 
palvelujen vieressä

Tiedustelut p. 0400 522 501

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

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

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

040 190 4344
Yli-Livo, 

Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08 822 330 / 040 730 1513

TILITOIMISTOJA

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTI-
PORAUKSIA

PORAUKSIA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Saunallinen rivitalokaksio 41 
m2 Sivakkatie 12-14. Vuokra 
425 € kk. Heti vapaa. P. 040 
734 7044.

Bachia pakkasella on konser-
tin teemana, kun Pudasjär-
ven seurakunta, Pudasjärven 
kaupungin kulttuuripalvelut 
sekä Konserttiyhdistys Kor-
pi järjestävät yhteistyössä kes-
kiviikkoillan musiikkihetken 
keskellä pakkastalvea. 

Ensi keskiviikkona Pudas-
järven seurakuntatalolle vie-
raaksi saapuu pianotaiteili-
ja Väinö Jalkanen. Jalkanen 
on koonnut konserttikoko-
naisuuden Johann Sebastian 
Bachin tuotannon ja samalla 
koko pianomusiikin historian 
kulmakiviin lukeutuvasta ko-
koelmasta Das Wohltempe-
rierte Klavier.

Pianotaiteilija Jalkanen 
esittää kokoelmasta eriluon-
teisia preludeja ja fuugia. 
Konsertin lomassa hän kertoo 
myös sanoin Bachin sävellyk-

Bachia pakkasella
sistä ja elämästä. 

Bachin teosten lisäksi kes-
kiviikkona kuullaan myös 
Jean Sibeliuksen Puu-sarja 
juuri päättyneen Sibelius-juh-
lavuoden kunniaksi ja muis-
toksi. Eri puulajien mukaan 
nimetyt teokset ovat Kun pih-
laja kukkii, Yksinäinen honka, 
Haapa, Koivu ja Kuusi.

Pianisti Väinö Jalkanen 
(s. 1989) on lähtöisin Rova-
niemeltä ja opiskellut Berlii-
nin Hanns Eisler -musiikki-
korkeakoulussa, Budapestin 
Franz Liszt -Akatemiassa, Si-
belius-Akatemiassa sekä La-
pin musiikkiopistossa. Viime 
vuosina Jalkanen on esiinty-
nyt mm. Islannin kamarimu-
siikkijuhlilla, Budapestin ke-
vät -festivaalilla, Berliinin 
Konzerthausissa ja Karjalan 
valkeat yöt -festivaalilla Pet-

roskoissa.
Kesällä 2016 Jalkanen oli 

Muusikkokollektiivi ÄÄni-
sen jäsenenä toteuttamassa 
monitaiteellista Matka marien 
maalle -kiertuetta, jossa myös 
kantaesitettiin Jalkasen uusin 
sävellys marinkieliselle ääni-
nauhalle ja soitinyhtyeelle.

Rovaniemeltä kotoisin oleva pianisti Väinö Jalkanen kiin-
nostui lapsena pianon- ja cembalonsoitosta sekä säveltä-
misestä ja päätyi opiskelemaan musiikkia. Ensi viikolla hän 
esiintyy Bachia pakkasella -konsertissa.

Konserttiyhdistys Korpi 
ry. on nuorten muusikoiden 
vuonna 2009 perustama yh-
distys, joka järjestää erilaisia 
konserttikiertueita Kainuus-
sa ja naapurimaakunnissa yh-
teistyössä kuntien, seurakun-
tien, koulujen, yritysten ja 
säätiöiden kanssa.

Tauski saapuu lauantaina keik-
kailemaan hotelli-ravintola Ku-
renkoskeen Pudasjärvelle. Tauno 
"Tauski" Peltonen on iskelmälau-
laja, joka tunnetaan muun muas-
sa kappaleistaan Sinä vain, Ilman 
sua, Haavemaa, Niin minä sinulle 
kuulun ja Lintu pieni. 

Tauski Kurenkoskessa
Melkein kaikki Tauskin kappa-

leet hänen soololevyillään ovat hä-
nen omaa tuotantoaan: sävellyksiä, 
sanoituksia ja sovituksia. Hiljattain 
Tauski on julkaissut myös uutta 
musiikkia.

Tauski Peltonen on tehnyt keik-
kamuusikon uraa jo vuodesta 1979 

lähtien. Hän on myös esiintynyt 
monien laulukilpailujen finaaleissa, 
kuten 1990-luvulla Syksyn säveles-
sä kolmeen otteeseen ja takavuo-
sien Euroviisukarsinnoissa neljästi.

Nykyään Tauski on erittäin ak-
tiivinen keikkailija. Pitkän uran joh-
dosta hänen musiikkiaan ja esiinty-
misiään fanittaa jo kaksi sukupolvea. 
Keikoilla kuullaan vauhdikasta bile-
musiikkia sekä tietenkin yleisölle tärkeitä, herkkiä balladeja.

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

KUN HALUAT 
 PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA
 PUDASTORILLA 

ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 17.1.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

”Äiti Maa” tekstiilitaidetta Syötteen luontokeskuksella 2.1.-30.1. klo 10-16.
Ilkka Väätti - Grafiikkaa Kajaanin taidemuseon kokoelmista 9.1.-31.1. Näytte-
ly avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä/kävely su 10.1. klo 18 Puikkarin pihalta. 
Torstaitanssit Suojalinnalla klo 14.30-16.30 Suojalinna, Urheilutie 2.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 17.1. klo 18, Urheilutie 8.
Laululle, suomalaisen musiikin konsertti su 17.1. klo 17 Seurakuntasali, Varsitie 
12.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 18.1. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Wirtapiiri Sarakylän koululla 19.1.2016 klo 10,30.Vierailijana AKU FYSIOsta Päivi 
ja Jari Junna.
Bach-konsertti ke 20.1. klo 19. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Kirjallisuuspiiri kirjastossa to 21.1. klo 17.30, Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 25.1. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
InBody-mittaukset Puikkarissa ma-to 25.-28.1.  Virkistysuimala Puikkari, Tuulimyl-
lyntie 4.

Poistimme jäsenmaksustamme metsähehtaari-
maksun, koska haluamme osaltamme auttaa tuot-
tajia vaikean taloustilanteen aikana. Pyrimme paik-
kaamaan talouteemme syntyvän aukon toimintaa 
lisäämällä, joten pyydämme kaikkia aktiivisesti 
osallistumaan tapahtumiimme ja tempauksiimme.

Onnellista alkanutta vuotta kaikille, 
toivottaa MTK- Pudasjärven johtokunta.

MTK- Pudasjärvi
TIEDOTTAA: 

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-20 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-18

TU
LO

SS
A:

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

TAUSKI 
Lippu 12 € sis. Ep.

Perjantaina 15.1.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

Lauantaina 16.1.

Tervetuloa!
Wintti ja Karaoke 5 €

Malisen Erä ry
VUOSIKOKOUS 

Korpisen kylätalolla 
su 24.1.2016 klo 10.30

esillä sääntömääräiset asiat. 
johtokunta kokoontuu klo 9.30. Lopuksi hirvikokous.

                         sihteeri

Pelttarinseudun metsästysseuran
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
Metsästysseuran majalla su 31.1.2016 klo 12.00.

Johtokunta klo 11.00.
Esillä vuosikokous asiat. Syksyn 2016 hirviporukan 

järjestäytyminen kokouksen jälkeen.

Pudasjärven kuuloyhdistyksen 
KERHO 

to 21.1.2016 klo 11-13 Seurakuntatalolla. 
Suunnitellaan kevättalven toimintaa. 

Tervetuloa!

”Pudasjärven historia kolmessa minuutissa”
Kylänäytelmäpiiri käynnistyi Suojalinnalla 

Ohjaaja Mika Kiviniemi pitää illan loppupalaveria ja evästää näyttelijöitä tulevaan. Vasem-
malta edestä: Rosa-Lisa Ylinen, Vuokko Nyman, Kaarina Nevanperä, Pentti Kuopusjärvi, 
Mika Kiviniemi, Eija Timonen, Rosanna Ylinen, Jonna Määttä ja Anna-Maija Särkelä. Kaikki 
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kylänäytelmätoimintaan.

Nykyisen Juustolan kohdalla loppuu leikkisota saksalaisten kanssa. Vasemmalta: Rosan-
na Ylinen, Vuokko Nyman, Kaarina Nevanperä ja Pentti Kuopusjärvi ryhtyvät lähitaiste-
luun. Jonna Määttä antautuu, Anna-Maija Särkelä haavoittuu, mutta Eija Timonen tulittaa 
vielä.

On jälleenrakentamisen aika: Etualalla vyöryy Iijoki yli äy-
räiden (Eija Timonen ja Pentti Kuopusjärvi). Taustalla nai-
set synnyttävät kilvan uusia pudasjärveläisiä. Vasemmal-
ta: Rosanna Ylinen, Vuokko Nyman, tulvan peittoon jäävät 
Kaarina Nevanperä ja Jonna Määttä. Anna-Maija Särkelä 
kurkistaa kuohujen seasta.

Iijokiseutu ja Pudasjärvi-
lehti uutisoivat edellisis-
sä lehdissä kansalaisopiston 
kursseihin kuuluvasta kylä-
näytelmähankkeesta. 

Tiistaina pakkasta pel-
käämättömiä pudasjär-
veläisiä kokoontui Suo-
jalinnalle ensimmäisiin 
näytelmäharjoituksiin. Teat-
teri- ja ilmaisutaidon ohjaaja 
Mika Kiviniemi Oulun Kult-
tuuriosuuskunta Ilmeestä 
toimi kurssin vetäjänä. 

Kaupungin palvelusuun-
nittelija Ritva Kinnula tie-
dotti aluksi Pudasjärven 
kaupungin apurahakäytän-
nöstä.  Näytelmäpiirin osal-
listujat voivat hakea avus-
tusta joko kyläyhdistyksen 
nimissä tai ryhmänä. Jopa 

yksittäinen osallistuja voi 
hakea avustusta. 

Kaupungin tuella voi-
daan korvata kansalais-
opiston kurssimaksu ja 
matkakorvaus syrjäkylil-
tä Kurenalle harjoituksiin. 
Kaupungin toimintatuki-
en hakuaika päättyy helmi-
kuun 8. päivänä.

Näytelmäkurssi  
kehittää esiintymis-
varmuutta
Ohjaaja Mika Kiviniemi visi-
oi kolmen tunnin aikana eri-
laisia tehtäviä näyttelijöille. 
Hän tosin mainitsi heti alus-
sa, että näissä ei yleensä ku-
kaan onnistu, mutta se ei 
haittaa. Tarkoitus on saada 

uskallusta tekemiseen. Epä-
onnistuminen ei ole harjoi-
tellessa vaarallista, vaan voi 
saada aikaan hilpeitä tilan-
teita.

Nuorille Kiviniemi vies-
titti, että näytelmäkurssi ke-
hittää esiintymisvarmuut-
ta, jota nuoret tarvitsevat 
tulevaisuudessa esimerkik-
si työpaikkahaastatteluissa 
ja ammateissa, joissa työhön 
kuuluu esiintymistä. Monis-
sa työtehtävissä näytelmä-
kurssit huomioidaan mel-
koiseksi eduksi.

Monta käännettä  
kolmessa minuutissa
Illan viimeisen tunnin aika-
na työstettiin Pudasjärven 
historia kolmeen minuuttiin. 

Näytelmässä nähtiin muun 
muassa, kuinka suomalai-
set ottivat saksalaisten kans-
sa yhteen Hetekylän tiehaa-
rassa.

Maailman melskeen rau-
hoituttua oli aika nostaa Pu-
dasjärvi uuteen kukoistuk-
seensa: synnyttää lisää uusia 
pudasjärveläisiä ja kehittää 
paikkakuntaa. Välissä ehdit-
tiin ihmetellä luontoa.

Historiikin lopussa Kehi-
tysjohtaja Jorma Pietiläinen 
esiintyy television ajankoh-
taisohjelmassa keskustele-
massa maahanmuuttajista. 
Valitettavasti kuvayhteys 
oli niin heikko, ettei hänestä 
saatu kuvaa mukaan.

Markku Riihiaho

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut! 

Jumalanpalvelus 
Su 17.1. klo 11 Jouni Viktsröm
Su 24.1. klo 11 Pasi Markkanen 
Tiistaisin sana ja rukoushetki klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi
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No, nyt pitää 
pakkasia

Mutta, minä Winski-kissa se pidän pirttikissana olemisesta. 
Olen kouluttanut armolliset palvelijani nöyräksi. ”Vaikkeivät 
he sitä ymmärrä.”

Olen tullut tähän perheeseen jokunen vuosi sitten. Kak-
soset kävivät minut, juuri MINUT valitsemassa Pirinrannalta 
ah, niin lempeästä synnyinkodistani. 

Asuin ensin Paukkerinharjun kylätalolla. Nuoruuteni meni 
paimentaessa kyläläisiä ja heidän edesottamuksiaan.

Paras ystäväni silloin oli naapurin saksanseisoja, nimeltään 
Bambi muistaakseni. Ja rakkauteni koiriin on todella syvä. Ne 
ovat parhaat puolustajat tässä vaarallisessa maailmassa. (Kai-
kenmaailman ketut täällä pyörii.)

Nykyinen turvakoirani on perheen Nelli-koira joka ym-
märtää kissan kynnen terävyyden tarkkuudella mitä milloin-
kin halua.

****

Mamma-emäntäni on laittanut lounasbaarini korkean 
vanhan patakaapin päälle. Täytyyhän se olla joku järki Nellin 
ruokavaliollakin. Tollo ei tajua, ettei kissojen kallis ruokavalio 
sovi koirien vatsoille.  Arvelen kuitenkin ettei koirilla ole ma-
kuaistia, kaikki painuu alas mikä ei karkuun juokse.

Viime kesän kauniit yöt harrastin pikkujyrsijöiden met-
sästystä. Nelli-raukka söi kaikki. Siinä on talon suursyömäri, 
konkurssi häämöttää mokoman takia. Mamma ”luulee”, että 
Nelli on hänen painonvartijansa, kun he jakavat nisut puoliksi. 
Tiedän kuitenkin totuuden, ne syövät vähintään 2-3 palaa… 
se siitä laihduttamisesta, laiskat.

Osaan pitää mamman virkeänä, joskin yöaikaan hän on 
kumman kireä, jos vaadin ”huikopalaa” siinä puoli kahden 
maissa aamuvarhaisella. Armollisesti hän kuitenkin palve-
lee…

Isäntä käskee nakata minut kartanolle, kun narisen. Mutta 
ei aikaakaan, kun joku huutelee oven raosta: ”Missä Winski?” 
Olen tämän perheen ”hänen hännällinen korkeutensa”. Jo ni-
meni viittaa siniverisyyteen (Leonardo da Vinci).

****

Pidän huolen myös mamman taloudesta. Jos meinaa ”kän-
nykkäpuhelut” venähtää, esim. Kertun kanssa, on sopiva hetki 
alkaa marisemaan huomiota. Ja jos kiipeilen pöydillä, mieles-
täni etuoikeus, pääsen heti syliin ja saan ylimääräisiä silityksiä. 
Etten vaan pudota jotain soppakuppia.

On suurta hupia myös ”rällätä” pitkin taloa piilosta pii-
loon, kun Nelli-raukka ei voi kuorsata koiranunta vaan 
yrittää päästä leikkiin mukaan. Valitettavasti, kun pidämme 
hauskaa, jollakin palaa ”sulake” ja joudumme jäähylle pihan 
puolelle.

Rakastan myös uittaa hammastikkuja kylpyhuoneen lavu-
aarissa. Samalla huolehdin mamman purukalustosta. Isäntäni 
on kieltänyt moiset puuhat. Luulee, että tukimme viemärit. 
On siinä kans tarkka ukko.

****

Olen valloittanut vanhan virttyneen aurinkotuolin itsel-
leni. Aluksi se oli Tanjan huoneessa, mutta onneksi joku älysi 
tuoda sen leivinuunin ääreen.

Tiedätte tunteen, kun ulkona on veret seisauttava viima, 
saan kääntää kylkeä uunin lämmössä. Nautinnollista sanoisin, 
miau. Mitähän tästä maailmasta tulisi, jos me kuninkaalliset 
emme pitäisi järjestystä yllä? 

Pirtin lämmöstä Kotirinteellä
Winski kera mamman

Apua viestintään Kumppa-
nuuskeskuksesta -tilaisuuksia 
järjestetään Pudasjärven kau-
pungintalolla kevättalven ai-
kana. Ensimmäinen koulutus 
neljän koulutuksen sarjasta on 
28. tammikuuta kaupunginta-
lolla ja sen aiheena on "Yhdis-
tystoiminta näkyväksi".

Maksuttomassa tilaisuu-
dessa kerrotaan yhdistystoi-
minnan viestinnästä, esitel-
lään Kumppanuuskeskusta 
sekä www.ihimiset.fi -palve-
lua. Tilaisuuden alussa on li-
säksi infotilaisuus sähköisen 
asiointitilin käyttämisestä. 
Asiointitili liittyy kaupungin 
myöntämien kehittämis- ja 
toimintatukien hakuun.

Apua viestintään Kump-
panuuskeskuksesta -koulu-
tusten tavoitteena on auttaa 
järjestöjä viestimään toimin-

Yhdistyksille tarjolla apua viestintään

nastaan käyttäen apuna eri-
laisia maksuttomia tai hyvin 
edullisia viestinnän välinei-
tä ja kanavia. Koulutukset on 
suunnattu kaikille asiasta 
kiinnostuneille yhdistystoimi-
joille. Kaupungin kehittämis-

toimen Hanne Vähäkuopus 
ottaa ilmoittautumisia vas-
taan ensimmäiseen tilaisuu-
teen osallistuvilta.

Koulutukset jatkuvat hel-
mikuussa, jolloin aiheena on 
kotisivujen luominen ja yl-

Metsäkeskus maksoi vuonna 
2015 metsänomistajille kes-
tävän metsätalouden rahoi-
tustukea eli Kemera-tukea 
57,7 miljoonaa euroa. Mak-
setusta tuesta vanhan Keme-
ra-lain mukaisia tukia oli 47,6 
miljoonaa euroa ja kesäkuun 
alussa voimaan tulleen uu-
den lain mukaisia tukia 10,1 
miljoonaa euroa.

Maakunnista Pohjois-Poh-
janmaalle ohjautui selväs-
ti eniten Kemera-tukia, sillä 
kokonaissummasta Pohjois-
Pohjanmaan osuus oli reilut 
11,8 miljoonaa euroa. Seuraa-
vaksi eniten tukea maksettiin 
Lappiin,  vajaa 7,3 miljoonaa 
euroa. Muihin maakuntiin tu-
kia meni selvästi vähemmän.

Valtion talousarviossa 
puuntuotannon kestävyyden 
turvaamiseen tukea oli osoi-
tettu 65,2 miljoonaa euroa. 
Tukea jäi käyttämättä 7,5 mil-
joonaa euroa osin siksi, että 
kaikkia uuden Kemera-lain 
mukaisia hakemuksia ei eh-
ditty käsitellä vuoden lop-
puun mennessä. Tuet makse-

Kestävän metsätalouden tukea 
puuntuotantoon liki 58 miljoonaa euroa

taan kuitenkin tämän vuoden 
Kemera-varoista. Hakemuk-
sia ja toteutusilmoituksia kä-
sitellään saapumisjärjestyk-
sessä.

- Viime vuosi oli Metsä-
keskuksessa erittäin työläs. 
Kemera-hankkeita käsiteltiin 
vanhan ja uuden lain perus-
teilla eri tietojärjestelmistä. 
Hakemuksia saapui kaksin-
kertainen määrä aiempaan 
verrattuna ja uuden tietojär-
jestelmän valmistuminen vei 
odotettua pidempään, sanoo 
hankehallinnon asiantuntija 
Yrjö Niskanen.

- Kaikki vanhan Kemera-
lain hankkeet ja suurin osa 
uuden lain hankkeista saatiin 
käsiteltyä. Kemera-hankkei-
den käsittelyyn osallistui lop-
puvuonna kolme neljäsosaa 
Metsäkeskuksen henkilöstös-
tä, Niskanen jatkaa.

Kestävän puuntuotannon 
lisäksi Kemera-tukea käytet-
tiin metsäluonnon hoitoon 
ympäristötukena 1,7 miljoo-
naa euroa ja luonnonhoito-
hankkeisiin 1,6 miljoonaa 

euroa. Käyttämättä jäänyttä 
metsäluonnonhoidon edistä-
misen tukea siirtyi tälle vuo-
delle 2016 käytettäväksi 2,7 
miljoonaa euroa.

Taimikon  
varhaishoitoa yli  
10 000 hehtaaria
Kesäkuun alussa uutena 
työlajina Kemera-tuen piiriin 
tullutta taimikon varhaishoi-
toa tuettiin 1,7 miljoona euroa 
eli 10 769 hehtaarin alueel-
la, josta Pohjois-Pohjanmaan 
osuus oli 1 199 hehtaaria.

- Taimikon varhaishoito 
on perusasia metsän hyväl-
le kehitykselle. Tukimuoto 
otettiin myönteisesti vastaan 
ja rahoitushakemuksia tuli 
heti kesäkuun alussa tuhan-
sittain. Varhaishoito soveltuu 
useimmille metsänomistajil-
le omaksi työksi paremmin 
kuin varttuneiden taimikoi-
den ja nuorten metsien hoito, 
sanoo Niskanen ja ennustaa, 
että metsänomistajat hakevat 
varhaishoidon tukea toden-

näköisesti runsaasti tänäkin 
vuonna.

Pääosa vuonna 2015 mak-
setusta tuesta (27,2 miljoo-
naa euroa) käytettiin taimi-
kon varhaishoitoon, nuoren 
metsän hoitoon ja energia-
puun korjuuseen. Edellisenä 
vuonna 2014 nuoren metsän 
hoitoon ja energiapuun kor-
juuseen käytettiin 32,3, mil-
joonaa euroa.

Metsäteiden perusparan-
nukseen käytettiin 8,6 mil-
joonaa euroa ja uusien teiden 
rakentamiseen 0,7 miljoo-
naa euroa (metsäteihin 7,8 
milj. vuonna 2014). Suometsi-
en kunnostusojitukseen käy-
tettiin 4,5 miljoonaa euroa 
(5,0,milj. euroa vuonna 2014). 
Juurikäävän torjuntaa tuet-
tiin 4,4 miljoonalla eurolla 
(4,3 milj. vuonna 2014). Met-
sänuudistamista luonnontu-
hon jälkeen tai muuten puut-
tomalle alueelle tuettiin 6,1 
miljoonalla eurolla (5,9 milj. 
vuonna 2014).

Metsäkeskuksen tiedotus

Vuoden retkipaikka 2015 -ää-
nestys on ratkennut. Voiton 
vei Korouoman jääputous 
Posiolla 1174 äänellä. Kak-
kospaikan nappasi Oulangan 
kanjoni Sallassa 1107 äänel-
lä. Kolmannen sijan jo toista 
vuotta peräkkäin sai Paavo-
lan tammi Lohjalla, 865 ään-
tä. 

Korouoman rotkolaak-
so on jääkauden aikaansaan-
nos ja korkeuserot ovat hurjia 
etenkin kanjonin keskiosassa. 
Talvisin alueelta löytyy tois-
takymmentä jääputousta. 
Putousten ääreltä aukeavat 
myös avarat näköalat rotko-
laaksoon. Alueella on joulu-
kuun alussa avattu uusi Ko-

Korouman jääputoukset 
Posiolla Vuoden retkipaikka 2015

ronjää-reitti. Reitin pituus on 
viisi kilometriä ja sen varrel-
la voi ihastella alueen kolmea 
suurinta jääputousta.

Vuoden retkipaikka -ää-
nestyksessä annettiin ääniä 
tänä vuonna yhteensä 4677. 
Valmiiksi asetettuja ehdok-
kaita Vuoden retkipaikak-
si oli 11. Äänestäjät antoivat 
kymmenittäin myös omia eh-
dotuksiaan vuoden retkipai-
kaksi.

Vuoden retkipaikka -ää-
nestyksen järjesti Suomen 
suosituin outdoor- ja luonto-
matkailu Retkipaikka.fi. Ret-
kipaikka syntyy lukuisten 
luonnossa liikkuvien blogaa-
jien yhteistyönä. 

Korouoma on noin 30 kilometriä pitkä ruhjelaakso, jonka 
seinämät ovat jyrkkiä ja paikoin pystysuoria kalliojyrkän-
teitä. Jyrkänteiltä kohisten alas laskevat pienet purot jääty-
vät talvisin mahtavat mittakaavat saaviksi jääputouksiksi.

läpitäminen. Huhtikuus-
sa puolestaan perehdytään 
etäyhteyksien käyttöön eri 
ohjelmien avulla. Toukokuus-
sa aiheena on yhdistysten me-
diaviestintä, joten monipuo-
lista tietoa on tarjolla.

LC Pudasjärven tammikuun klubikokous kokoontui keskiviikkona 13.1. Pudasjärven seu-
rakunnan vieraana seurakuntakeskuksessa. Yhtenä klubitoiminnan kehittämismuotona 
keskusteltiin viestinnästä, ja klubin nettisivuja on juuri uusittu. Vs. kirkkoherra Pekka Asi-
kainen esitteli seurakunnan toimintaa sekä Tukikummit-säätiötä, joka on leijonilla tulevan 
Punainen sulka -keräyksen yksi kohde.
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Iso-Syötteen SnowParkia on 
viime päivien ajan rakennet-
tu entistä hienompaan kun-
toon. Hiihtokeskuksen netti-
sivuilla luvataan, että parkki 
avataan koko pituudeltaan 
tämän viikon lauantaina. Sa-
tanutta ja tykitettyä lunta on 
saatu tarpeeksi myös isoa 
hyndälinjaa varten. 

Varsinaisia parkkikau-
den avajaisia vietetään 23. 
tammikuuta. Avajaisissa tie-
dossa on muun muassa mi-
nikisoja sekä still- ja video-
kuvausta. Kaikki saavat 
osallistua ja pääsevät laske-

SnowPark avataan 
Syötteellä viikonloppuna

maan Suomen huippujen 
kanssa.

Tammikuun lopussa puo-
lestaan Iso-Syötteellä näh-
dään Lumilautaliiton Super-
viikonloppu kilpailuineen. 
Tapahtumaan kuuluvat Suo-

mitourin slope- ja freeri-
deosakilpailut.

Iso-Syöte SnowPark on 
Suomen pisin, yli kilomet-
rin mittainen parkki. Snow-
Parkkiin kuuluu myös kaksi 
muuta freestylerinnettä.

Tänään avataan Iso-Syöt-
teen rinteitten juuressa 
Tunturi Pub. Viime kuu-
kausien aikana entisestä 
Tunturi Marketin entises-
tä matkamuistomyymäläs-
tä on remontoitu aikuiseen 
makuun sopiva pub.

Yrittäjä Juha Schroderus 
tuumii, että pubilla on oma 
paikkansa tunturialueella, 
sillä tarjonta on erilainen 

kuin muissa alueen ravin-
toloissa. Talviaikaan vain 
täysi-ikäisille tarkoitetussa 
pubissa voi käydä istahta-
massa ja nauttimassa tun-
turin tunnelmasta. 

Juoman lisäksi ravin-
tolasta saa ehtaa pubiruo-
kaa. Schroderus vinkkaa, 
että tarjolla on esimerkik-
si puikulaperunasta kokat-
tuja herkkuja sekä muuta 

pientä purtavaa. Keittiö on 
auki illalla aina yhteentois-
ta saakka.  Ruokalista on 
suunniteltu yhdessä tunne-
tun kokin, Janne Pekkalan, 
kanssa. 

Pub työllistää kokin ja 
tarjoilijan sekä sesongin kii-
reiden mukaan enemmän-
kin henkilökuntaa.  

Pubitunnelmaa 
aikuiseen makuun

SINULLE, UUSI TILAAJA!

Tunnus 5007681
00003 VASTAUSLÄHETYS

Iijokiseutu
maksaa
posti-

maksun

Kestotilaus on edullinen 
ja vaivaton

Iijokiseutu kertoo 
Pudasjärven 

tuoreimmat uutiset
ja on mukana

siellä missä tapahtuu.

46. vuosikerta www.iijokiseutu.fi 

• Tilaa tällä kupongilla 
• tai soittamalla 
08-5370 370 
ma-pe klo 9-15

• www.iijokiseutu.fi  
• tilaukset@iijokiseutu.fi 

   Yhdessä erässä 96 €. Laskutusväli 12 kk.
   Kahdessa erässä 2 x 51 €. Laskutusväli 6 kk.
   Kolmessa erässä 3 x 35 €. Laskutusväli 4 kk.
   Neljässä erässä 4 x 27 €. Laskutusväli 3 kk.

Kyllä kiitos, tilaan Iijokiseudun kestotilauksena.
• Kestotilaus on jatkuva tilaus, jonka hinta on 

edullisempi kuin määrä aikaisen tilauksen. 
• Minun ei tarvitse huolehtia tilauksen uudista-

misesta, tilaus on voimassa niin kauan kunnes 
toisin ilmoitan.

Valitsen laskutusväliksi: NÄKÖISLEHTI
kestotilaus 59 €/vuosi

Lehden saaja:

Lähiosoite:

Maksaja (jos lahjatilaus):

Lähiosoite:

Puhelin:

Puhelin:

Postitoimipaikka:

Postitoimipaikka:

6 kk  2 x 32,50 €, yht. 65 €/vuosi
4 kk  3 x 22,67 €, yht. 68 €/vuosi
3 kk  4 x 17,75 €, yht. 71 €/vuosi

Lue lehti

netissä!


