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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hiihtoloma 
alkaa Syötteellä s. 6

Umpihankihiihdon MM-
kilpailut tarjosivat 

jälleen elämyksiä  s. 8-9

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!
Kampanja-alennuksen saat ostaessasi normaalihinnaltaan yli 200 € 
maksavat yksitehosilmälasit tai yli 300 € maksavat moni- / kaksitehos-
ilmälasit. Tarjous voimassa 28.2.2014 asti ostaessasi kehykset ja linssit. 
Etu koskee uusia tilauksia. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle 
silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolasinäöntarkastusta. Ei 
muita alennuksia. Mallistot vaihtelevat myymälöittäin. *Lue lisää rahoi-
tusratkaisusta www.silmaasema.fi  tai kysy lisää henkilökunnaltamme.

AJANVARAUS silmälääkärille 
tai optikolle 010 190 200

-100€

-200€

yksitehosilmälaseista

Kaikista kevään uutuuksista:

monitehosilmälaseista

ä
0
ärilleee 

Optikon 
näöntarkastus

 0€

UUDET aurinkolasit ovat saapuneet!

Kulutonta 
korotonta 
MAKSUAIKAA
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LAHTI Holman Prisma 03 752 1070, 
Keskusta 03 524 0400, 
Launeen Prisma 020 712 2312*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Kampanja-alennuksen saat ostaessasi normaalihinnaltaan yli 200 €
maksavat yksitehosilmälasit tai yli 300 € maksavat moni- / kaksitehosilmälasit.
Tarjous voimassa 28.2.2014 asti ostaessasi kehykset ja linssit.
Etu koskee uusia tilauksia. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle
silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolasinäöntarkastusta. Ei
muita alennuksia. Mallistot vaihtelevat myymälöittäin. *Lue lisää rahoitusrat-
kaisusta www.silmaasema.fi tai kysy lisää henkilökunnaltamme.
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10€
Suuri erä 

merkkikehyksiä

mmememe

Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma–pe 9.30–17

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.
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päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.
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VaKuutusyhtiöiden 
hyVäKsymä 

KolariKorJaamo

auto-
maalaamo

auto-
maalaamo

JPJP

• 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

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

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fima-pe 9-20 la 9-18 su 12-18

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI
puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Naudan
kalvottomat 
ULKOFILE

895895

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

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

990990
kg

KULMAPAISTI

kg

Naudan
SYDÄN

195195
n. 20 kg ltk

10001000
3 kpl

Apteekki
-liiteAvoinna: Ma-To klo 9-17, Pe klo 9-16, la suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Moniteholasien ostajalle

samoilla voimakkuuksilla 
kaupan päälle!!!

aurinkolasit

suojaa silmäsi kevätauringolta 
uudet aurinkolasimallistot 

saapuneet!
Mm. rayBan, oakley, Bollé... 

Yksiteho 
aurinkolasit 
voimakkuuksilla79,-

alk.

lääkäriajat: 

ke 19.2., ke 26.2. ja ke 5.3. 

Varaa aika

To 13.2 liike auki klo 10.30-17

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

lauantai-
makkarasiivu

225 g

0,99
pkt

lihapyörykät 360 g
ja jauhelihapihvit 

380 g

ruispalat
9 kpl/500 g

1,39
pss

0,99
pkt

ingmariini normaali-
suolainen levite 300 g

0,99
pkt

ystävänpäivä-
suklaat
alkaen

sydän-
vaahtokarkit
500 g

4,99
pss

sydänpeltirasiat
muumi ja hello kitty
alkaen

2,90
kpl

extreme
limite

sydänkäpyselle 
tuoksuja esim. naiset

19,90
pkt

4,90
pkt

0,40
kpl

Boum vanille
lahjapakkaus

19,90
pkt

muista ystävää 
ystävänpäivänä pe 14.2.!

amore mio
lahjapakkaus

sydänkäpyselle 
tuoksuja esim. miehet

Billioner
lahjapakakkaus

9,90
pkt

coca-cola 
cherry

1,5 lrajoitettu 

erä!

sis. pantin 0,40, norm. 3,00
1,50

pll

1,99
pkt

2,95
pkt

natura 
kermajuustosiivu 

300 g

punaleima 
emmeltaljuusto 300 g
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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

Pudasjärven seurakunta jär-
jestää seurakuntatalolla tors-
taina 20.2. perhetapahtuman, 
josta saadut tuotot menevät 
yhteisvastuukeräykseen, jol-
la tuetaan suomalaisen saat-
tohoidon kehitystä sekä ih-
misoikeuksia Guatemalassa. 
Tapahtumassa on monen-
laista ja mukavaa ohjelmaa 
ja siihen kuuluu muun mu-

Perhetapahtuma yhteisvastuun hyväksi

arvontapöydässä notkui seurakuntalaisten lahjoituk-
sia.

Kanttori Keijo Piirainen laulatti ja säesti viime vuoden 
tapahtumassa.Viime vuonna askartelupisteessä kävi kuhina.

assa rukouspolku, musiikki- 
ja satunurkkaus, askartelua 
lapsille ja aikuisille, makka-
ranpaistoa sekä onnenpyörä 
ja arpajaiset. Yhtenä uutena 
ohjelmanumerona haluk-
kailla on mahdollisuus saa-
da esimerkiksi poskeensa 
siirtoenkelikuva. Lisäksi pai-
kalla on myytävänä jotain 
pientä yhteisvastuun hy-

väksi. Jotta nälkä ei yllättäi-
si, lounasruokana on tarjolla 
hernekeittoa ja laskiaispulla. 
Tapahtuma alkaa kello 11 ja 
päättyy hieman ennen kel-
lo 18 pidettäviin arpajaisiin. 
Tapahtuman järjestävät seu-
rakunnan lapsi- ja diakonia-
työ. PK/MK

Mitä ystävänpäivä merkitsee minulle? Onko se kortti-
en lähettämistä ystäville vai jotain ihan muuta?

Ystävänpäivää miettiessäni, mieleeni tulee suuri 
puu. Puu, jossa on monenlaisia oksia; paksuja, ohui-
ta, katkenneita, nuoria ja oksia, jotka nojaavat toinen 
toistansa vasten. Mielikuvani puun runko on jykevä ja 
vahva. Juuret ovat tunkeutuneet syvälle maahan. Jokai-
sella puun osalla on oma tärkeä tehtävä. Kaukaa kat-
sottuna puu on hyvin kauniin muotoinen ja kokonai-
nen. Kun puuta tarkastelee lähempää, huomaa joka 
oksan olevan erilainen, kaarnan väri ja paksuus vaih-
telee eri kohdissa runkoa ja tiedän juurien olevan eri 
pituisia ja kokoisia. Myös eri osien tehtävät ovat eri-
laisia, mutta yhteistyöllä puu kukoistaa ja kestää pa-

remmin tuiskut ja tuulet.  Varsinaista yhteistyön ilo-
tulitusta. 

Raamatusta löytyy kohta (1.Kor.12:12-31), jossa 
kerrotaan Kristuksen olevan kuin ihmisruumis, jossa 
on monta erilaista jäsentä. Jäsenet yhdessä kuitenkin 
muodostavat yhden ruumiin. Jokainen erilainen jäsen 
on tärkeä, toinen toiseensa tukien. Jumala on asetta-
nut kaikki eri jäsenet, niin kuin on parhaaksi nähnyt.

Tuota Korintilaiskirjeen kohtaa lukiessani kaunis 
puu mielikuvissani muuttuu ystävyyden puuksi. Elä-
män puu. Puu, jossa me ihmiset olemme jäseniä ja jo-
kaisella jäsenellä on tärkeä tehtävä ja omat vahvuu-
det. Yhdessä olemme enemmän. Toinen toista tukien 
olemme vahvempia.

Niin, se ystävänpäivä. Mitä se minulle merkitsee? 
Olen erittäin huono juhlistamaan merkki- ja juhla-
päiviä, enkä varmasti lähettele kenellekään kortteja. 
Ystävänpäivänä voinkin pysähtyä kiittämään Jumalaa 
kaikista ympärillä ja vähän kauempana olevista lähei-
sistä ja lähimmäisistä, joista jokainen on erilainen ja 
äärimmäisen rakas ja tärkeä minul-
le. Tuo kaunis ystävyyden puu mie-
lessä voin hyvillä mielin odotella ys-
tävänpäivää.

Siunattua Ystävänpäivää jokaiselle. 
Suvi Kipinä
lastenohjaaja 

Ystävyyden puu

Messu  seurakuntakodis-
sa sunnuntaina 16.2. kel-
lo 10, Juha Kukkurainen, 
Anna Kälkäjä. Valmistu-
vien isosten siunaaminen, 
kirkkokahvit.
Nalle-kirkko ystävänpäi-
vän teemalla seurakun-
takodissa keskiviikkona 
12.2. kello 17.30. Ota nal-
le tai muu pehmolelu mu-
kaan. Satuhahmot laulat-
tavat ja leikittävät.  Kahvi 
ja mehutarjoilu.

Miesten ilta Kanttorilas-
sa tiistaina 18.2. kello 17.30, 
Juha Rauhala, Keijo Piirai-
nen.
Kuljen vierellä – hyvänte-
keväisyyskonsertti seura-
kuntakodissa keskiviikkona 
19.2. kello 15. Vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu 5 €. Konser-
tin tuotolla tuetaan mielen-
terveyskuntoutujia.
Kuorot:  Vox Margarita kes-
kiviikkona 12.2. kello 18.15, 
lapsikuoro torstaina 13.2. 
kello 16.30 seurakuntakodis-
sa,  nuorisokuoro torstaina 
13.2. kello 17.00, kirkkokuo-
ro torstaina 13.2. kello 18.
Sarakylän kappelikuoro 
torstaina 13.2. kello 18.15. 
Eläkeläisten musiikkipiiri 
keskiviikkona 12.2. kello 13.
Yhteisvastuukeräys on 
käynnistynyt, tule hake-
maan lista diakoniatoimis-
tosta (9-10) tai kirkkoherran-
virastosta.

Lähetystyö: Kirpputori  kes-
kiviikkona  12.2. kello 10 – 
13.
Lähetystalkooilta  Kanttori-
lassa maanantaina 17.2. kel-
lo 18.
Ystävänkammari: tiistaina 
18.2. kello 12 seurakuntako-
dissa.
Sauvakävely: tiistaina 18.2.  
kello 18.00. Kokoonnutaan 
Liepeeseen.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 14.2. kello 18-22.
Partio: Partiot kokoontuvat 
seurakuntatalolla,  Rönös-
sä.  Sudenpennut keskiviik-
kona kello 17-18, Seikkailija 
Tarpojat keskiviikkona kel-
lo 18-19.
Perhekerho seurakuntako-
dissa keskiviikkona 12.2. ja 
torstaina 13.2. kello 10-13,  il-
taperhekerho seurakunta-
kodissa torstaina 13.2. kello 
16.30-18.30. Korpisen kylä-

talossa keskiviikkoisin  kel-
lo 10-13.  Ensi viikolla ei ole 
perhekerhoja, tervetuloa 
seurakuntakodille yhteis-
vastuutapahtumaan  torstai-
na  20.2. kello 11-18.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa perjantaisin 9.30 – 12   
parkkiin voi ilmoittautua 
etukäteen (08) 882 3100. Lap-
sille pieni välipala mukaan.
Rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat Pärjänsuolla  Arja 
ja Mauri Illikaisella perjan-
taina 14.2. kello 18. Vuosiko-
kous ja seurat Jongulla  Ella 
ja Urpo Viljamaalla  sunnun-
taina 16.2. kello 13 (Urpo 
Illikainen). Sarakylässä 
Raamattuluokka Heidi Man-
nisella perjantaina 14.2. kello 
19 ja lauluseurat Pasi Kum-
malalla sunnuntaina 16.2. 
kello 19. Vuosikokousseurat 
Kurenalan rauhanyhdistyk-
sellä sunnuntaina 16.2. kello 
17. Lähetysseurat Sarakylän 

kappelissa keskiviikkona 
19.2. kello 19, Yli-Livol-
la Taina ja Pertti Luokka-
sella torstaina 20.2. kello 
19 (Antti Kotilainen, Eero 
Koivisto).
Kastettu:  Leevi  Lauri Vil-
jami  Kokko.
Haudattu:  Eila Johanna 
Tiirola  83 v, Erkki Johan-
nes Piira  75 v.
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Plussaa ostoksistasi
Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

OVH. 

129,-

Varusteita hiihtoloman

viettoon!!
NOKIA NAALI

-30%

-50%

sis. sukset, monot, siteet

junior

ONewAy
PeRINTeINeN
SUKSIPAKeTTI

MeILTÄ
TOUKAT JA 

MADOT!

JÄÄKAIRA

PILKKIVALIKOIMAT PARHAIMILLAAN!

Heinola Jubilee

79,-

TeSTIVOITTAJA
TSL 227
LUMI-

KeNGÄTToppa - ALe

179,-

UNTUVATAKKI
SwIX

79,-320,-

129,-
HUOPAVUORI
SAAPAS

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pohjantähdessä järjestetään 
tiistai-iltana 18.2. VYYHTI 
–hankkeen yleisötilaisuus, 
jossa pohditaan, miten ve-
sienhoito voisi järjestäytyä 
vapaaehtoisesti ja millai-
nen organisaatio voisi toi-
mia vesistöjen kunnostaji-
en tukena. Vastuu lähivesien 
hoidosta ja kunnostuksesta 
siirtyy yhä enemmän vapaa-
ehtoisille paikallisille toimi-
joille. Tilaisuus on avoin kai-
kille asiasta kiinnostuneille 
ja sen tavoitteena on kartoit-
taa paikallisten vesistökun-
nostuksista kiinnostuneiden 
tahojen tuen tarpeita.

Yhdistykset, osakaskun-
nat, maanomistajat ja muut 
toimijat tarvitsevat kuiten-
kin tuekseen pysyvän tahon, 
joka tarjoaa neuvontaa hank-
keiden suunnitteluun, rahoi-
tuksen hakemiseen ja käy-
tännön toteutukseen. 

VYYHTI –hanke auttaa 
ja tukee vesistökunnostuk-
sesta kiinnostuneita taho-
ja Pohjois-, Keski- ja Etelä-
Pohjanmaan alueella. Hanke 
järjestää vuoden 2014 aika-

Apua ja yhteistyötä vesistöjen hoitoon

na runsaasti työpajoja, ret-
keilyjä, työnäytöksiä ja mui-
ta tilaisuuksia sekä neuvoo 
paikallisia tahoja vesistö-
kunnostus- ja ympäristön-
hoitohankkeiden suunnit-

Vyyhti -hanke järjesti jokikunnostustyönäytöksen Kärsämäellä syyskuussa 2013. 
Kohteen suunnittelija eero hiltunen viimeistelee kutusoraikkoa. Kuva saara ilkka.

telussa sekä rahoituksen 
hakemisessa. Lisäksi hank-
keen varoin voidaan tehdä 
muutamia esimerkkisuunni-
telmia. Hankkeen tekemäl-
le neuvontatyölle on selke-

ästi tarvetta, sillä kymmenet 
lähivesistöjensä tilasta huo-
lissaan olevat paikalliset 
asukkaat ja yhdistykset ovat 
ottaneet yhteyttä hankkee-
seen. PK

Golfia pelattiin tammikuun 
ajan Maurin Golfsimulaat-
torissa Pakkasukko-golftur-
nauksen nimellä. Kaikkiaan 
16 pelaajaa osallistui kisaan 
ja kierroksia pelattiin yh-
teensä lähes 50. Simulaatto-
rikenttänä oli kanadalainen 
Manoir Richelieu, jota pelaa-
jat luonnehtivat väyliltään 
helpohkoksi, mutta griine-
jä uskomattoman vaikeiksi. 
Kilpailijat saatiin tietenkin 
pistebogeynä pelatussa ki-
sassa paremmuusjärjestyk-
seen ja voittajaksi selvisi Eero 
Jussila. Tuloslistassa pienem-
mällä tasoituksella saman 
pistemäärän saanut on pa-
remmalla sijalla. Jos tasoitus 
ja pistemäärä ovat samat on 
sijoituskin sama, kuten lis-
tasta huomaa. Paras kierros 
huomioitiin ja jos herättää ih-
mettelyä bogeypisteitten ma-
taluus niin kilpailusuoritus 
oli 9 reiän mittainen. Omaan 
tasoitukseensa tai paremmin 

Golfia pelattu turnauksen merkeissä

Pakkasukko- 
golfturnauksen  
tulokset:
1. Eero Jussila 27
2. Pekka Kinnunen 24
3. Maaret Ihme 23
4. Pauli Rinne 23
5. Mauri Kavalus 22
6. Jari Jussila 20
7. Pertti Polojärvi 20
8. Olavi Leinonen 20
9. Seppo Goman 19
10. Matti Illikainen 18
11. Joonas Pöykiö 18
11. Jouni Kokko 18
13. Lea Törrö 16
13 Jaana Iinattiniemi 16
15. Maire Muranen 14
16. Veikko Kokko  6

lea törrö luovutti turnauksen voittajalle eero Jussilalle Kesportin lahjakortin.

Pekka Kinnunen todistaa, 
ettei golf ole välineiden 
puolesta kallista urheilua. 
90-luvun alussa 450 eu-
roa maksanut mailasetti 
on edelleen täydessä käy-
tössä.

onnistuneen turnauksen päätteeksi eero Jussilan oi-
keaoppinen swingin loppuasento.

pelanneita ovat ne, joilla on 
vähintään 18 bogeypistettä. 

Kisan voittaja kuittasi lah-
jakortin Pudasjärven Kespor-
tin myymälään. Eero totesi-
kin sen tulleen tarpeeseen, 
koska hankintoja oli jo tie-

dossa. Osallistuneiden kes-
ken arvottuja ilmaisia peli-
kierroksia simulaattorissa 
voittivat Lea Törrö ja Jari Jus-
sila. 

Markku Kemppainen

toritie 2
93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

Ystävänpäivän tarjouksia 
voim. ke-la 

Järjestä oma naistenilta hertassa, kysy lisää Katjalta!

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

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

Lahjakortti rakkaalle ystäväll
e 

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka

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

Palvelemme: 
MA-PE 9-17, 

LA 9-13

Runsas valikoima 
ruukku- ja leikkokukkia,
joilla ilahdutat ystävää! 

YSTÄVÄNPÄIVÄ pe 14.2.

-KUKKA-
VÄLITYS
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LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY

KEVÄÄN AIKANA

Palvelemme ma klo 9-17, ti, ke, to suljettu, pe klo 9-17.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

• Lämminsavuliha 
• Lämminsavumakkara
• Säilyke
• Kylmäsavuliha - viim. 31.3. mennessä
• Kylmäsavumeetvursti ja -salami 
 - viim. 31.3. mennessä

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0500 907 819
www.juotasniemi.com

Tuorelihojen leikkaus ja pakkauspalvelu

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Helmikuun 

aikana remontin 

tilanneille 

300 euron 

lahjakortti 

Rautiaan!

Kosteusmittaukset ja kuntoarviot 
Edulliseen hintaan!

Remontti arvio veloituksetta ilman sitoumusta!

Pudasjärven Osuuspankin 
rahoitusneuvojaksi on va-
littu 1.1.2014 lukien Bach-
elor of Hospitality Mana-
gement (restonomi) Tiina 
Semin ja sijoitusneuvojak-
si 1.2.2014 lukien traden-
omi Mervi Säkkinen. Semin 
on työskennellyt aikaisem-
min Pudasjärven Osuus-
pankissa määräaikaisena, ja 
Säkkinen siirtyi uuteen teh-
täväänsä Pohjolan Osuus-
pankista Ranualta.

Tiina Semin ja Mervi Säkkinen ovat Pudasjärven Osuus-
pankissa uusina työntekijöinä.

Nimityksiä:

Torniossa kisattiin 8.-9.2. ITF 
Taekwon-Don SM-kilpailut. 
Pudasjärveläinen Julia Pät-
si puhdisti pöydän voittaen 

Julia Pätsille kolme SM-kultaa

Voittajan on helppo hymyillä kolme sm-kultamitalia 
kaulassaan. 

kultaa kaikissa kolmessa ki-
samuodossa, joihin hän osal-
listui.  Julia voitti SM-kultaa 
liikesarjoissa, erikoisteknii-

koissa sekä nyt ensimmäis-
tä kertaa myös ottelussa. 
Neljänteen kilpailumuotoon 
voimamurskaukseen hän 
ei osallistunut.  SM-kullan 
voittaminen samoissa kisois-
sa kolmessa eri kilpailumuo-
dossa on lajissa harvinaista 
herkkua. Julia palkittiinkin 
kisojen parhaana naiskilpai-
lijana. 

Lauantaina mustat vyöt 
ratkoivat paremmuuttaan 
aluksi liikesarjoissa. Tämän 
tekniikkakilpailun 2. dan-
sarjan Julia voitti esittäen 
varmaa ja virheetöntä tek-
niikkaa alusta loppuun. Fi-
naalissa kaikin tuomari-
äänin jäi nyt toiseksi Henna 
Majanen, joka on ollut sarjan 
kärkinimiä viime vuosina.

Liikesarjoissa käytiin 
myös epävirallinen kilpai-
lu kaikkien mustien vöiden 
avoimessa sarjassa. Siinä Ju-
lia täydensi mitalisaalistaan 
saavuttaen pronssimitalin.

Myöhään lauantai-ilta-
na Julialla oli puolustetta-
vanaan mestaruus kolmelta 
edelliseltä vuodelta erikois-
tekniikoissa. Tälläkin kertaa 
kultamitali ratkesi kovan kil-
pailun jälkeen vasta kolman-
nessa uusinnassa seuraka-
veri Jutta Jakkilaa vastaan. 
Ensimmäisen kisapäivän 

saldo oli jo huikea kaksi SM-
kultaa ja lisäksi avoimien 
pronssi.

Sunnuntaina miteltiin pa-
remmuutta otteluissa ja voi-
mamurskauksessa. Julian 
parantuneet otteet ja kas-
vanut itseluottamus mah-
dollistivat voiton nyt myös 
ottelukehässä. Tiukkojen 
kamppailujen jälkeen ripus-
tettiin Julian kaulaan kisojen 
kolmas kultamitali.  

Viikonlopun hieno me-
nestys sai maajoukkueen 
valmennusportaan mietteli-
ääksi, koska Julia ei ole ha-
kenut maajoukkuepaikkaa 
ottelussa huhtikuun EM-ki-
soihin Italiaan. Paikkaa ha-
keneita jäi taakse SM-ki-
soissa, joten Julialla on 
päävalmentaja Pekka Varik-
sen mukaan mahdollisuus 
halutessaan saada edustus-
oikeus erikoistekniikoiden ja 
liikesarjojen lisäksi myös ot-
teluun. Mietittäväksi jääkin 
ottaako itselleen niin moni-
puolisen ja rankan kisaura-
kan vai keskittyäkö vain 
erikoistekniikoihin ja liike-
sarjoihin. Omat haasteensa 
EM-kisoihin valmistautumi-
seen tuo tiivis opiskeluryt-
mi Rovaniemellä ja omien 
ryhmien opetus kahdella eri 
paikkakunnalla. JP

Kairan Kuitu ja oululainen 
Netplaza Oy ovat tehneet 
sopimuksen nettipalvelui-
den tuottamisesta Kairan 
kuidun liittymän tilaajille. 
Palvelu, jonka asiakas saa, 
on alkuperäistä suunnitel-
maa huomattavasti laajem-
pi. Käyttömaksuun sisältyy 
ns IPTV-palvelu.

IPTV-peruspalvelu si-
sältää Suomessa vapaas-
sa antenniverkossa näky-
vät Digi-TV-kanavat. Tällä 
hetkellä palveluiden piiris-
sä ovat YLE TV1, YLE TV2, 
MTV3, Nelonen, YLE Tee-
ma, YLE Fem, Sub, JIM, 
Kutonen, TV Viisi, LIV, 
FOX, AVA, Taivas TV7, 
Harju&Pöntinen. 

Kairan kuidun liittymään lisäpalveluita
-Kanavien katseleminen 

edellyttää että asiakkaalla 
on käytössä TV-laite, jossa 
on joko sisäänrakennettu tai 
erillinen digiboxi. IPTV-pal-
velu parantaa merkittävästi 
TV:n katselumahdollisuuk-
sia alueilla, joissa näkyvyys 
on muuten heikkoa. Kyse on 
alkuperäistä nettiliittymää 
merkittävästi laajemmasta 
palvelusta ja samaan 50 eu-
ron kuukausihintaan, kertoi 
Jari Jussila Kairan Kuidusta.

-Toukokuussa käynnis-
tyvä laajakaistakaapelei-
den rakentamistyö työllistää 
useita kymmeniä ihmisiä. 
Urakoitsijat on valittu kil-
pailutuksen perusteella. Ra-
kentamisurakan suuruus 

velvoitti Kairan Kuitua kil-
pailuttamaan se noudatta-
en lakia julkisten hankinto-
jen kilpailuttamisesta. Myös 
rakentamisen valvontatehtä-
vät on kilpailutettu samalla 
periaatteella. Rakentamista 
valvoo ja työnjohdosta vas-
taa Reiniko Oy, joka on yksi 
kokeneimpia alan toimijoi-
ta Suomessa. Valvonta- ja 
työnjohtotehtävä kiinnosti 
noin kymmentä suomalaista 
alan toimijaa, kertoo Mikko 
Kälkäjä Kairan Kuitu Oy:stä. 

-Rakentamistyössä on 
menossa suunnitteluvaihe. 
Ensiviikon alussa käynnis-
tyy ns pihakuvien piirtämi-
nen. Jokaisesta liittymän ti-
lanneesta talosta piirretään 

urakoitsijoita varten kuva, 
jonka perusteella urakoitsi-
ja osaa tuoda liittymäkaape-
lin kiinteistöön, kertoo Mik-
ko Kälkäjä. Näissä merkeissä 
Kairan Kuidusta tullaan ole-
maan yhteydessä liittymän 
tilanneisiin. Käytännössä pi-
hakuvan piirtäminen edel-
lyttää käyntiä paikanpääl-
lä, jossa asiakkaan kanssa 
yhdessä katsotaan kaapelin 
asennukselle reitti ja sopi-
va paikka kiinteistön sisäl-
le asennettavalle päätelait-
teelle.

Kairan kuitu tiedotus

puh. 0400 241 533Tuulilasit

henkilö- ja paketti-
autoihin + asennus.

Tmi Pudas-Lasi
teollisuustie 8 Pudasjärvi

● Sähköasennukset
● Antenniasennukset
● Teleasennukset
● Sähkösuunnitelmat
● Vikakorjaukset ja huoltotyöt

Ahmantie 15, 93400 TAIVALKOSKI, Puh. 040 591 8602
www.sahko-matic.fi

AVOINNA:
Ma-pe 9.00-18.00
La 9.00-14.00, 
Su 12.00-14.00 
Metsäbaari
La klo 22-02

Tule Metsäbaarin karaokeiltaan 
laulamaan ja viihtymään 

lauantai-iltaisin!

METSÄKYLÄN 
KYLÄKAUPPA Riitun 

Puoti

Metsäkyläntie 317 A, 93590 VANHALA. 
Puh. (08) 845 106, 0400 244 184  

sulo.kaijala@pp.inet.fi 

VIDEOTYKKI, ei pääsymaksua.

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• OnLine-veikkaus
• Kotiinkuljetus
• Posti

SMART HEATING SYSTEM (SHS)
on suomalainen huippuinnovaatio!
Se minimoi kiukaasi sähkönkulutuksen
ja maksimoi vastusten eliniän.

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260
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www.huonekalujavari.fi

sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net
93400 taiValKosKi, p. 040 191 0913, fax. (08) 841 209

* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* Nunna Uunit
* Keittiökalusteet
* Miele-kodinkoneet

Koillispaja Oy
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.

Kysy lisää!

www.koillispaja.fi   koillispaja@koillispaja.fi

Löydät meidät myös Facebookista www.facebook.com/koillispaja

Palveleva ja monipuolinen 
konepaja Pudasjärvellä:

 - levyn leikkaus, särmäys ja pyöristys
 - Mig-, tig- ja puikkohitsaukset, myös alumiini
 - teräs- ja alumiinirakenteiden valmistus
 - koneistustyöt
 - asennustyöt

Meiltä myös materiaalit:  
Teräs- ja alumiinirakenteisiin: 
levyt, neliö- ja suorakaideputket, 

kulmaraudat, latat... 
Koneistukseen:  

sylinterinvarret, vedetyt akselit, pyörötangot, 
ainesputket…

Villistit, villan villitsemät
Villistit on neljän huovu-
tuksesta innostuneen nai-
sen muodostama porukka. 
Alun perin Helena oli en-
simmäinen, joka innostui 
kokeilemaan huovutusta. 
Hän innosti tyttärensä Tii-
nan mukaan ja pian perässä 
seurasi äiti Sirkka. Tuorein 
villisti on Helenan sisko Riit-
ta. Jokaiselle villistille käsi-
työt ovat aina kuuluneet ta-
valla tai toisella elämään ja 
monenlaista on ehditty ko-
keilla. Villa on kuitenkin vie-
nyt mukanaan. Se on materi-
aalina luonnonläheisyytensä 
ja monipuolisuutensa vuok-
si hyvin inspiroiva. Se tun-
tuu ja näyttää mukavalta, 
on kotimaista ja itse tuotet-
tua. Kaikki materiaali keri-
tään Helenan omista lam-
paista ja villa työstetään itse 
alusta loppuun (pesu, vär-
jäys, karstaus). Ainoastaan 
värjäyksessä käytetään kau-
pasta saatavia tekstiiliväre-
jä, mutta haaveissa olisi saa-
da muutama erä valmista 
villaa täysin luonnonmukai-

sin menetelmin valmistettu-
na. Muutamia kokeiluja on 
jo tehty hyvin tuloksin.

Villasta syntyy mitä eri-
laisempia tuotteita, vain 
mielikuvitus on rajana. Ja si-
tähän näillä naisilla riittää. 
On mahtavaa, kun ympäril-
lä on samanhenkisiä ihmi-
siä, joiden kanssa jakaa ja ke-
hitellä ideoita. Jokaisella on 
oma ”käsiala” ja se näkyy 
tuotteissa. Toisten ideat ja 
työt inspiroivat ja synnyttä-
vät uusia ideoita. Näille nai-
sille huovuttaminen on into-
himo.

Jokainen huovutustyö on 
uniikki. Toista samanlaista 
ei löydy. Villasta valmistuu 
tonttuja erilaisilla teemoilla 
(joulu- koivu-, sauna-, lap-
palaistonttuja jne.), pöllöjä, 
tipuja, kanoja, noita-akkoja, 
lokkeja, jääkarhuja, mennin-
käisiä, peikkoja, lumiukkoja, 
pupuja, oravia… Lista vain 
jatkuu ja kasvaa. 

Tuotteita myydään Pu-
dasjärven lähikunnissa jär-
jestettävillä messuilla ja 

Villasta valmistuu tonttuja erilaisilla teemoilla.

Villasta voi tehdä myös 
eläimiä.

Korkeimman hallinto-oi-
keus on hylännyt 22.1.2014 
tekemällä päätöksellään 
Heikki Harjun kunnallis-
valituksen teollisuuskiin-
teistön myymisestä Kaijala 
Ky:lle.

Hallinto-oikeus oli jo ai-
emmin helmikuussa 2013 
hylännyt Heikki Harjun te-
kemän kunnallisvalituksen, 
josta Harju teki valituksen 

Korkein hallinto-oikeus 
kumosi Harjun kunnallisvalituksen

edelleen Korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen.

Kauppa liittyy Pudas-
järven kaupungin päätök-
seen myydä kiinteistö 150 
000 eurolla konepajayrittä-
jä Kaijalalle.

Kaupunginhallitus päät-
ti 04.02. kokouksessaan 
kutsua opetus- ja sivistys-
johtajan virkaa hakeneis-
ta haastatteluun Juha Ho-

lapan, Mirja Lampelan, Ari 
Lopin ja Hilkka Parkkisen-
niemen. Valtuutetuilla on 
mahdollisuus osallistua 
haastatteluun. Opetus- ja si-
vistysjohtajan virka on ol-
lut täytettynä määräaikai-
silla tehtäväjärjestelyillä 
18.10.2012 alkaen ja sitä täl-
lä hetkellä hoitaa virkaa te-
kevänä Juha Holappa. PK

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. 6km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

Matkamuistoja, 
käsitöitä:

markkinoilla. Seuraavak-
si Villistit löytää Syötteel-
tä Latukahvilasta sekä Poro-
karnevaalien aikaan 20.2. ja 
poromarkkinoilta 27.2, sekä 

Hankihulinoilta 6.3. Villis-
teillä on omat nettisivut, 
www.villistit.com

Tiina Oinonen

Pudasjärveltä talvet Etelä-Ruotsissa viettä-
vä Unto Valikainen soitti ja kertoi, että kevään 

merkkejä näkyy jo ilmassa, 
kun kurkia oli muuttomatkalla pohjoiseen. 

Kevään merkkejä 
ilmassa

Nimen oikaisu
Viime Pudasjärvi-lehdessä 
sivulla 8 oli Lukijan kynästä 
kirjoitus "Huutava ääni kor-
vesta". Se oli Alpo Laakkosen 
kirjoitus, eikä Alpo Illikaisen, 
kuten kirjoituksen alla oli 
virheellisesti. Pahoittelemme 
virhettä.

Toimitus
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Hiihtolomaviikkojen tapahtumat 
alkavat hulinalla

Ensimmäiset hiihtolomalaiset al-
kavat jo tulla ihailemaan Syötteen 
tunturimaisemia ja harrastamaan 
luonnossa liikkumista tämän vii-
kon lopulla. Tapahtumia on koko 
Syötteen alueella hiihtolomaviikko-
jen ajan monipuolisesti, ravintolata-
pahtumista ja urheilukisoista aina 
taide-elämyksiin saakka.

Lauantaina 15.2. Haglöfs Suo-
mi Slalom lasketaan Iso-Syötteen 2. 
rinteillä, missä suurpujottelutyyp-
pisellä radalla nähdään kolmen la-
jin, eli pujottelun, lumilautailun ja 
telemarkin osaajia. Tasoituskertoi-
mien ansiosta kaikki voivat laskea 
samassa sarjassa ikään ja sukupuo-
leen katsomatta.

Samana viikonloppuna 15.–16.2. 
on yläkoulu- ja lukioikäisillä lumi-
lautailevilla nuorilla mahdollisuus 
Iso-Syötteen ShowUpissa näyttää 
taitonsa tapahtumassa, jonne saa-
puu kuvaajia, Lumilautaliiton val-
mentajia ja myös sponsoreiden 
edustajia. Iloisessa tapahtumassa ei 
kisata, mutta ShowUp pyrkii löytä-
mään tulevaisuuden lumilautatai-
tajat: laskijat, kuvaajat sekä valmen-
tajat. Tätä kautta on mahdollisuus 
päästä eteenpäin lajin parissa.

Urheilun päätteeksi viikonlop-
puiltoina voi tuulettua esimerkiksi 
Pärjänkievarilla ja Hotelli Iso-Syöt-
teellä, mistä löytyy karaokea, ja ho-
tellilla on myös mahdollisuus jorata 
DJ:n tahtiin. Lisäksi Pärjänkievaris-
ta löytyy perheen pienimmille lau-
antaina 15.2. perinteeksi muodostu-
nut Fazer-KarkkiBingo.

Poroystävät hauskuttavat  
perheen pienimpiä
Pitkin hiihtolomaviikkoja järjeste-
tään myös Iso-Syötteen poromas-
kottien Mustin ja Lystin Cupit per-
heen pienemmille. Lumimaassa 
poroystävät tuomaroivat kisaa, jos-
sa leikkimielisesti mitellään pujot-
telussa, rattikelkkailussa ja mäen-
laskussa. Osakilpailupäivät ovat 
maanantai, keskiviikko ja perjantai.

Kevättalveen mahtuu myös vie-
lä kuudet Iso-Syötteen iltasessa-
rit, missä rinnehissin mentyä kiinni 
laskuaikaa jatketaan parilla tunnil-
la musiikin soidessa rinteessä. Kello 
19–21 jatkuvat sessarit ovat kaikille 
parkkilaskijoille ilmaisia laskuilto-
ja.

Tiistaina 18.2. Iso-Syötteellä jär-
jestetään Mustin ja lystin poron-

hoitoretki 3-10 -vuotiaille, ja retkel-
lä moikataan ihan oikeita poroja. 
Parkkijameissa 18.2. pääsee ilmai-
seksi kisaamaan laadukkaista tuo-
tepalkinnoista, SnowParkissa kol-
me parasta tyttö- ja poikalaskijaa 
palkitaan tyyli- ja tekniikkapistei-
den perusteilla.

Luontokeskuksella on eloku-
vaviikkojen aikana 17.2.–9.3. kak-
si maksutonta koko perheen eloku-
vanäytöstä päivässä kello 10 ja 15. 
Ainoastaan filminäytökset on pe-
ruttu 6.3., jolloin Luontokeskuksen 
hankihulinoihin viihdyttämään tu-
lee Jenni Jaakkola sekä 26.2., jolloin 
saadaan kuulla Pohjoinen puhtaus-
luento. Luontokeskuksen Satu Met-
sässä -näyttely kannustaa lapsia 
vanhempineen ammentamaan elä-
myksiä ja tarinoita luonnosta, näyt-
tely on avoinna 29.3. saakka.

Lue lisää hiihtolomaviikkojen 
ohjelmistosta ensi viikolla ilmes-
tyvästä Talvinen Syöte -lehdestä 
tai katso lisätietoja osoitteesta Syö-
te.fi ja kuikkaa tapahtumakalente-
riin! JK

Vauhdikkaasta 
kisameiningistä 
saatiin esimakua 

tammikuussa 
FreeKing rides-
sä, jossa testat-
tiin iso-syötteen 
uutta Freeride-
Parkkia. Kuvat 
matti möttönen

KUUKAUDEN LUKUVINKIT
KUUKAUDEN LUKUVINKKIKIRJAT LÖYTYVÄT PUDASJÄRVEN KAUPUNGINKIRJASTOSTA

LUKUVINKKI  
LAPSILLE
Makkonen, Tarja: 
Önnö ja kirjava kissa 
(2013)

Önnö on pieni ja pyö-
reä kuusivuotias tyttö, 
jolla on äiti, isä, isosisko 
Mimmi ja isoveli Jehvak-
ka. Naapurin Matleenan 
kanssa Önnö keksii tem-
pauksia, joiden keskellä 
muu perhe on helisemäs-
sä: majanrakennusta, he-

vosen hankintaa (ja siihen 
liittyvää varainkeruuta), 
”muuanne muuttamista”, 
enkelinä lentelyä, yöllis-
tä taskulamppusviestin-
tää... Ja kaikki tämä juuri 
niin valloittavalla logii-
kalla kuin vain kuusi-
vuotiaalla voi olla!

LUKUVINKKI 
AIKUISILLE
Dragnić, Nataša: 
Kanssasi aina (2012)

Luka ja Dora tapaavat ensi 
kerran viisivuotiaina pie-
nen kroatialaisen kau-
pungin pinjantuoksuisil-
la rannoilla 1960-luvulla. 
Jo lapsina he tuntevat kuu-
luvansa toisilleen. Edessä 
on kuitenkin ero, kun Dora 
vanhempineen muuttaa 
Ranskaan ja Luka jää Kro-
atiaan.

Lapsuudenystävät ta-
paavat uudelleen kuusi-
toista vuotta myöhemmin 
Pariisin taiteilijapiireissä. 
Lapsuudessa syttynyt rak-
kaus roihahtaa intohimok-
si - ja vie väistämättä kipe-
ään kolmiodraamaan.

Luka ja Dora kuuluvat 
toisilleen ja vain toisilleen 
tässä maailmassa, mut-
ta moraaliset velvoitteet 
ja väärät valinnat tulevat 
aina uudelleen yhteisen 
onnen tielle.

LUKUVINKKI 
NUORILLE AIKUISILLE
Daugherty, C. J.: 
Night school : yön valitut 
(2013)

Kehen voi luottaa, kun 
kaikki valehtelevat? Toden-
makuisen jännitys trilogi-
an tummatunnelmaisessa 
avausosassa paha ulottaa 
lonkeronsa eristäytynee-
seen sisäoppilaitokseen

Kun 16-vuotiaan Allien 
isoveli ja uskottu Christo-
pher yllättäen katoaa, Allie 
syyttää vanhempiaan. Van-
hemmat päättävät lähettää 
kapinoivan tytön sisäoppi-

laitokseen keskelle met-
sää.

Yllätyksekseen Allie 
viihtyy uudessa koulus-
saan, saa ystäviä ja löy-
tää komean poikaystävän 
Sylvainin. Hänellä on kui-
tenkin vahva tunne, ettei 
Cimmeria ole aivan taval-
linen sisäoppilaitos. Mikä 
oikein on salainen Yökou-
lu, johon saavat osallistua 
vain harvat ja valitut op-
pilaat? Mitä salaisuutta sen 
jäsenet piilottelevat?

Koulun tanssiaisissa al-
kaa tapahtua. Kun yksi ty-
töistä löytyy murhattuna, 
Allie huomaa olevansa it-

LUKUVINKKI 
NUORILLE
Gaiman, Neil: 
Hautausmaan poika 
(2009)

Vuoden 2009 Newbery 
Medal -voittaja on maa-
gisen jännittävä tarina 
pojasta, jonka kummi-
tukset kasvattivat. Tä-
män lapsen kasvattami-
seen tarvitaan enemmän 
kuin pari hyväsydämistä 
sielua. Siihen tarvitaan, 
Silas sanoi, koko hautuu-
maa. 

Perheensä julmasti 
menettänyt taapero pää-
tyy hautausmaalle, jonka 

aavemaiset asukit päättävät 
suojella poikaa. Ei-Kukaan 
Eikku Owens saa aaveista 
uuden perheen ja hautaus-
maasta uuden kodin. 

Eikun elämään hau-
tausmaalla mahtuu mer-
killisiä ja pelottavia asi-
oita, mutta aaveiden opit 
ovat tarpeen ennen kaik-
kea silloin, kun 16-vuoti-
as Eikku astuu ulkomaail-
maan ja joutuu kohtaamaan 
siellä täällä vastaantule-
vat Jack-jokamiehet. Mus-
tavalkoinen piirroskuvitus. 
Moninkertaisesti palkittu 
fantasian mestari Neil Gai-
man on ammentanut tari-
naansa vaikutteita Viidak-

kokirjasta. 
Huikeasti menestyneen, 

aavemaisen jännittävän 
teoksen pohjalta on tekeillä 
myös elokuva.

sekin suuressa vaarassa. 
Mutta miten tapahtumiin 
liittyy Allien kadonnut 
veli? 
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Ma 17.2. 
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Ti 18.2.
• Iso-Syöte SnowParkin ParkkiJamit
• Mustin ja Lystin poronhoitoretki Iso-Syötteellä
• Pikku-Syöte Pujottelukisa
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Ke 19.2.
• Audi rinnerieha Iso-Syötteellä
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Makea huiputusretki Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

To 20.2.
• Mustin ja Lystin lettukesti-retki Iso-Syötteellä
• YouthCamp Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä
• Timantin metsästys Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa
• Porokarnevaalit Safaritalolla klo 16-19

Pe 21.2.
• Ari Purala Group Pärjän Bändiviikoilla
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Rinnesuunnistus Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

La 22.2.
• Fazer-KarkkiBingo Pärjänkievarilla alkaen klo 18
• Karaokeilta Pärjänkievarilla alkaen klo 21
• Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä
• Mindy-sessarit Iso-Syöte SnowParkissa klo 10-16
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Su 23.2.
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Ma 24.2.
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21 
•Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Ti 25.2.
• Mustin ja Lystin poronhoitoretki Iso-Syötteellä
• Völkl demotour Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin ParkkiJamit
• Pujottelukisa Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Ke 26.2.
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Nordican ja Blizzardin suksitestipäivä Iso-Syötteellä
• Makea huiputusretki Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa

To 27.2.
• Mustin ja Lystin lettukestit Iso-Syötteellä
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä
• YouthCamp Iso-Syötteellä
• Audi rinnerieha Iso-Syötteellä
• Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä
• Timantin metsästys Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa
• Porokarnevaalit Safaritalolla klo 16-19

Pe 28.2.
• The Beatles Band Pärjän Bändiviikoilla
• Rip-Curl sessarit yömäki Iso-Syöte SnowParkissa 
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Houseband Hotelli Pikku-Syötteellä
• Family Festival Weekend @ Pikku-Syöte
• Rinnesuunnistus Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

La 1.2.
• Fazer-KarkkiBingo Pärjänkievarilla alkaen klo 18
• Karaokeilta Pärjänkievarilla alkaen klo 21
• Elastinen Hotelli Pikku-Syötteellä
• Leijona-kisa Iso-Syötteellä
• Rip-Curl sessarit Iso-Syöte SnowParkissa
• Forrest Camp Pikku-Syötteellä
• Pikku-Syöte Open III
• Family Festival Weekend @ Pikku-Syöte
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Su 2.3.
• Pihkaparran rinneseikkailu Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä-näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Ma 3.3.
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Ti 4.3.
• Mustin ja Lystin poronhoitoretki Iso-Syötteellä
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä
• YouthCamp Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte ParkkiJamit SnowPark Cup
• Pujottelukisa Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Ke 5.3.
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Makea huiputusretki Pikku-Syötteellä

• Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa

To 6.3.
• Mustin ja Lystin lettukestit Iso-Syötteellä
• Audi rinnerieha Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21 
• Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä
• Timantin metsästys Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa

• Hankihulinat Luontokeskuksessa klo 11-15

Pe 7.3.
• Mustana plays Santana Pärjän Bändiviikoilla
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Rinnesuunnistus Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

La 8.3.
• Tanssiorkesteri Ässät Hotelli Iso-Syötteellä
• Fazer-KarkkiBingo Pärjänkievarilla alkaen klo 18
• Karaokeilta Pärjänkievarilla alkaen klo 21 
• Leijona-kisa Iso-Syötteellä.
• Samsung Jamit Iso-Syöte SnowParkissa.
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Su 9.3.
Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa     

Katso lisää 
tapahtumia:
syote.fi/info/
tapahtumakalenteriwww.syote.fi

VKO 8 VKO 9 VKO 10

Lumilomalle Syötteelle!
Syötteellä tapahtuu 17.2.–9.3.2014
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Umpihankihiihdon MM-kilpailut 
tarjosivat jälleen elämyksiä

Viime viikonloppuna 7.-
9.2 järjestettiin Umpihan-
kihiihdon MM-kilpailut 
17. kerran suotuisassa tal-
visäässä, jopa niin suotui-
sassa, että näin leutoa sää-
tä muisteltiin olleen joskus 
seitsemän vuotta sitten. 
Hiihtämään lähdettiin Ho-
telli Pikku-Syötteeltä. Pyt-
kynharjun ja Hevosharjan 
kautta matka kävi Saa-
risuolle, josta Mursun-
mäkeen ja siitä yöleirille 
Multiharjuun, joka sijait-
see Rojolan ja Röyän väli-
maastossa. Perusreitti oli 
34 kilometrin pituinen. Li-
särastit käyneille matkaa 
tuli yli 10 kilometriä lisää. 
Yksi lisärasti oli Pudasjär-
ven ainoan vuoren, Vihan-
tavuoren länsilaidalla. 

Osa joukosta, eli noin 
60 kilpailijaa, läksi taipa-
leelle jo perjantai-iltana. 
Joukossa oli kaikki kol-
me ulkomaan hiihtäjää. 
Hiihtäjät yöpyivät Naa-
mangan toimintakeskuk-
sen pihapiirissä. Perjan-
tain lähtömahdollisuus 
on ollut kisassa käytäntö-
nä viimeisten viiden vuo-
den ajan. Heille lauantain 
hiihtomatka oli sitten huo-
mattavasti lyhyempi, kuin 
muilla. 

Lauantaina aamupäi-
vällä oli hyvä hiihtoke-
li. Puoliltapäivin alkoi sa-
taa lunta ja maastossa oli 
myös sumua näkyvyyttä 
heikentämässä. Kuitenkin 

keli oli nopea, parhaat jouk-
kueet hiihtivät matkan noin 
kuudessa ja puolessa tun-
nissa. Sunnuntaina oli lau-
han sään vuoksi voitelukeli 
ja metsäsuksien päälle myös 
kasaantui lunta, mikäli ei ol-
lut hoksannut varautua esi-
merkiksi silikonin laittami-
sella.

Joidenkin kilpailijoiden 
mielestä keli oli jopa raskain 
tähän mennessä. Kilpailuun 
osallistui yhteensä noin 280 
hiihtäjää, heistä 20 naisia. 
Joukkueita oli yhteensä 63, 
joista kolme keskeytti. Yk-
silökilpailuun osallistui 30, 
joista yksi joutui keskeyttä-
mään. 

Tänä vuonna joukkuekil-
pailun voiton vei viimevuo-
tiseen tapaan Laskuvarjojää-
kärikillan kakkosjoukkue, 
ykkösjoukkue oli viidente-
nä. Pudasjärveläisistä jouk-
kueista paras oli Kiinteistö-
neliö, jolla viimevuotinen 
neljäs sija parantui kakko-
seksi. Metsäläiset myös pa-
ransivat sijoitustaan viime 
vuoden 9. sijalta neljänneksi. 
Pienkonehuolto Keskiahon 
joukkue oli kymmenes. Pu-
dasjärveläislähtöisiä hiihtä-
jiä oli 24. sijoittuneessa ESJU 
UHH -joukkueessa. Ohtosen 
joukkue oli 31. Heistä kak-
si joukkueen jäsentä sai 15. 
kerran osallistumisesta stan-
dartin ja Pentti Kaijala juh-
li myös 60-vuotismerkkipäi-
väänsä. Metsähallituksen 
Lyylit joukkueessa hiihti 

kaksi naista Syötteen luon-
tokeskuksesta ja joukkue si-
joittui 46. sijalle.  Pudas-
järveläinen HankiKissojen 
nelihenkinen naisjoukkue si-
joittui 52. sijalle. 

Yksilökilpailun voitti jo-
ensuulainen EkoRipe Met-
sä- ja luontopalvelujen Antti 
Tolonen. Viimevuotiseen ta-
paan toiseksi tullut savukos-
kelainen Juha Julkunen hävi-
si lopputuloksissa reilut pari 
minuuttia. Yksilökilpailussa 
ei ollut tällä kertaa pudasjär-
veläisiä mukana.

Kilpailijoista  
pidetään huolta
Kilpailijoita seurattiin 
Tracker  gps-paikannuslait-
teilla ja heidän sijaintipaik-
kansa ja kulkureitit olivat 
kilpailun ajan nähtävissä 
Umpihankihiihdon internet-
sivustolla.

Yksilökilpailijan ja jouk-
kueen pakollisiin varus-
teisiin kuului perinteinen 
kompassi. Monella joukku-
eella oli käytössään omana 
lisävarusteena ranteeseen 
kiinnitettävä gps-laite, jon-
ka avulla saattoi muun mu-
assa seurata omaa etene-
mistään ja kulkunopeutta. 
Hyvään suoritukseen pyrki-
välle kilpailijalle on tärkeää 
pystyä pitämään kulkuno-
peus mahdollisimman tasai-
sena uuvuttamatta itseään. 
Voimia tulee säästää viimei-
seksikin kisapäiväksi varsi-
naiselle umpihankihiihto-
osuudelle, jossa kisailijoista 
puristetaan viimeisetkin voi-
manrippeet. Viimeisenä kil-
pailupäivänä sunnuntaina 
hiihdettiin alussa umpihan-
kiosuus ja lopuksi moottori-
kelkkauralla. Tänä vuonna 
maali sijaitsi Rojolan piha-
piirissä. 

Juhlailta  
yöleirin vieressä
Lauantaina järjestettiin ilta-
juhlat kilpailijoiden yölei-
rimaaston vieressä. Juhlati-
laisuuteen osallistujille oli 
järjestetty linja-autokulje-
tus Pudasjärveltä ja Syötteen 
alueelta.

Juhla aloitettiin Pohjois-
Pohjanmaan maakuntalau-
lu yhteislaululla. Ylijohtaja 
Terttu Savolainen Oulusta oli 
saapunut ensimmäistä ker-
taa Umpihankihiihtoon ja ih-
metteli leiritunnelmaa, tulia, 

puhdasta luontoa, hiihtäjien 
sinnikkyyttä ja sitä, että suuri 
osa hiihtäjistä on tullut vuo-
si vuodelta jopa 17 vuoden 
ajan mukaan tapahtumaan 
rehdin kilpailun merkeissä. 
Hän antoi myös tunnustusta 
sadoille talkoolaisille ja kisa-
järjestäjille. 

Kisojen suojelijan, Mar-
jo Matikaisen tervehdyspu-
heen piti Pudasjärven Ur-
heilijoiden puheenjohtaja, 
urheiluneuvos Seppo Sam-
melvuo. Pudasjärven kau-
pungin tervehdyksen esit-
ti kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Vesa Riekki, 
jonka syntymäkodin maise-
missa yöleiri ja etenkin maali 
sijaitsivat. Kahdeksatta ker-
taa mukana ollut suomussal-
melainen teatterintekijä Eero 
Schroderus esitti mieliinpai-
nuvan muistelman sota-ajal-
ta venäläisten desanttien hir-
mutöistä, joiden kohteeksi 
myös hänen perheenjäseni-
ään joutui surmatuksi. Kirk-
koherra Juha Rauhala piti il-
tahartauden ja tilaisuuden 
lopuksi laulettiin yhteislau-
luna Suojelusenkeli laulu. 
HT

sirad99 taittaa matkaa ohtosen maastossa. Juha nyman

Järviseudun ammatti-instituutti / eksyttäjät etenevät saarisuon niityillä. Juha nymanPerässä hiihtäjän näkökulma.

Kuvassa joukkueet ovat valmistautumassa sunnuntaina klo 9 alkavaa umpihanki-
osuuteen kohti rojolan taloa ohtosen maisemissa.
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Laadukas A-oikeudet omistava viihtyisä karaokepubi.

www.helmipub.fi

Talonpojantie 8 B 9, 93400 Taivalkoski 
(Linja-auto-/taksiasemalla) Puh. 040 844 1755.

Avoinna keskiviikosta 
lauantaihin klo 22 - 02, 

K-18.

Karaoketanssit joka 
ilta ja facebook-sivuilta 

näette teemaillat.

 www.pudasjarvi.fi 

Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi, Puh. 040 826 6440
www.pudasjarvi.fi/puikkari

AUKIOLOAJAT
Uinti- ja kuntoiluaika päättyy puoli tuntia ennen hallin sulkemista. 
Lippukassa suljetaan tunti ennen hallin sulkemista.

Maanantai  12.00-20.00
Tiistai   6.15-20.00
Keskiviikko  12.00-20.00
Torstai   6.15-20.00

Perjantai  12.00-18.00
Lauantai  12.00-18.00
Sunnuntai  12.00-18.00

Kelkkailijan lounaspaikka 
Taivalkoskella reitin varrella

Lounas ma-pe klo 11 - 16  9,50 €

Tervetuloa kelkalla suoraan pihaan!

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Uskoa,
toivoa ja
rakkautta

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

yksilösarjan voittajan antti tolosen räjähtävä lähtö pi-
kataipaleelle. Juha nyman

Perässähiihtäjät kokoontuneena sunnuntaiaamuna 
lähtöpaikalle odottelemaan lähtöä.

lta hämärtyy yöleirissä multiharjulla. Juha nyman

maalialueella rojolanperällä riitti kuhinaa. Juha nyman

esJu uhh joukkueen Jari Pukki/oulu, markus Vahtola/
oulu ja Pudasjärveläiset Kalervo lassila, tapio iinat-
ti ja teijo iinatti lähdössä sunnuntain umpihankiosuu-
delle. Keli oli vesisateesta johtuen erittäin raskas, kos-
ka sukset osittain paatuivat sekä pohjasta että päältä.

Suomen Ladun Hiihtoniilot 
on erilainen hiihdon edistä-
miskampanja, jossa Hiihto-
niiloiksi pukeutuneet vapaa-
ehtoiset opastavat hiihdon 
ihmeelliseen maailmaan. 
Hiihtoniilon tunnistaa men-
neiden vuosikymmenten 
Karhu-piposta ja hipsterinsi-
nisestä hiihtoanorakista.

Suomen Ladun Hiihto-
niilot päivystävät 13 paikka-
kunnalla ladun varressa ja 
erilaisissa tapahtumissa. He 
järjestävät hiihto- ja voitelu-
kouluja, hiihtoretkiä ja kan-
nustavat ihmisiä hiihtämään. 
Kaksi Hiihtoniiloa oli mu-
kana Umpihankihiihdoissa: 
Hannu Backman ja Tiina Rii-
konen, molemmat Hollolasta

Eksyttäjät joukkueessa 

15. kertaa mukana ollut 
hannu Backman on yksi 
umpihankihiihdon ”pe-
ruspersoonia” ja siten 
useille kilpakumppaneil-
lekin tuttu. hän käytti pu-
heenvuoron iltatilaisuu-
dessa ja esitteli suomen 
ladun hiihtoniilojen hiih-
don edistämiskampanjaa.

Hiihtoniilon tunnistaa Karhu-piposta
hiihtäneellä Hannulla oli jo 
15. kerta ja hänet palkittiin 
viirillä. 

Hän on yksi umpihanki-
hiihdon ”peruspersoonia” ja 
siten useille kilpakumppa-
neillekin tuttu

Joukkueen sijoitus ollut 
useana vuonna 10–15 par-
haan joukossa, nyt 15. Han-
nu on erähenkinen ja kil-
pailuhenkinen ja harrastaa 
pitkänmatkanhiihtoja, Sul-
kavanSoutuja ja Erävaellus-
kisoja ja muita pitkänmat-
kan liikuntatapahtumia sekä 
tempauksia luonnossa liik-
kumisen parissa. Hannu piti 
iltajuhlassa puheen kisaili-
jan ja yhteistyökumppanin 
edustajana, siis puhui Hiih-
toniilo-kampanjasta. 

Tiina Riikonen hiihti Met-
sähallituksen MH Lyylien 
joukkueessa oli suurin osa 
ensikertalaisia ja koko jouk-
kue naisia, joista Syötteel-
tä olivat Kaisu Mankinen ja 
Annu Partanen. 

Tiina osallistui hiihtoon 
seitsemännen kerran. Tällä 
kertaa joukkueen sijoitus oli 
46. mutta parhaana naisjouk-
kueena ikään kuin epäviralli-
nen naisten maailmanmesta-
ruus ilman yhtään lisärastia, 
kuten ennakkoon oli sovittu. 

Tiina kertoi olevansa in-
nokas hiihtäjä, mutta ennen 
kaikkea retkeilijä ja Lapinva-
eltaja, kesät talvet. Hän har-
rastaa myös retkimelontaa ja 
pyöräsuunnistusta. HT

lisää iltatilaisuuden kuvia 
ja tekstejä julkaistaan ensi 

viikon lehdessä.

Umpihankihiihdon pika-
osuus käytiin sunnuntaina 
9.2., jonne tarvittiin vapaa-
ehtoisia perässähiihtäjiä. He-
räsimme aamulla aikaisin ja 
kamppeet kasaan, sillä kel-
lo seitsemältä lähti linja-auto-
kuljetus kohti lähtöpaikkaa. 
Pikkuteiden ja mutkien jäl-
keen meidät jätettiin kilpai-
lijoiden yöpymispaikalle, 
mistä hiihdettiin lähtöpaikal-
le kilometrin verran. Oman 
joukkueen saapumista odo-
tellessa, oli mukava vaihtaa 
ajatuksia muiden perässä-
hiihtäjien kanssa.

 Perässähiihtäjien tarkoi-
tus oli katsoa, etteivät kilpai-
lijat hiihdä valmiita muiden 
tekemiä latuja, hiihdä alueen 
laidoilla kulkevia reunauria, 
poromiesten kelkan jälkiä tai 
muuta vastaavaa pitkin. Ka-
peimmissa kohdissa saikin 

Perässähiihtäjän kokemuksia
olla tarkkana, sillä jälkiä oli 
paljon ja umpihanki vähissä. 

Jokaiselle Perässähiihtäjäl-
le oli ennalta määrätty oma 
joukkue, jonka perään lähtö-
linjalta lähdettiin.  Oma jouk-
kueeni ”Savon Sissit” koos-
tui kolmesta miehestä, joilta 
ei vauhti loppunut kesken. Il-
man painavaa rinkkaakin sai 
hiihtää välillä tosissaan pe-
rässä pysyäkseen. Keli osoit-
tautui nollakelin ja vesisateen 
takia haastavaksi. Lumi paak-
kuuntui suksiin ja keli oli mä-
rän lumen vuoksi raskas, jopa 
raskain tähän mennessä muu-
tamaa kilpailijaa kuunnelles-
sa. Meistä toimitsijoistakin oli 
huolehdittu ja saimme hiih-
don päätteeksi kunnon ”La-
pin akan keiton”, joka urakan 
jälkeen kyllä maistuikin.

Jenni Peltoniemi
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AUTOSÄHKÖKORJAAMO

UNTO SIIRA

Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

Mökkien siivous ja huoltopalvelut,
suursiivoukset,

mm. lakanapalvelu, puupalvelu

Tmi Laura Kokko

Puh. 040 587 5051

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

* Maisemointityöt 
* Lumityöt

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

Haja-asutusalueen laaja-
kaistahankkeet ovat eden-
neet Pohjois-Pohjanmaal-
la. Viestintäviraston viime 
vuoden loppuun mennes-
sä Laajakaista kaikille 2015 
-hankkeesta myöntämistä 
tuista ylivoimaisesti suurin 
potti, 28 prosenttia on koh-
distunut Pohjois-Pohjan-
maalle. Yhteensä viestintä-
virasto on myöntänyt tukea 
koko maassa 22,7 miljoonaa 
euroa, josta 6,3 milj. euroa 
Pohjois-Pohjanmaalle. Li-
säksi maaseuturahaston tu-
ella Pohjois-Pohjanmaalla 
on käynnissä tai vireillä nel-
jä hanketta. Näihin maaseu-
turahastosta on myönnet-
ty tukea lähes 4,5 miljoonaa 
euroa.

Pohjois-Pohjanmaan han-
keohjelmassa mukana ole-
vista 12 kunnasta vain kolme 
kuntaa, Kuusamo, Reisjärvi 
ja Haapajärvi, ovat vielä il-
man ratkaisua hankkeen to-
teuttamiseksi. Kuusamossa 
uskotaan mobiiliverkon rat-
kaisevan tietoliikenneyhtey-

Rakennamme maaseudun 
tietoliikenneyhteyksiä Pohjois-Pohjanmaalla

det kaupallisten toimijoiden 
kautta. Laajakaistahankkeen 
toteuttamisen ovat aloitta-
neet Taivalkoski, Pudasjär-
vi, Ii, Hailuoto, Utajärvi, Sii-
kalatva, Pyhäntä, Kärsämäki 
ja Pyhäjärvi. Toteuttamista 
varten kunnissa on perustet-
tu neljä osuuskuntaa ja kaksi 
kuntayhtiötä.

Edelläkävijä ja suunnan-
näyttäjä Pohjois-Pohjan-
maalla on ollut Utajärvi ja 
Osuuskunta Utakuitu, joka 
on käynnistänyt laajakais-
ta rakentamisen ripeästi. 
Utajärvellä on jo rakennet-
tu kesän 2013 aikana valo-
kuituverkkoa yli 300 kilo-
metriä ja asiakasyhteyksiä 
otetaan käyttöön kuluvan 
talven aikana noin 200 kap-
paletta. Pudasjärvellä ja Tai-
valkoskella toimiva Kairan 
Kuitu on saanut Viestintä-
viraston tukipotista toisek-
si suurimman panostuksen. 
Valokuituverkon rakenta-
minen käynnistyy siellä ensi 
kesänä. Kevään 2014 aikana 
verkon rakentaminen tulee 

käynnistymään myös kai-
kissa muissa hankekunnis-
sa, lukuunottamatta Iitä ja 
Hailuotoa, jossa päästäneen 
rakentamaan loppukesäs-
tä 2014. Iin laajakaistahank-
keessa tarvitaan vielä lisää 
toimijoiden yhteistä näke-
mystä, jotta hanke nytkähtää 
eteenpäin.

Valtakunnallinen Laaja-
kaista kaikille 2015 -hanke 
on saanut aivan uudenlai-
sen merkityksen, kun kun-
nat ovat ottaneet toteutta-
misvastuuta hankkeissa. 
Nyt suunnitteilla ja käynnis-
teillä olevat hankkeet tulevat 
toteuttamaan yhteydet lop-
puasiakkaille saakka haja-
asutusalueiden lisäksi myös 
kuntien taajamiin ja niiden 
läheisyyteen. Hankkeen ete-
nemistä Pohjois-Pohjan-
maalla on auttanut kuntien 
yhteistyö, Pudasjärvi ja Tai-
valkoski, Siikalatva ja Py-
häntä sekä Kärsämäki ja Py-
häjärvi vievät rakentamista 
yhdessä eteenpäin.

Meneillään olevat hank-

keet tulevat vaikuttamaan 
yli 40 000 pohjoispohjalai-
sen tietoliikenne-yhteyksien 
merkittävään paranemiseen. 
Laajakaista kaikille 2015 
-hankkeesta on tullut vuo-
situhannen alun tärkein ja 
merkittävin kehittämishan-
ke maaseudulle ja maaseu-
tukunnille. 

Kuntavetoisena toteu-
tetut hankkeet kantavat 
merkittävästi yhteiskunta-
vastuuta. Ne edistävät eko-
logista ajattelua, asukkai-
den hyvinvointia, tehostavat 
kuntapalveluita ja palvelu-
jen saatavuutta sekä edistä-
vät demokratiaa ja kansa-
laisten yhdenvertaisuutta. 

Pohjois-Pohjanmaal-
la maaseudun laajakaista-
rakentamista edistetään 100 
Megan Itä- ja Pohjois-Suomi 
-hankkeella.

Timo Hänninen, 
Pohjois-Pohjanmaanliitto

Viime syksynä kokeilumie-
lessä järjestetty KurenTanssi- 
tapahtuma on luvassa taas 
tulevana syksynä ja sitä val-
mistellaan jo täyttää päätä. 
Tapahtuman seitsemän hen-
kistä suunnitteluporukka 
vetävät, käytännön asioista 
päävastuuta kantava Pudas-
järven Urheilijoiden voimis-
telujaoston puheenjohtaja 
Kirsi Kipinä ja tapahtuman 
taiteellisesta puolesta ja tans-
siopetuksesta sekä leiriyty-
misasioista vastaava Ensio 
Koivula. Pääjuhlatapahtu-
ma järjestetään viikonlop-
puna 19.-21.9. huipentuen 
lauantai-illan yleisötapahtu-
maan, joka on pudasjärve-
läisittäin luovasti sovellettu 
versio Tanssii tähtien kans-
sa tanssikilpailuformaatista. 
Tapahtuma on hyvä osoitus 
paikallisten eri toimijoiden 
ja yhteisöjen yhteistyöstä. 
Tänä vuonna päävastuuta 
kantaa Pudasjärven Urhei-

KurenTanssit jälleen syksyllä

toimikunnan jäseniä Koskenhovilla suunnittelemassa tanssitapahtumaa; Kirsi Kipinä, ensio Koivula, Päivi nie-
melä, raija Pohjola, Birgit tolonen, sointu Veivo ja tuula haverinen. 

lijoiden Voimistelujaosto ja 
järjestelyihin on ilmoittautu-
nut mukaan muun muassa 
Pudasjärven Nuorisoseura, 
kaupungin liikunta- ja kult-
tuuritoimi sekä Kansalais-
opisto, kaupungin johtohen-
kilöitä sekä joukko entisiä 
pudasjärveläisiä.

Koivula kertoi, että Ku-
renTanssille on valittu teema, 
jonka pohjalle yleisötapah-
tuma tullaan rakentamaan. 
Teemaan liittyy tietyn ai-
kakauden musiikki ja tans-
sit, Teeman pääsee itse aisti-
maan tulemalla mukaan joko 
toimintaan tai sitten viimeis-
tään yleisötapahtumassa.

-Olemme hyödyntäneet 
viime tapahtumasta saa-
tua palautetta ja esimerkik-
si kiinnitetään huomiota 
äänentoistoon ja valaistuk-
seen. Tapahtumaviikonlop-
puna perjantai-iltana, lau-
antai- ja sunnuntaipäivänä 
järjestetään lisäksi tanssilei-

rejä kouluilla, Koskenhovil-
la ja Tuomas Sammelvuo-sa-
lilla. Tanssinopettajina toimii 
kokeneita alan ammattilai-
sia, muun muassa ammatti-
korkeakoulun tanssinopetta-
ja Päivi Perttunen ja Kimmo 
Lasanen, joka on moninker-
tainen tanssin Suomenmes-
tari, tiesi Koivula.

Tapahtuman järjestäjät 
toivovat kuluvan vuoden ai-
kana ja varsinaiseen tapah-
tumaan osallistujiksi tanssi-
liikunnasta kiinnostuneita 
lapsista senioreihin. Erityi-
sesti miehillä on hyvä tietää, 
että tanssista kiinnostuneet 
naiset odottavat itselleen 
tanssiparia niin harjoituk-
siin, kuin tapahtumaankin. 
Hankituista tanssitaidoista 
on varmasti hyötyä mones-
sa mielessä puhumattakaan 
tanssiliikunnan terveydelli-
sistä vaikutuksista.

Monet alueen yritykset 
ovat myös olleet hyvillään 

tapahtuman järjestämises-
tä. Järjestäjät toivovatkin yh-
teistyöstä kiinnostuneiden 
yritysten ottavan heihin yh-
teyttä hyvissä ajoin, jotta eri 
asioista ehditään ideoida ja 
tehdä tarpeelliset valmiste-
lut. Yhtenä hienona esimerk-
kinä viimevuotisesta yritys-
yhteistyöstä Koivula mainitsi 
paikallisen rautakaupan lah-
joittamasta ”lattiaparketis-
ta”, jota voidaan käyttää 
Sammelvuo-salin lattiapin-
noitteena tulevanakin syk-
synä. Tapahtuma tarjoaa yri-
tyksille näkyvyyttä monin 
eri tavoin, lupaavat järjestä-
jät.

Aiheen tiimoilta ensim-
mäisenä tapahtumana järjes-
tetään Koskenhovilla lauan-
taina 22.2. tanssileiri, jonne 
ovat tervetulleita syksyn ta-
pahtuman kilpailijat ja muut 
osallistujat.

Pertti Kuusisto

Talonpojantie 8 B 13
93400 TAIVALKOSKI

Seija Parviainen
Puh. 040 171 4804

 PARTURI KAMPAAMO

Lämpimästi tervetuloa 
miellyttävälle parturi-
kampaamo käynnille!

PALVELUKSESSASI 
TAIVALKOSKELLA
JOKI-JUSSI

Palvelemme
ma-pe  8-21
la  8-18
su  12-18
 (12-21)P. 010 7633 265 

s-market.joki-jussi@sok.fi

(8,21snt/puhelu + 11,9 snt/min)

010 7633 743
www.abcasemat.fi

Palvelemme
joka päivä

6-22
TAIVALKOSKI
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SUOMEN PISIN JA 
MONIPUOLISIN 

SNOWPARK!
SnowPark (1000 m) | JibPark (450 m) | MiniStreet (300 m)

www.isosyotesnowpark.com
isosyotesnowpark

5 tähden WST slope style -osakilpailu
Palkintorahaa jaossa 50 000 USD

www.isopen.fi

Hiihtolomaviikkojen
ohjelmaa Iso-Syötteellä 17.2.–9.3.
17.2. 
• Musti ja Lysti Cup

• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

18.2. 
• Iso-Syöte SnowParkin ParkkiJamit

• Mustin ja Lystin poronhoitoretki

19.2. 
• Musti ja Lysti Cup 

• Audi rinnerieha
20.2. 
• YouthCamp
• Mustin ja Lystin lettukestit

• Jyrmyt Jyrkällä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

21.2.
• Musti ja Lysti Cup

22.2.
• Haglöfs Suomi Slalom

• Mindy-sessarit
24.2.
• Musti ja Lysti Cup

• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

25.2.
• Mustin ja Lystin poronhoitoretki

• Völkl demotour
• Iso-Syöte SnowParkin ParkkiJamit

26.2.
• Musti ja Lysti Cup

• Nordican ja Blizzardin suksitestipäivä

27.2.
• Mustin ja Lystin lettukestit

• Jyrmyt Jyrkällä
• YouthCamp
• Audi rinnerieha
• Haglöfs Suomi Slalom

28.2.
• Musti ja Lysti Cup

1.3.
• Leijonakisa
3.3. 
• Musti ja Lysti Cup

• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

4.3. 
• ParkkiJamit SnowPark Cup

• Mustin ja Lystin poronhoitoretki

• Jyrmyt Jyrkällä
• YouthCamp
5.3.
• Musti ja Lysti Cup

6.3.
• Iso-Syöte    
   SnowParkin      
   Iltasessarit
• Mustin ja Lystin 
   lettukestit
• Haglöfs Suomi 
   Slalom
• Audi rinnerieha
7.3. 
• Musti ja Lysti Cup

8.3.
• Leijonakisa
• Samsung Jamit Iso-Syöte SnowParkissa

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Oulunkaaren kuntayhtymän 
hallinnoima Bioenergiapörs-
si-hanke järjesti Pudasjär-
veläisille metsänomistajil-
le Energiapuupäivän Livon 
koululla lauantaina 8.2. Pai-
kalle oli saapunut yli 30 ti-
lojensa hakkuumahdolli-
suuksista kiinnostunutta 
metsänomistajaa. Hankkeen 
neuvoja, Metsäkeskuksen 
metsätalousinsinööri Tero 
Hänninen oli kerännyt Pu-
dasjärven kaupungin Livon 
kylän alueelta Metsäkeskuk-
sen metsävaratietokannas-
ta ne tilat, joilla on kiireelli-
siä ensiharvennuskohteita ja 
kohdentanut kirjeet näille ti-
loille.

Hänninen kertoi interne-
tissä toimivan Bioenergia-
pörssin palvelun sisällöstä ja 
tarjonnasta.

-Sivuston avulla met-
sänomistaja voi kilpailuttaa 
hakkuukohteensa ja saada 
näin ollen paras mahdolli-
nen hinta leimikolleen sekä 
löytää palvelun kautta alu-
een toimijoiden yhteystie-
dot. Bioenergiapörssin pal-
velu on metsänomistajalle 

Energiapuupäivä kiinnosti metsänomistajia
sekä helppo että maksuton. 
Sivustolla on myös runsaas-
ti tietoa energia-asioista ihan 
tavallisille pienkiinteistöjen 
omistajille. Bioenergiapörssi 
– hanke jatkuu ensi syksyyn 
saakka ja sen projektipäällik-
könä toimii Heidi Takalo Iin 
Micropoliksesta. Hanketta 
rahoittavat Pohjois-Pohjan-
maan liitto (EAKR), Oulun-
kaaren kunnat sekä alueen 
yritykset, totesi Hänninen.

Turveruukki Oy pitää 
Bioenergiapörssiä hyvä-
nä työkaluna edistää met-
säenergian kauppaa ja sen 
vuoksi Turveruukki on ha-
lunnut olla mukana hank-
keessa osatoteuttajan roolis-
sa. Pudasjärven kaupungin 
alueella on runsaasti metsä-
energiapotentiaalia metsien 
nuoresta ikärakenteesta joh-
tuen. Turveruukin ja Oulun 
Energia konsernin tavoittee-
na on saada alueen metsä-
energiavarat hyötykäyttöön 
ja metsien harvennusräs-
tit pienemmiksi. Hankkeen 
päättymisen jälkeen Bio-
energiapörssi-palvelua on 
tarkoitus jatkaa Turveruu-

kin ja Oulun Energian yllä-
pitämänä.

Ilkka Saarijärvi Pudasjär-
ven kaupungilta kertoi Bio-
Ytyä-hankkeesta, jossa on 
vahvasti keskitytty muun 
muassa Heteharjun alueen 
kehittämiseen ja tehty sel-
vityksiä eri mahdollisuuk-
sista hyödyntää aluetta esi-
merkiksi metsäenergian 
varastointi- ja terminaalialu-
eena. Saarijärvi totesi, että 
Heteharjun alueelle on saa-
tukin jo toimijoita ja yhteis-
työtä Pudasjärven kaupun-
gin sekä esimerkiksi Oulun 
Energian välillä on tarkoitus 
kehittää edelleen.

Iltapäivällä tehtiin bus-
siretki metsäenergian kor-
juukohteelle, josta energia-
puu viedään Turveruukin 
terminaaliin Heteharjuun. 
Työnäytöskohteella osallis-
tujille kerrottiin, että pai-
kalliset yrittäjät hankkivat 
metsäenergiaa Turveruu-
kille tienvarsitoimitukse-
na tai suoraan terminaaliin 
toimitettuna ja niin korjuu, 
kuljetus, kuin varastointiin 
liittyvät työtkin hoituvat 

pääasiassa Pudasjärvisten 
yrittäjien voimin. Energia-
puu hankitaan yhtiölle lähes 
yksinomaan karsittuna ran-
kana, jota voidaan kuljettaa 
puutavara-autolla ja sen säi-
lyvyys varastoinnin aikana 

metsäpalvelu-urakoitsija ahti Väyrynen työskenteli motollaan energiapuun korjuu-
kohteessa. Väyrynen kertoi, että hän tekee metsänomistajan puolesta kaiken puu-
kauppaan liittyvän työn.

on hyvä.
Paluumatkalla bussi kier-

si Heteharjun bioterminaalin 
kautta, jossa energiapuuta 
varastoidaan asfalttikentäl-
lä ja kuivuttuaan sitä hake-
tetaan Toppilan voimalai-

iltapäivällä tehtiin bussiretki metsäenergian korjuukohteelle, jossa vieraita kiinnos-
tivat erityisesti hakkuutyön korjuujälki ja puutavaralajien erottelu tukeista sekä kui-
tupuista energiapuihin. 

livolla järjestettyyn energiapuupäivä-tilaisuuteen osallistui reilu kolmekymmentä 
metsänomistajaa ja muita asiasta kiinnostuneita.

tokseen tarpeen mukaan. 
Samalla alueella toimii myös 
L&T Biowatti Oy:n haketer-
minaali.

Timo Vanhala, projekti-
päällikkö, Turveruukki Oy

www.ouluntaksipalvelut.fi             www.otpshop.fi  P. 0200 222 66

Vastuu lähivesien hoidos-
ta ja kunnostuksesta siirtyy 
yhä enemmän vapaaehtoi-
sille paikallisille toimijoil-
le. Yhdistykset, osakaskun-
nat, maanomistajat ja muut 
toimijat tarvitsevat kuiten-
kin tuekseen pysyvän tahon, 
joka tarjoaa neuvontaa hank-
keiden suunnitteluun, rahoi-
tuksen hakemiseen ja käy-
tännön toteutukseen.

Miten vesienhoito voi-
si järjestäytyä vapaaehtoi-
sesti ja millainen organisaa-
tio voisi toimia paikallisten 
kunnostajien tukena? Tähän 

Järjestäytynyt yhteistyö edistää vesien kunnostusta
kysymykseen etsitään vasta-
uksia Vyyhti-hankkeen ylei-
sötilaisuudessa tiistaina 18.2. 
kello 17.30–20 Pudasjärven 
Pohjantähdessä.

ProAgria Oulun hallin-
noima Vyyhti eli Vesistöt ja 
ympäristö yhdessä hyvään 
tilaan -hanke selvittää Poh-
jois-Pohjanmaalle soveltu-
via välittäjäorganisaation 
malleja. Yksi seminaarissa-
kin esillä oleva vaihtoehto 
on vesiensuojeluyhdistyk-
sen perustaminen.

-Tällainen organisaatio 
toimisi sananmukaisesti vä-

littäjänä eri osapuolten, ku-
ten viranomaisten, tutkijoi-
den, hankeammattilaisten, 
yritysten, rahoittajien ja pai-
kallisten kunnostajien välil-
lä. Sen puoleen voisi kääntyä 
kaikissa vesienhoitoon liitty-
vissä kysymyksissä, kertoo 
projektipäällikkö Riina Rah-
kila.

Yhdistyksen toiminta-
alue voisi kattaa koko Poh-
jois-Pohjanmaan tai maa-
kunnan alueella voisi toimia 
kaksikin yhdistystä. Vapaa-
ehtoinen järjestäytyminen 
keventäisi esimerkiksi kun-

tien vesienhoitoon liittyvää 
työtä ja lisäisi yksittäisten 
toimijoiden vaikutusmah-
dollisuuksia.

-Kunnat voisivat suh-
teellisen pienellä panoksella 
saada käyttöönsä vesienhoi-
don asiantuntijaorganisaati-
on ja hyötyä muun muassa 
hankevalmisteluun saata-
vasta avusta, Riina Rahkila 
toteaa.

Hankerahoitus  
kannattaa hyödyntää 
Tulevat EU-ohjelmat tarjo-
avat rahoitusta vesistöjen 

kunnostukseen. Esimerkiksi 
Euroopan aluekehitysrahas-
ton (EAKR) hankkeet tarjoa-
vat mahdollisuuksia uusille 
toimijoille, kun valtion re-
surssit vähenevät eikä ELY-
keskus enää juuri toteuta 
hankkeita.

Myös maa- ja metsätalou-
den kosteikkotuet yhdistyk-
sille ja muille toimijoille sekä 
maaseuturahaston muut 
ympäristöhankkeet säilyvät 
uudella EU-ohjelmakaudel-
la.

-Näitä rahoitusmahdol-

lisuuksia kannattaa hyö-
dyntää täysimittaisesti, sillä 
suhteellisen pienellä oma-
rahoitusosuudella voi saa-
da aikaan mittavia tuloksia. 
Myös mahdollinen välittä-
jäorganisaatio voisi tarvitta-
essa hakea hankerahoitusta 
ja toteuttaa hankkeita, Riina 
Rahkila sanoo.

Ella Karttimo
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Helmikuun kesselikirje

Muistutan jäseniämme maksamaan tämän 
vuoden jäsenmaksun.

10€/hlö/vuosi, perheeltä 20€ ja yrityksiltä 50€ /vuosi. 
Jäsenmaksu tulee maksaa Kesselin tilille 

FI33 5360 0420 0467 01. Ottakaapa tavoitteek-
si tänä 

vuonna kutsua uusia jäseniä tukemaan Kesselin 
toimintaan. Tiliotteeseen: nimi, osoite, 

puh ja sähköpostiosoite.

Kiitos jo etukäteen!

Tämä on Kesseli Ry:n juttunurkka. Kerromme yhdeksän kertaa 
vuodessa, millaista avustustyötä teemme Vienan Karjalassa ja Koil-
lismaalla. Pudasjärvi-lehti menee yli 70:lle yhdistyksemme jäsenel-
le ympäri Suomea. 

Haluan kertoa teille vähän, mitä kulissien takana on tapahtunut. 
Puheenjohtajana saa kokea niin iloa kuin suruakin tässä työssä. Muu-
tamia esimerkkejä Karjalasta ja koti-Suomesta. Otin kitaran, oman 
laukun ja pari pussia autosta. Muut tavarat menivät muiden auttavi-
en käsissä. Kun tulin kulttuuritalon sisäkäytävään, heti iloinen Zinai-
da tuli sepäämään. 

-Tässä on meistä tämän vuoden jäsenmaksut. Siinä oli hänen, 
kulttuurijohtajan Natalian ja kulttuurityöntekijän Raijan maksut. Yh-
teensä 1200 rpl. Ei ole aiemmin näin nopeaa toimintaa ollut, että ei 
ehdi laukkujaan lattialle laskea, kun on jo huolehdittu oma vastuu 
yhteisestä avustamistyöstä. Samalla matkalla Riitta Rusilan ja Aimo 
Tuikan kanssa olimme menossa Kostamukseen. Soitin Ninalle. Hän 
oli lähdössä leikkuulle Petroskoihin. On ollut lähes liikuntakyvytön 
jo pari kuukautta. Hän oli huolissaan jäsenmaksun toimittamisesta. 

– Olen varustanut rahan ja puhunut tyttärelleni, että kun tulet, 
niin hän antaa rahat sinulle. Voi olla, että Nikolai on töissä, mutta Ira 
tietää. 

Sanoin, että en ehkä pääse nyt tulemaan. Olin itse huonossa kun-
nossa, koska vasemmasta silmästä verkkokalvo oli repeytynyt ja nä-
keminen oli sitä sun tätä. Tollonjoella tapasimme Vieno Kirilovan. 
Hän oli 11 vuotta sitten laulamassa Pudasjärvellä ja on ”osasyylli-
nen” Kesselin syntymiseen. Kun kysyin, oliko mitään avustamistar-
peita, hän vastasi, että jos voisitte hankkia verenpainemittarin. 

– Semmonen, joka toimii paristoilla, kun täällä ei ole sähköjä, toi-
voi Vieno. 

Lupasimme hankkia. Lähtiessämme hänkin maksoi jäsenmaksun. 
Kostamuksen tavaratalossa tuli vastaan eräs Galina. Hän oli hämmäs-
tynyt. 

– Mitä sinä täällä teet? Hetken juttelimme. Hänkin on ollut jo use-
an vuoden Kesselin jäsen. Eräs Valentina soitti Murmanskin alueelta ja 
kysyi hädissään, että milloin ja miten maksamme jäsenmaksun? Ei voi 
kuin ihmetellä. Karjalaiset ovat todella vastuullisia ihmisiä.

Olin kyllä ihan innoissani, kun keskustelin Anjusga Jaakkosen kans-
sa. Hän kertoi olevansa iloinen siitä, että voi auttaa. 

– Koskaan ei voi tietää, milloin itse tarvitsee apua. Ja onhan sanot-
tu, että kaiken minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te sa-
moin heille ja antaessaan saa. 

Anjusga kysyi, että olisiko lasten polku-pyörille ja luistimille käyt-
töä? 

– Kyllä, ne ovat oikein hittituotteita Karjalassa. 
Saman päivän iltana kiittelin Anjusgan tyttäriä lahjoituksesta. 
– No, eipä mitään. Ihan kiva, kun saa auttaa. 
Auto kääntyi pihassa ja tytöt vilkuttivat iloisesti. Oli hieno tunne si-

simmässäni. Samana päivänä eräs Juha Kyröskoskelta kiitteli, 
- Kiitos, kun jaksat pitää kadonneista lampaista huolta. Hoidan jä-

senmaksun heti ja maksan samalla tämän vuoden. Eräs Risto Alavies-
kasta kertoi, 

- Minullakin on viisumi. Olen käynyt Jyskyjärvellä. Olen vähän 
omantien kulkija. Kaveri soitti illalla uudestaan. 

– Olen miettinyt asioita. Kiitos kun soitit päivällä! Olisin valmis läh-
temään mukaan. On hienoa tutustua ihmisiin, jotka eivät ajattele vain 
itseään ja ovat karjalaisten ystäviä. 

Miehen päivä oli pelastettu! Eräs Taisto Uimaharjusta kertoi, että 
oli ollut olkapäänleikkauksessa ja lihassärkyä on ollut parin vuoden 
ajan päivittäin. 

– Arvostan teidän tekemää työtä. Sitä että jaksatte vuodesta toi-
seen tehdä avustusmatkoja, oli Erkin rohkaisun sana Jalasjärveltä. 

Eräs jäsen ilmoitti äskettäin, että on toipumassa syövästä ja isänsä 
äkillisestä poismenosta. Sähköpostiin tuli suruviesti, että vanhin ja us-
kollisin jäsenemme Aulis Keuruulta oli muuttanut rajan taakse. 

Olen huomannut, että Kesselin väessä on paljon ihania ja hyviä ih-
misiä. Ja paljon on niitä, joita on koeteltu tavalla tai toisella. Ja paljon 
niitä, joilla on suuri sydän. Millaiset ihmiset auttavat? Luulenpa, että he, 
jotka ovat itse kärsimyskoulussa tai ehkä sen jo läpäisseet. Sydän on 
sillä tasolla, että ymmärtää lähimmäisen tuskan ja avun tarpeen. Oma 
itsekkyys ja ylpeys ovat rapisseet ja jäljelle on jäänyt ymmärrys: mi-
näkin voin auttaa. Sydämellinen kiitos kaikille teille, jotka uskollisesti 
olette mukana. Emmehän tee tätä työtä itsemme, vaan toisten hyväk-
si. Karjalassa lapset ja nuoret tarvitsevat apua, kuten Pudasjärvellä-

kin. Sain kulkea Kesselin puolesta hetken rinnalla surun kohdates-
sa erästä perhettä. 

– Sano kiitokset Kesselin väelle ja menestystä toimintaanne, oli 
äidin vilpittömät terveiset. 

Lopuksi infoa: Yhdistyksen vuosikokous pidetään to 27.2 klo 18 
Pudasjärvellä, osoitteessa Kauralantie 3. Tervetuloa! Pudasjärven 
keskustassa on runsaasti majoitustilaa mm. Jyrkkäkoski Oy:n tilois-
sa tai Syötteen tunturien äärellä Hakamajojen majoissa.

Ape Nieminen 
Kesseli Ry:n pj

sohjanankosken naiset lähettivät kiitokset ja tervei-
set Kesseliavusta.

iloisia sukulaisia ja jälleennäkemisen riemua.

Jäi vaivaamaan tässä muutama asia, pakko kirjoittaa ajatuksia 
paperille.

Kysymys 1: Onko meillä vara olla ylimielisiä toisillemme? 
Onko toinen ihminen parempi toista? Vastaukseni: Jokainen ih-
minen on, arvokas ihminen. Oli hänen taustansa, asemansa, va-
rallisuutensa, koulutuksensa mikä tahansa. 

Kysymys 2: Miksi emme voi yhdessä elää ja tehdä tästä kau-
pungista hyvä paikka asua? Vastaukseni: Yhdessä ilman kateutta 
ja pahansuopaisuutta voimme, jos tahdomme.

Kysymys 3: Miksi emme käyttäisi meidän kaupungissa ole-
massa olevia luonnonvaroja 100 prosenttisesti hyväksi?

Vastaukseni: Meillä on puhdasta vettä, turvetta, puuta, 
maata ja ilmaa. Jos joku haluaa tänne rakentaa ja kehittää kau-
punkia. Otetaan vastaan kiitollisena, ei ensimmäisenä joka asi-
aan aleta valittamaan.

Onerva Ronkainen

Lukijan kynästä

Huomenta 
Pudasjärvi!

hautapahtaalta Paukkerinharjulta. Kuva tanja ron-
kainen.

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti keskiviikkona 5.2. jul-
kisen huutokaupan Rimmin 
koululla, jossa myytiin en-
tisen opettajien asuntolara-
kennuksen ja poikien asun-
tolarakennuksen käytöstä 
poistettua irtaimistoa. Mek-
larina tehtävät hoiti sujuvas-
ti kaupungin tilapalveluista 
Eero Juurikka ja rahastajana 
sekä kirjurina toimi mitta-
mies Jyrki Niskala. Tiettäväs-
ti korkein hinta yksittäisestä 
tavarasta maksettiin hyvä-
kuntoisesta jenkkijääkaapis-
ta, jonka hinta nousi kah-
den välisen ostajan kesken 
lopulta 51 euroon. Taita-
vasti toiminut meklari Juu-
rikka siivitti hinnan nousua 
kertomalla, että hänen tie-
tääkseen vastaava uusi jää-

Huutokauppa se on, joka kannattaa

kaappi maksaa yli 300 euroa. 
Jääkaapin omistajaksi tuli lo-
pulta Gunnar Suomela. Pai-

kalla monenlaisiin ostoksiin 
lopulta päätynyt Alpo Olli-
la kunnostautui ostamalla 
sopuhintaan 12 kpl ovellista 
pystykaappia. Yhteenlaskun 
tuloksena Ollila totesi köyh-
tyneensä kaapeista yhteen-
sä 22 euroa. Tämän lisäksi 
Ollila hankki yhdellä eurol-
la kaksi liesituuletinta ja vie-
lä myöhemmin seitsemän 
rosteriteräksestä valmistet-
tua tiskipöydän kantta. Kos-
ka Ollila tiesi rosteriteräksen 
olevan kohtuullisen kallis-
ta ja kestävää materiaalia 
monenlaisiin käyttötarkoi-
tuksiin, raotti hän kukkaron 
nyörejä näihin ostoksiin ko-
konaiset 12 euroa. Huuto-

eero Juurikka (vas.) sai helposti myytyä myös kaikki rosteriteräksestä valmistetut 
tiskipöydän kannet.

huutokaupassa taitavasti toiminut meklari eero Juu-
rikka siivitti siistin jääkaapin loppuhinnan nousun 51 
euroon kertomalla, että hänen tietääkseen vastaava 
uusi jääkaappi maksaa yli 300 euroa.

kauppa kesti monenlaisten 
tavaroiden kaupoilla iltapäi-
vän puolelle ja sujui leppoi-
sissa tunnelmissa, eivätkä 
hinnat hirvittäneet ketään. 
Tärkeintä lienee, että hyö-
tytavara päätyi arvoiseen-
sa jatkokäyttöön eikä kaikki 
päätynyt kaatopaikalle. Tai-
sipa myytävää tavaraa tiloi-
hin jäädä vieläkin. Kun os-
tajat veivät kaiken kaupan 
käyneen tavaramäärän lo-
pulta pois, helpottaa se var-
maan myös heidän työtä, 
jotka tekevät kiinteistön lo-
pullisen siivouksen.

Pertti Kuusisto
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Kaarlo Haapakoski, jota tu-
tummat puhuttelevat Kal-
leksi, täyttää 13. helmikuuta 
90 vuotta. Syntymäpäiväjuh-
lia vietetään Panumalla lau-
antaina 15.2. Syntymäpäi-
väsankarin toiveena oli, että 
kaikki jotka haluavat, ovat 
tervetulleita käymään kah-
villa. Pannu on kuumana 
kello 14-19.

Iijokivarresta Haapakos-
kelta syntyisin oleva mies 
on asunut valtaosan elämäs-
tään Vantunlammen rannal-
la, jossa hänen isänsä aloit-
ti porotalouden ylläpidon. 
Näinpä Kallelle tuli jo pikku-
pojasta lähtien porohommat 
tutuksi ja sillä tiellä hän on 
vieläkin, tosin lähinnä har-

Poromies Panumalta täyttää 90 vuotta
rastuksen vuoksi.

- Porohommat ovat kyl-
lä kiinnostavia ja sai kul-
kea paljon eri paikoissa. Ai-
kanaan porot saivat olla 
talvellakin ulkona ja nii-
tä kuljettiin laskemassa ja 
merkkaamassa. Reissuilla 
yövyimme mettäkämpissä 
ja usein myös taloissa eri ih-
misten luona, hän kertoo.

- Pysyy paremmin tervee-
nä kun kulkee poroja ruok-
kimassa. Enää poroja on 
vain kolme ja sanoinkin, että 
porohommat jatkuvat yh-
deksällekymmenelle saak-
ka. Katsotaan nyt miten jat-
kuu, toivotaan että terveyttä 
riittää ja pääsisi ulkona kul-
kemaan, kertoo Kalle, joka 

Kaarlo haapakoski eli tuttavallisemmin Kalle viettää 
90-vuotissyntymäpäiviään.

vielä toipuu polvileikkauk-
sen jäljiltä.

Poronhoidon lisäksi mui-
takin työhaaveita oli, mutta 
sodassa haavoituttuaan Kal-
le jätti fyysisesti raskaammat 
savottahommat muille. Kal-
le osallistui jatkosotaan aluk-
si Uhtualla, kunnes tuli siirto 
Kannakselle, jossa hän haa-
voittui suurhyökkäyksessä 
vuonna 1944. Haavoittumi-
nen vaivasi ja silti mies lä-
hetettiin vielä Lapinsotaan. 
Kyyti Oulusta Tornioon hoi-
tui laivalla meriteitse.

Luonnossa ja metsässä 
liikkuminen on hyvä tapa 
hoitaa terveyttä ja lepuuttaa 
mieltä. Liikkumaan luon-
nossa pääsi myös metsästys-

harrastuksen kautta. Haa-
pakoski oli alusta saakka, 
vuodesta 1971 mukana Ki-
pinän metsästysseuran toi-
minnassa. Vaikka metsäl-
lä ei enää pysy nuorempien 
mukana, Kalle on tuttu näky 
hirvikämpällä.

- Aappo Koistinen met-
sästysseurasta oli jopa uhan-
nut kantaa minut kämpälle, 
jos en muuten pääse mu-
kaan, Kalle kertoo naurahta-
en. Aappo myös kertoi, että 
kyllä kämpältä löytyy pal-
jon toimettomampiakin hir-
vimiehiä kuin Kalle, tottu-
neella metsämiehellä kun on 
taidot kokeneissa hyppysis-
sä. JK

Iivari Jurmu 70 vuotta:
Sarakylä on paras paikka asua
Aika rientää ja Iivari Jur-
mulla tulee 70 vuotta täy-
teen 16.2. ja tilaisuutta juh-
listetaan kahvitteluiden ja 
muisteluiden merkeissä Sa-
rakylän koululla lauantaina 
15.2. kello 14 alkaen. Samal-
la myös mahdollisuus ko-
koontua seuroihin, kello 18 
alkaen.

Iivari Jurmu on Saraky-
lässä pitkän linjan vaikutta-
ja sekä karjatilallinen, jon-
ka tilaa nyt pyörittää hänen 
poikansa Juhanin perhe. Yh-
teensä Jurmun pariskunnal-
la on kymmenen lasta, joista 
puolet on poikia.

- Olen syntynyt Sarajär-
vellä ja myös asunut tääl-
lä koko elämäni. Kun isäni 

kuoli vuonna -65, maatila jäi 
perikunnalle. Seitsemästä si-
saruksesta yhtenä kotiin jää-
neenä vastasin tilanpidos-
ta aluksi sisareni ja veljeni 
kanssa. Avioiduttuani -72 
tilan töitä jatkettiin yhdes-
sä osaavan vaimoni kans-
sa, lasten kasvaessa töitä 
tehtiin yhdessä. Pyöritin ti-
laa kunnes vuonna -99 se jäi 
vanhimmalle pojalleni. Ny-
kyään navetta on kovin ny-
kyaikainen, niin ei minus-
ta ole siellä juurikaan apua. 
Enää muutamaan vuoteen 
en ole sinne sekaantunut, 
paitsi jonkin verran autellut 
pojan lomien aikana, kertoo 
Jurmu.

Useissa luottamustehtä-

vissä Jurmu koki, että vain 
osallistumalla voi vaikuttaa. 
Siksi hän vaikutti valtuusto-
toiminnassa 20 vuoden ajan, 
kirkkoneuvostossa 16 vuotta 
sekä ammattiin liittyen Maa-
seutukeskuksen lypsykarja-
valiokunnassa kymmenen 
vuotta. Nykyisin etenkin ky-
län kehittämisasiat ovat mie-
lessä vahvasti.

- Tehtävien hoitaminen 
vie paljon aikaa ja voimava-
roja sekä asettaa kotijoukot 
tiukoille, mutta joskus voi 
kokea hyvää mieltä kun asi-
at menee toivotusti yhteisen 
hyvän vuoksi. Kiinnostunee-
na olen vieläkin mukana ky-
lätoiminnassa ja mielellä-
ni kierrän eri tilaisuuksissa, 
jotta näkee miten eripuolilla 
kylien aktiivisuutta pidetään 
yllä. Oman kylän kehittämi-
nen tuo tulevaisuuden us-
koa ihmisille, mikä on hyvin 
tärkeää syrjäisten alueiden 
asutukselle, selostaa Jurmu.

Kutsuttuna Jurmu kertoo 
kulkeneensa seuramatkoilla 
sananpalvelijan tehtävässä 
kotipaikkakunnan ulkopuo-
lellakin, eteläisimpänä Pyh-
täällä. 

- Näille matkoille lähtee 
aina hyvin nöyrällä ja aral-
la mielellä, kun kokee ole-
vansa Jumalan asialla, ja teh-
tävän vastuullisuus painaa. 
Virkistävää on tavata uusia 
ihmisiä ja nähdä muidenkin 
paikkakuntien elämää, mut-
ta kyllä tämä Sarakylä on pa-
ras asunnon paikka, Jurmu 
toteaa. JK

Viime kesän Vattumarkkinoilla iivari Jurmu esitteli sa-
rakylää ja hän oli löytänyt runsaasti ja monipuolisesti 
kiinnostavia kohteita ja toimintoja kylältä.

Puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17, keskusvaraamo@isosyote.fi 
nettivaraukset 24 h www.syote.net

Mökit, hotellihuoneet, ohjelma- ja kokouspalvelut...

majoitusvarauksen yhteydessä, yhdellä laskulla!

KaiKKi saMasta 

PaiKasta

TIISTAINA 18.2.
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

Vuoden 2014 toisessa koko-
uksessaan 22.1.2014 valiokun-
ta kuuli erityisasiantuntija Ani-
ta Aution esittelyn valmisteilla 
olevasta työllistämissuunnitel-
masta. Työllistämissuunnitel-
ma liitteineen päätettiin lähet-
tää kahden muun valiokunnan 
käsiteltäväksi ja lausunnon an-
tamista varten. Alueyhteis-
työn ja elinvoiman valiokunta 
tekee yhteenvedon valiokun-
tien lausunnoista ja vie asian 
kaupunginhallituksen ja edel-
leen valtuuston käsiteltäväksi 
maaliskuun aikana.

Valiokunta käsitteli ai-
emmin laadittuun päätösten 

Alueyhteistyön ja elinvoiman 
valiokunnan kokousasiaa

elinvoimavaikutusten arvioin-
tilomakkeeseen nimitetyn pien-
ryhmän tekemiä tarkennus- ja 
muutosesityksiä. Arviointiloma-
ke viedään toisiin valiokuntiin 
lausuntokierrokselle ja myö-
hemmin kaupunginhallituksen 
hyväksyttäväksi.

Palvelusuunnittelija Ritva 
Kinnula esitteli alustavasti va-
liokunnalle seuraavassa koko-
uksessa käsiteltävää kaupungin 
kehittämis- ja toimintatukiasiaa. 
Päätettiin perustaa valiokuntien 
yhteinen pienryhmä valmistele-
maan asiaa.

Puheenjohtaja muistutti 
alueyhteistyön ja elinvoiman va-

liokunnan jäseniä kuntasuun-
nitelman sisällöstä ja tavoit-
teista, jotka tulee huomioida 
valiokunnan työskentelyssä ja 
asioiden esiin nostamisessa. 
Kaupungin vuosikelloon 2014 
tullaan viemään valiokunnan 
kokouspäivämäärät ja tärke-
ät käsiteltävät asiat. vuosikello 
on nähtävillä kaupungin netti-
sivuilta.

Sointu Veivo
Alueyhteistyön ja 
elinvoiman valiokunnan 
puheenjohtaja
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Iivari Jurmu 70 vuotta:
Sarakylä on paras paikka asua

Eläessämme paljon puhutun sote- ja kuntauudistuksen aikaa 
muistutan meitä itse kutakin siitä, missä loppujen lopuksi terve-
ys tuotetaan. Nyt uudistuneet ravitsemussuositukset ovat var-
masti jatkossakin merkittävä osa terveyttä ja elämää, mutta pal-
jon terveys syntyy arkipäivän elämässä ja merkittävästi myös 
kunnallisissa palveluissa.

Erityisen ilahduttavaa uusissa ravitsemussuosituksissa on 
ns. ekologisen näkökulman lisäys. Toivottavasti se tarkoittaa siis 
kunnallisissa palveluissa paljon lisää lähiruokaa. Kuntiin on lisät-
tävä hankintaosaamista. Hankintalain määrittelemä kokonaista-
loudellisin on se, joka hankkii lähiruuan ja jättää samalla vero-
tuloja paikallistalouteen. Ei siis halvimman ostaminen, vaikkapa 
puolalaista perunaa vakuumissa pakattuna pitkään matkusta-
neena. 

Myös ”välimerellisen ruokavalion haastaminen” on suoras-
taan huikeata. Lasketaanpa, lisäämme vaikkapa vitamiinirikkai-
den kotimaisten marjojen käyttöä kilon vuodessa per asukas. 
Se on monta sangollista herukoita, puolukoita, mustikoita tai 
vaikkapa sieniä!

Vähäiseen kalan kulutukseen on kiinnitetty huomiota. Jos 
ruokapöydässämme on kotimaista kalaa alle 10 prosenttia vuo-
dessa, on syytä etsiä sen lisäämiskeinoja. Oikean ruokavalion 
merkitys kansanterveyteen on kiistaton ja osuus merkittävä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat enemmän palovartijoita ja 
sammuttajia. Virheiden korjaus on aina kalliimpaa kuin niiden 
synnyn ehkäisy. Toki SOTE palveluissa tehdään paljon hyvää en-
naltaehkäisevää työtä. Esimerkiksi neuvoloiden työ vauvasta 
vaarin tuottaa terveyttä.

Emme tule ensimmäisenä ajatelleeksi, että kuntapalveluilla 
tuotetaan terveyttä. Koululiikunta ja hyvä kouluilmapiiri, ruo-
kailu, kaavoitus, ja vapaa-aikatoimen mahdollisuudet ovat hy-
vinkin tärkeitä terveyden eri osa-alueiden lähteitä. Ne kanta-
vat pitkälle aikuisuuteen ja aina vanhuuden päiviin saakka. Hyvin 
voivat perheet jaksavat kasvattaa hyvin voivista lapsista tervei-
tä aikuisia.

Toivottavasti maatalouden asema voidaan taata niin, ettem-
me joudu tuontiruuasta riippuviksi.  Ravintosuosituksilla vaiku-
tetaan aina myös maatalouselinkeinoon. Vaalean lihan käyttöä 
lisätään. Äskettäin presidentti Sauli Niinistön mukaan julkinen 
sektori käyttää 58 prosenttia BKT:stamme, joten sen merkitys 
elintarviketeollisuudelle on huomattava.

Maataloutemme kannattavuus ja tuotto ovat heikentyneet 
eikä jatkojalostuskaan voi kehua tuloksellaan. Kaupalla menee 
toistaiseksi hyvin. Kuitenkin maataloustuotteiden kappatase oli 
yli kolme miljardia alijäämäinen. Emme saa siis ajaa itsemme 
ulos markkinoilta ravintosuosituksilla tai hankintalailla. Paikal-
lisesti tuotettu ruoka on terveellisintä ja hiilijalanjälki on pie-
nin. Vaatiessamme korkeatasoiset tuotanto-olosuhteet itseltä, 
se pitää vaatia myös tuontiruualta. Se on myös eettisintä.

Metsä- ja maatalousmaa ovat kansallinen voimavara! Tuo-
tantoedellytysten ylläpito on huolehti-mis-
ta omasta terveydestämme. Edellytämme 
pakkausmerkinnöiltä yksiselitteisyyttä niin, 
että ruoan alkuperä ja GMO-vapaus näkyy 
vilkaisten myös rehupakkauksessa. 

Hyvää ruokaterveysvuotta 2014!
Pirkko Mattila
kansanedustaja, PS

Missä terveys tuotetaan? 
Koillismaan rovastikunta 
järjestää yhteistyössä Kuu-
samo-talon ja Pudasjärven 
kaupungin kanssa terapeutti 
ja huippuluennoitsija Tom-
my Hellstenin luentoillat 
huhtikuulla.

-Seurakunnat tekevät yh-
teistyötä kaupunkien ja kun-
tien kanssa monella tavalla. 
Tommy Hellstenin kutsu-
minen ja tilaisuuksien jär-
jestäminen yhdessä on yksi 
tapa tavoittaa aikuisväestöä 
ja työikäisiä. Rovastikunnan 
puolesta iso kiitos yhteistyö-
tahoille, että he lähtivät in-
nolla mukaan. Tilaisuudet 
Kuusamossa ja Pudasjärvel-

Tommy Hellsten vierailee Koillismaalla
lä ovat kaikille avoimia ja 
niihin on vapaa pääsy, ker-
too vt. lääninrovasti Rauha-
la.

Kuusamossa keskiviik-
kona 23.4 Hellsten luennoi 
Kuusamo-talossa aiheesta: 
Kiire, olemmeko sen uhre-
ja vai luommeko sen? Tai-
valkoskella on Koillismaan 
seurakuntien työntekijöille 
tilaisuus torstaina 24.4. päi-
vällä kello 11 seurakuntata-
lolla, aiheena Oma persoo-
na ja työ!  

Pudasjärvellä Hellsten lu-
ennoi torstaina 24.4. kello 19 
Tuomas Sammelvuo- salissa, 
aiheesta Voiko heikkous olla 

vahvuutta? Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. 

Tommy Hellsten on kir-
jailija, luennoitsija ja kou-
luttaja, sekä Ihminen tavat-
tavissa –ohjelman johtaja. 
Hän on kirjoittanut yli kak-
sikymmentä elämäntaidol-
lista menestysteosta, joista 
tunnetuimpia ovat Virtahe-
po olohuoneessa, sekä Saat 
sen mistä luovut, joka on il-
mestynyt useissa maissa ul-
komailla.

Juha Rauhala 
vt. lääninrovasti

Karhupajalla järjestettiin 
torstaina 6.2. taidenäyttely 
yhdessä pajan nuorten kans-
sa. Tapahtuma alkoi aamu-
päivällä kestäen iltapäivään 
ja paikalla kävi vieraita ihai-
lemassa nuorten tekemiä 
maalauksia.

Teoksia oli tehty kahtena 
aikaisempana viikkona ja nii-
den ideat lähtivät nuorilta it-
seltään, omien kiinnostusten 
kohteiden mukaan. Olim-
me työvalmentaja Vuokko 
Nymanin kanssa tarvittaes-
sa taiteilijoiden apuna. Ta-
pahtuman mainoksen te-
ossa hyödynnettiin kahden 
nuoren ammattiosaamista ja 
he tekivät sen yhteistuumin 
jaettavaksi paikkakuntalais-
ten tietoon. Itse teokset oli 
toteutettu akryyliväreillä ja 
niiden aiheet vaihtelivat aina 
upeita väriyhdistelmiä sisäl-
tävistä tuotoksista, synkem-
min puhutteleviin aiheisiin 
sekä mangasta muotokuviin 
ja erilaisiin maisemiin.   

Taiteen lumoa Karhupajalla

Kyseessä oli ensimmäi-
nen järjestämäni taidenäyt-
tely jonka toteutin Karhu-
pajan tiloissa. Suunnittelin 

tapahtuma alkoi aamupäivällä kestäen iltapäivään ja paikalla kävi vieraita ihaile-
massa nuorten tekemiä maalauksia.

eija ahonen kertoi harrastavansa maalaamista. 

ja toteutin sen osana työs-
säoppimiseni näyttöä. Li-
sää näyttelyitä on varmas-
ti luvassa myöhemminkin. 
Nuorten taitavuutta ihail-
tiin niin suullisesti kuin kir-
jallisestikin. Saimme vierai-
lijoilta positiivista palautetta 
sekä teoksista että esittelys-
tä, erityisesti niiden moni-
puolisuuden ja näyttävän 
värien käytön osalta.

Haastattelimme paikan 
päällä myös yhtä vieraili-
jaamme, pudasjärveläis-
tä Eija Ahosta. Eija kertoi 
harrastavansa maalaamis-
ta. Vuokko Nymanin kera-
miikkaopissa oltuaan hän 
kiinnostui tekemään savitöi-
tä. Hän piti tapahtumaa hy-

vänä, varsinkin näin kevää-
seen sopivana ja toivoi, että 
vastaavia tapahtumia tuli-
si lisää.

“Kaikki työt olivat tosi 
hienoja, mutta erityisesti 
manga-aiheinen teos nro 11. 
puhutteli minua eniten. Us-
kon taiteen kehittävän nuo-
ria ja antavan heille lisää 
mielenvirkeyttä. Eikä kos-
kaan voi tietää, vaikka nuo-
ri löytäisi oman uransa sitä 
kautta. Hieno tapahtuma!”

Minna Ojala  
Nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjaaja 
opiskelija,
työssäoppimisjaksolla 
Karhupajalla

Lainan päivää on vietetty suomalai-
sissa kirjastoissa Lainan nimipäivänä 
8.2. vuodesta 1984 lähtien. Kyseinen 
nimipäiväviikko on nimetty Kirjasto-
viikoksi. Lainan päivän tarkoituksena 
on tuoda esiin kirjastoja ja niiden tarjo-
amia palveluja erilaisilla tapahtumilla 
ja tempauksilla.

Pudasjärven kirjastossa Lainan päi-
vää vietettiin poikkeuksellisesti jo per-
jantaina 7.2. Tuolloin palautetuista, 
myöhässä olevista lainoista ei perit-
ty sakkoja. Asiakkailla oli myös mah-

dollisuus osallistua kirja-arvontaan. 
Arpaonni suosi seuraavia henkilöi-
tä: Blomqvist, Håkan, Hiltula, Sirk-
ka ja Seppänen, Seija. Kirjastoautossa 
arvonta ja sakottomat päivät jatkuvat 
21.2. asti. Arvontaan voi osallistua jät-
tämällä nimensä ja puhelinnumeron-
sa autossa olevaan arvontalaatikkoon.

Lainan päivä –tapahtuman aikana 
kirjastossa kävi 231 asiakasta ja laino-
ja kertyi yhteensä 414.

Kirjaston tiedote

Kirjastossa vietettiin Lainan päivää

Romekievarintie 1, 
93280 Syöte, p. 044 083 8668

Elintarvikkeet
matkamuistot

tuliaiset...

Avoinna 
ark 9-20 
ja su 9-20

 Lähikauppa, kahvio, 
matkamuistomyymälä, 
tekstiililiike, Veikkaus, 

Matkahuolto-asiamiespiste, 
Syötteen posti, 

Alkon tilauspalvelupiste, 
INFO-piste ja

 Syötteen avainpalvelupiste.
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Bar & Cafe

Seikkaileva Siili

Syötteen Kyläkauppa Ay
Puh. 044 344 8558

avoinna ma-la 9-19, su 10-16

www.syotteenkylakauppa.fi

syötekyläntie 1257
p.uh. 044 0322652 

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

aJoKorttiasioissa sinua PalVelee

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 17.2.2014 klo 17.00 

tervetuloa!

Suojalinnalla oli viime vii-
kolla kerimäkeläinen kaup-
pias Jouni Räisänen pannut 
pystyyn neljäksi päiväk-
si, keskiviikosta lauantaihin 
Matto- ja vuodevaatemark-
kinat. Halutessaan tutus-
tua tarkemmin myytävänä 
olevaan tuotevalikoimaan 
sai viipyä isossa salissa to-
vin aikaa. Eri puolella Suo-
mea kiertävällä Räisäsellä 
oli omin sanoin kerrottuna 
myynnissä Tiimari-tyyppi-
sesti monipuolinen valikoi-
ma käyttö- ja taloustavaroi-
ta ja tällä kertaa tarjolla oli 
myös vaatteita sekä teks-
tiilejä. Räisänen kertoi ole-
vansa nyt Pohjois-Suomen 
kiertueella ja käymässä Pu-
dasjärvellä ensimmäistä ker-
taa. Keskimäärin myymä-
lää pidetään paikkakunnalla 
kaksi päivää. Aiemmin olen 
toiminut pääasiassa Itä- ja 
Keski-Suomen alueilla, mut-
ta päätin lähteä nyt laajem-

Yritystoiminnan voi aloittaa jo nuorena

asiakkailla oli suojalinnan saliin pystytetyssä myymälässä tarjolla melkoinen vali-
koima käyttö- ja taloustavaroita. oikealla kauppias Jouni räisänen tuomassa asiak-
kaalle valittua petauspatjaa.
min tutustumaan Pohjois- 
Suomeen Lappia myöten. 
Yritystoiminnan olen aloit-
tanut 1990-luvun lopulla 

heti armeijan käytyäni ja al-
kusysäyksen olen saanut jo 
nuorena perhetutuilta, jotka 
aikanaan perustivat Tiimari-

kauppaketjun. Kiinnostus-
ta asiaan on myös suvussa, 
koska veljeni ja setäni toimi-
vat myös kauppa-alalla. PK

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

• Loma-asuntotuotantoa
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Pudasjärven Osuuspankin 
toimitusjohtaja Teuvo Perä-
talo järjesti vuosittaisen leh-
distötapaamisen, jossa hän 
kertoi menneen vuoden 
vilkkaasta toiminnasta.

Hallinto- ja toimihenkilö-
organisaationa Pudasjärven 
Osuuspankki uudistui viime 
vuonna monin tavoin. Al-
kuvuodesta tehdyn sääntö-
muutoksen myötä pankissa 
siirryttiin asiakasomistajien 
päätösvallan käyttämisessä 
edustajistomalliin. Historian 
ensimmäisissä edustajiston 
vaaleissa 4.-17.11.2013 va-
littiin 25 edustajaa, ja edus-
tajisto korvasi perinteisen 
osuuskunnan kokouksen. 
Edustajiston vaaleissa omis-
tajanvaltaansa käytti noin 2 
500 Osuuspankin asiakaso-
mistajaa.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja Reijo Kenttälä 
jäi ikäsäännön vuoksi pois 
tehtävästä, ja uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Jari 
Jussila. Vuoden alussa pan-
kin palveluksessa oli 19 hen-
kilöä, ja vuoden kuluessa 
heistä kuusi jäi pois. Kolme 
henkilöä siirtyi eläkkeelle ja 
kolme siirtyi muihin töihin. 
Uusia työntekijöitä valit-
tiin vuoden kuluessa neljä, 
ja tarkoituksena on jatkaa 
17 vakituisen toimihenkilön 
vahvuudella.

Henkilöstömäärän muu-
tokset toivat suunnitellus-
ti säästöjä henkilöstökului-
hin. Kulusäästöjä haettiin 
laajemminkin, ja uudesta 
pankkiverosta huolimatta 
kulut kokonaisuutena laski-
vat hieman. Kulusäästöistä 
ja palkkiotuottojen kasvus-
ta huolimatta liikevoitto jäi 
edellisvuoden tasosta. Pe-

Pudasjärven Osuuspankki:
Uudistuen – taloudellisesti vakaasti

ruspankkitoiminnan kor-
kokate heikkeni liki 12 pro-
sentilla, joten saavutettu 1,8 
miljoonan euron liikevoitto 
on olosuhteisiin nähden kui-
tenkin hyvä ja myös hyvin 
riittävä ylläpitämään pan-
kin vahvaa vakavaraisuutta, 
kertoo toimitusjohtaja Teu-
vo Perätalo.

Pudasjärven Osuuspan-
kin yritysluottokanta su-
pistui viime vuonna varsin 
laimean kysynnän vuok-
si. Asuntoluottokanta kas-
voi merkittävästi, jopa val-
takunnan lukuja selvästi 
kovemmin, ja koko luotto-
kanta kasvoi kahdella pro-
sentilla. Talletuskasvu jäi 
vaimeaksi, vajaaseen yh-
teen prosenttiin. Osaltaan 
tätä selittää asiakasvarojen 
enenevä siirtyminen mui-
hin sijoitustuotteisiin, ku-
ten sijoitusvakuutuksiin ja 
rahastoihin, joiden määrä 
kasvoikin liki neljänneksen. 
Kokonaisuutena pankkitoi-
minta kasvoi 2,9 prosenttia 

kun edellisvuonna päästiin 
5,7 prosentin kasvuun.

Pudasjärven Osuuspan-
kin vakavaraisuus säilyi 
erinomaisella tasolla. Va-
kavaraisuussuhde oli vuo-
den lopussa 49,6 prosenttia. 
Pudasjärven Osuuspankin 
asiakas- ja jäsenmäärä kas-
voivat edelleen. Uusia asiak-
kaita tuli 324 ja jäseniä 185.

Yhä useampi asiakas on 
keskittänyt pankki- ja va-
kuutusasiansa Osuuspank-
kiin. Pankin omistajajäse-
nille kertyi viime vuonna 
OP-bonuksia 512 195 eu-
roa, ja bonuksilla maksettiin 
Pohjola Vakuutuksen vahin-
kovakuutusmaksuja 223 292 
euroa.

Kulunutta vuotta leima-
si edelleen poikkeuksellisen 
alhainen markkinakorko-
jen taso. Korkotaso kuvastaa 
euroalueen ja Suomen talou-
den epävarmaa tilaa. Alka-
neelle vuodelle ennustetaan 
hienoista talouden elpymis-
tä. Korkoympäristö säilynee 

Pudasjärven osuuspankin toimitusjohtaja teuvo Perätalo esitteli pankin paikallis-
lehdistölle toimintaa sanoin ja kuvin. 

kuitenkin poikkeuksellisen 
matalana myös tänä vuon-
na.

Strategiaan kirjatun pe-
rustehtävänsä mukaises-
ti Pudasjärven Osuuspank-
ki edistää asiakasomistajien, 
asiakkaiden ja toimintaym-
päristön kestävää talou-
dellista menestystä, tur-
vallisuutta ja hyvinvointia. 
Tekemisiä ohjaavina arvoi-
na ovat ihmisläheisyys, vas-
tuullisuus ja yhdessä me-
nestyminen. Pudasjärven 
Osuuspankki on säilynyt 
vahvassa kunnossa asiak-
kaitaan varten. Toivomme 
taloudellisen toimeliaisuu-
den Pudasjärvellä viriävän 
entisestään, ja talousympä-
ristöhän on otollinen inves-
toinneille. Osuuspankilla on 
riskinottokykyä ja –halua, 
kun asiakkaat ja yritykset 
tarvitsevat kumppania, va-
kuutti Teuvo Perätalo.

Heimo Turunen

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Soile valmistui Koulutetuksi 
hierojaksi ja sen kunniaksi 

tarjoamme Kahvit 
to 13.2. klo 10.30-17 

YSTÄVÄNPÄIVÄTARJOUS 
3 x PH (45 min) 90 €

PuunKorJuun Ja metsänVilJelyn 
ammattilainen

Puh. 0400 361 886sotKaJärVentie 1081
93100 PudasJärVi

metsäPesälä oy



18 19nro 7PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.2.2014 12.2.2014nro 7

Uutta vuotta on ehditty reilu kuukausi jo porskuttaa eteenpäin. 
Koululaiset ovat palanneet pulpetteihin joululoman jälkeen. Loppui-
ko oireilu loman aikana ja palasivatko ne takaisin koulujen alettua? 
Onko kuljetusrumba jatkunut yhtä kiivaana tilojen välillä? Näiden 
lisäksi viime päivinä on keskusteluissa vilissyt kouluhanketta tai pi-
kemminkin kaavaa koskeva uusi, muttei yllättävä, käänne.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan hallitus linjasi, ettei van-
hempainyhdistys ole aiemmin puuttunut, eikä puutu nytkään, kou-
lun paikkaa koskeviin keskusteluihin ja päätöksiin tai muutoin sitä 
koskettaviin asioihin kuten kaava-asiaan. Terveille opiskelutiloille on 
ollut jo pitkään huutava ja välitön tarve, tähän tosiasiaan ei jätetty 
valitus vaikuta millään tavalla. Terveet väistötilat tulee järjestää op-
pilaille viipymättä sille ajanjaksolle, kunnes uusi hirsikoulukampus 
on valmis ja oppilaiden käytettävissä. Vanhempainyhdistys toki toi-
voo koulun rakentamisen voitavan aloittaa mahdollisimman nope-
asti, mutta jätettyyn valitukseen yhdistyksellä ei ole oikeutta tai vel-
vollisuutta puuttua.

Vanhempainyhdistyksen hallitus on heinäkuussa 2013 pyytänyt 
Pudasjärven kaupunkia toimittamaan asiakirjat koskien tehtyjä si-
säilmatutkimuksia ja niiden tuloksia Rimminkankaan koululla sekä 
Kurenalan koululla, myös näihin oleellisesti liittyviä muita tutkimuk-
sia sekä niiden tuloksia. Asiakirjat ovat julkisia ja ne tulee pyynnöstä 
toimittaa pyydetyllä tavalla. Koska vanhempainyhdistyksen hallituk-
selle ei näitä asiakirjoja ole toistuvista pyynnöistä huolimatta toi-
mitettu, päätettiin yksimielisesti tehdä asiasta kantelu oikeuskans-
lerille.

Hyvää alkanutta vuotta!

Kunnioittavasti
Pudasjärven vanhempainyhdistys ry:n hallitus

Pudasjärven vanhem-
painyhdistys tiedottaa 

PSAVIn ylijohtaja Terttu Sa-
volainen avasi sosiaali-ja ter-
veydenhuollon hallintopäivät 
Oulussa 6.2.2014. 

-Tulemme tuomaan omas-
sa lausunnossamme sosiaa-
li-ja terveydenhuollon järjes-
tämislaista esiin sen, että ne 

Savolainen linjaa aluehallintoviraston lausuntoa soten järjestämislaista
tehtävät, jotka ovat luonteel-
taan viranomaistehtäviä ja 
joihin liittyy julkisen vallan 
käyttöä, ja joilla olisi oikeudel-
lisia vaikutuksia asukkaiden 
yhdenvertaisuuteen palve-
lujen saatavuudessa, hoidet-
taisiin valtion aluehallinnos-

sa.  Samalla tavoin katsomme, 
että Kaste-ohjelman toimeen-
panossa on luonteeltaan kyse 
valtion ohjausinstrumentista, 
johon liittyy valtionavustus-
ten suuntaamista. 

Savolaisen mukaan kun-
tien tiukka taloustilanne nä-

kyy myös aluehallintoviras-
ton valvontatoiminnassa. 

-Pelkona on, että mm. van-
hustenhuollon laatu heik-
kenee, kun pyrkimys van-
huspalvelulainkin mukaan 
on parantaa sitä.  Hallituk-
sen tavoite siirtyä laitosval-

Lukijan kynästä

Viime syksynä sulan maan aikaan Jongulle menevän tien var-
teen kaivettiin maahan tien reunaan, ilmeisesti kaapeleiden 
asennusta varten melko syvää kaivantoa. Jäivätkö työt jostakin 
syystä kesken, koska vielä nyt noin 100 metrin matkalla kaivan-
toa on jäänyt avonaiseksi. Paikka sijaitsee noin pari kilometriä 
keskustasta Jongulle päin. Jos joku sattuisi ajamaan avoimeen 
kaivantoon esimerkiksi tullessaan metsästä moottorikelkalla, 
on siinä todellinen vaaran paikka. Vieressä sijaitsevaa isoa säh-
kölinjaa pitkin ajetaan paljon kelkoilla ja tien ylityskohdalla on 
melko jyrkkä paikka muutoinkin, joten onnettomuusriski on 
olemassa. Niin kauan, kun kaivanto on peittämättä, kannattaisi 
se havainnon tekijään mukaan merkitä ainakin metsän puolelta 
selvästi erottuvin nauhoin. 

Tienvarsiasukas

Huoli vaaran 
paikasta

Peittämättä jäänyt tienreunakaivanto voi olla vaa-
ran paikka metsän puolelta tulevalle moottorikelk-
kailijalle.

Suomessa ja ulkomaillakin 
tunnetuksi tullut Nukke-
teatteri Sytkyt kävi torstaina 
6.2. viihdyttämässä pudas-
järveläisiä lapsia ja nuoria 
Pikku Paavalin päiväko-
dilla sekä Aittojärven kou-
lulla. Päiväkodilla yleisönä 
oli noin 90 lasta ja mukana 
oli myös lasten vanhempia 
sekä päiväkodin ohjaajia. 
Aittojärven koululla esitys-
tä oli seuraamassa koulu-
laisia ja opettajia, yhteensä 
40 henkilöä. Nukketeatte-
ri Sytkyt on Juha Laukkasen 
ja teatteriteknikko Arto Ol-
likaisen kiertävä ammatti-
teatteri, jonka ohjelmisto on 
suunnattu lapsille ja lapsi-
perheille.

Päivän ohjelmanumero 
Lunta oli  johdatus teatte-
rin taikaan ja kertomus ys-
tävyyden tärkeydestä. Nuk-
kenäyttelijä Juha Laukkanen 
esitti eri nukkehahmojen 
ja lavasteiden avulla Lun-
ta-sadun, jonka juonen mu-
kaan Mikko-nukke valvoo 
yön vanhempien siitä tietä-
mättä ja joutuu vaiheikkaan 
seikkailun kuluessa taio-
tuksi sekä muuttuu ilkeäk-
si. Näytelmän kuluessa las-
ten tuli muistaa huudahtaa 
oikealla hetkellä taikasana-
lunta. Näin lapsiyleisö aut-
taa näytelmän edetessä Mi-
kon muuttumaan takaisin 
kiltiksi ja näytelmän onnel-
lisessa lopussa kaikki voivat 
todeta, että ystävät ovat tär-
keämpää, kuin karkit.

Näytelmään pääsivät 
osallistumaan myös päi-
väkodin pienet tytöt, Nup-
pu ja Elma, jotka valkoinen, 
iso mekko yllään toimivat 
hauskasti lavasteina, toinen 
liukumäkenä ja toinen val-

Lasten 
nukketeatterissa 

on taikaa

kean lumen verhoamana 
puuna. Näytelmän päähah-
mon, Mikko-pojan lisäksi 
näytelmän nukkehahmoi-
na ja tärkeinä lavasteina oli-
vat muun muassa kukka-
mummo, pupu, taikalintu 
ja kultainen ovi. Kun Lauk-
kanen näytelmän loput-
tua kannusti paikalla olleita 
kokeilemaan nukketeatte-
rin tekemistä päiväkodilla, 
huutelivat lapset kilvan, että 
teatteria voi tehdä mones-
sa muussakin paikassa, esi-
merkiksi kotona, mummo-
lassa ja kavereiden luona.

Nukkenäyttelijä Juha 
Laukkanen kertoi, että 
Sytkyt- nukketeatteri on 
esiintynyt Pudasjärvel-
lä parinkymmenen vuoden 
kuluessa lukuisia kertoja.

-Nyt esitykset järjestet-
tiin yhteistyössä kaupun-
gin kulttuuritoimen, päivä-
kodin ja Aittojärven koulun 

kanssa. Kiertävän nukkete-
atterin idea on tulla lasten 
luokse ja tarjoaa heille en-
simmäisen portaan taitee-
seen. Tärkeää on tuoda lap-
selle ensimmäinen elämys ja 
kertoa sekä havainnollistaa, 
mitä teatterin tekeminen on 

lunta-sadun päähahmo, mikko-poika lenteli yöllisen retkensä aikana valkoisel-
la suihkarilla. taustalla esityksen ääni- ja valoasioista huolehtinut teatteriteknikko 
arto ollikainen.

nukkenäyttelijä Juha laukkanen valmisteli yleisöä lumipallonheittoleikillä ennen satuesitystä.

ja miten sitä lapsetkin voi-
vat itse tehdä. Esityksemme 
nähtyään lapset voivat jat-
kaa nukketeatteriesitysten 
tekemistä keskenään tai yh-
dessä aikuisten kanssa. 

Pertti Kuusisto

mikko nukke ja Juha laukkanen esittelemässä yleisöl-
le sadun Kukkamummoa.

taisuudesta avopainotteiseen 
vanhustenhuoltoon on oi-
kea.  Alueellamme tämä ra-
kennemuutos on toteutunut 
jo kohtuullisen hyvin, mut-
ta keskeistä on toimintatapo-
jen muutos.  Vanhusten oma-
toimisuuden vahvistaminen 

ja kuntouttavan otteen otta-
minen pääperiaatteeksi vaa-
tii asennemuutosta niin hen-
kilökunnalta ja omaisilta kuin 
myös itse vanhukselta, tuu-
masi Savolainen.

AVI tiedotus
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ABC Koillisportti, avoinna 6-24

Ouluntie 74, Pudasjärvi 044 788 4812

abcasemat.fi

Täydellinen tauko
Koillisportissa antaa energiaa.

Tuoretta kahvia, makeita 
leivonnaisia ja maistuvia 
kahvileipiä.

Ruoka- ja tuliaisostokset 
helposti ja edullisesti.

Isompaan nälkään löytyy 
herkullinen lounas sekä 
Hesburgerin monipuolinen 
valikoima.

Rehtejä makuja À la carte 
-listalta, lapsille Apsi Apinan
 suosikit.

KAHVI TAI KAAKAO &
JÄTTIMUNKKIRINKILÄ L

350

1290

Ilman S-Etukorttia 4,40

Ilman S-Etukorttia 13,60Ilman S-Etukorttia 13,60

KEITTIÖMESTARIN
POSSUA L, G

Suojalinnan teollisuusalu-
eella sijaitseva Pudasjärven 
LVI- ja Rautatarvike järjes-
ti maanantaina 10.2. yhdes-
sä katto- ja seinäpeltejä val-
mistavan Ruukin edustajan 
kanssa kattopeltien laskenta-
päivän. Lukuisia kertoja Pu-
dasjärvellä aiemminkin vie-
raillut Ruukin myyntimies 
Markku Mursu oli päivään 
tyytyväinen ja totesi asiakkai-
ta käyneen mukavasti. 

Arvo ja Liisa Kettunen kä-
vivät teettämässä kattopelti-

Pinnoitetusta teräskatosta hyviä kokemuksia
tarjouksen Ruukin myynti-
miehellä Markku Mursulla. 
Arvo Kettunen kertoi, että tu-
levana keväänä on tarkoitus 
uusia autotalli-varastoraken-
nukseen uusi katto. 

-Entinen huopakatto pu-
retaan pois ja tilalle asenne-
taan pinnoitettu teräskatto. 
Teräskaton valitsimme siksi, 
että meillä siitä on hyviä ko-
kemuksia jo aiemmin. Mieles-
täni se on helppohoitoinen ja 
kestävä, tosin erittäin hyvän 
alusrakenteen se vaatii, tie-

si Kettunen. Oma oletukseni 
on, että kattomateriaali pysyy 
moitteettomana ainakin 20-30 
vuotta. Jotta ei tule yllätyk-
siä, kannattaa kiinnitysruuvi-
en paikallaan pysyminen kui-
tenkin tarkistaa 2-3 vuoden 
kuluessa, totesi Kettunen.

Kaupankäynnin lomassa 
asiakkaat saivat nauttia Pek-
ka Niemitalon pihagrillistä 
grillimakkaraa ja kahvia. Päi-
vän teemaan liittyen Ruukin 
myyntimies Markku Mursu 
kertoi, että Ruukin terästeh-
das sijaitsee Raahessa, pinnoi-
tus suoritetaan Hämeenlin-
nassa ja katto- ja seinäprofiilit 
valmistetaan Vimpelin teh-
taalla. 

-Pinnoitetuilla teräska-
toillamme on 30-50 vuo-
den tekninen takuu ja pin-
noitteella vastaavasti 10-20 
vuotta pinnoitteesta riippu-
en. Pinnoite suojaa kattoa te-
hokkaasti lumen ja jään ai-
heuttamilta naarmuilta ja 
korroosiolta sekä estää vä-
rejä haalistumasta auringos-
sa. Ruukin tuotevalikoimasta 
löytyy myös sadevesijärjes-
telmät ja kattoturvatuotteet, 
esimerkiksi lumiesteet, katto-
sillat ja tikkaat.

Pudasjärven LVI- ja rau-
tatarvikkeen yrittäjä Toni 
Nurmela kertoi että kattolas-
kentapäivä järjestetään joka 
vuosi. 

-Mielenkiintoisista tuo-
teuutuuksista meillä kan-

nattaa käydä tutustumassa 
Ruukin vuosi sitten lansee-
rattuun lämpökattoon, jossa 
kattopeltiin on integroitu au-
rinkopaneeli. Paneelipinnat 
korvaavat kattolevyssä osal-
taan katepinnat. Irralliseen 
aurinkopaneeliin verrattu-
na tämä uusi keksintö maise-
moituu huomaamattomaksi. 
Pienempi neljän neliön ko-
koinen aurinkopaneelilevy 
mahdollistaa esimerkiksi kes-

kivertokokoisen omakotita-
lon käyttöveden lämmityksen 
ja suurempi malli mahdollis-
taa käytön osittain myös kiin-
teistön lämmitykseen. Seu-
raavana teemapäivänä meillä 
on esittelyssä muun muassa 
maalämpö- ja aurinkokeräin-
järjestelmät, joista on paikal-
la kertomassa tuotevalmista-
jien edustajat.

Yrityksen palveluista Nur-
mela kertoi, että viimeisen 

vuoden kuluessa henkilös-
töä on vahvistettu lisäämällä 
asennus- ja huoltomiehiä. 

-Asennus- ja huoltopalve-
luina meiltä saa esimerkiksi 
pelti-, lvi- ja sähkö- sekä kyl-
mätyöt. Työntekijöitä meillä 
on yhteensä kymmenen hen-
kilöä ja pääsääntöinen toi-
minta-alueemme on Pudas-
järvi ja Ranua.

Pertti Kuusisto

myymälävastaava risto ojala kertoi, että yrityksen uu-
siin palveluihin kuuluvat myös ilmastointikanavien 
puhdistus- ja ilmastoinnin säätötyöt sekä ilmastointi-
koneiden huollot ja vaihdot.

liisa ja arvo Kettunen kävivät teettämässä kattopeltitarjouksen ruukin myyntimie-
hellä markku mursulla.

HIIHTOLOMA-OHJELMAA 

VKO 8, 9 

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
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Tutustu myynnissä oleviin  
Metsähallituksen  
metsätiloihin, tontteihin  
ja eräkämppiin:

Laatumaa myy ja vuokraa  
lomatontteja Syötteen ydinalueelta, 
kansallispuiston kupeesta, 
tunturiluonnon ja lukuisien 
harrasteiden ääreltä!

Tarjolla tontteja  
alueen huippupaikoilta,  
mm. Syötteen Ollukasta!

Ota yhteyttä ja löydä se oikea tontti, 
jonka kanssa olet samaa maata! 

Kysy lisää:  
Tapio Ojala 
puh. 0400 386 476 
tapio.ojala@metsa.fi

Tontit 

Tontti Syötteeltä  
lomasi tukikohdaksi?

 OHJAA LÄMMITYSTÄSI 
 SÄÄSTÄ ENERGIASTA 
 

   GSM ETÄOHJAUSJÄRJESTELMÄT ASENTAA 

p. 0400 214 150 
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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!

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

Pudasjärven kaupunginval-
tuustolle esiteltiin maanan-
taina 10.2. ennen varsinaista 
valtuuston kokousta koulu-
kampushanketta ja huhti-
kuussa 2013 tehdyn koulu-
terveyskyselyn tuloksia.

Lemminkäinen Talo 
Oy:n liiketoimintajohta-
ja Esa Kemppaisen koulu-
kampushankkeen esitys pai-
nottui havainnollistamaan 
hankkeen suunnittelua ja 
toteutusta elinkaarimal-
lin näkökulmasta sekä sopi-
musmallin hyötyjä monesta 
eri näkökulmasta. Kemppai-
nen totesi muun muassa, että 
hankkeen suunnitteluun ja 
toteutukseen on osallistu-
nut erittäin monipuolinen ja 
osaava joukko eri alan am-
mattilaisia ja toimijoita ja 
yrityksiä. Tärkeimpiin kuu-
luvina asioina Kemppai-
nen mainitsi, että oleellista 
on, uusi koulukampus täyt-
tää sen käyttäjien ja valittu-
jen käyttötarkoitusten vaati-
mukset sekä tarjoaa parhaat 
mahdolliset olosuhteet. 

Kemppaisen mukaan hy-
vin toteutettuna uudet toi-
mitilat vaikuttavat myön-
teisesti lukemattomiin eri 
asioihin, esimerkiksi tilojen 
käyttäjien hyvinvointiin, op-
pimistuloksiin ja jopa kun-
nan imagoon. 

-Maailman suurimpiin 

Hirsirakenteinen koulukampus on valmistuttuaan iso juttu
kuuluva uusi koulukampus 
on valmistuttuaan iso jut-
tu kaupungin ohella myös 
Oulun yliopistolle ja koko 
maakunnalle. Tehdyn sopi-
muksen mukaan kaupunki 
lunastaa hyvässä kunnossa 
olevat tilat itselleen 25 vuo-
den päästä. Kemppainen ko-
rosti, että asiakokonaisuu-
teen on paneuduttu erittäin 
huolellisesti ja asioita mie-
titty kauaksi tulevaisuu-
teen. Lemminkäisen puolel-
ta on tehty tilakokonaisuutta 
koskevat suunnitelmat vuo-
teen 2040 asti, totesi Kemp-
painen. Usean valtuutetun 
käyttämissä puheenvuorois-
sa koulukampushankkeen 
esityksestä ja elinkaarimal-
lin havainnollistamisesta ol-
tiin erittäin tyytyväisiä.

Oulunkaaren neuvolapal-
velujen esimies Anne Leppä-
lä-Hast esitteli valtuutetuille 
huhtikuussa 2013 yläasteen 
kahdeksannen ja yhdeksän-
nen luokan oppilaille sekä 
lukiolaisille tehtyä kouluter-
veyskyselyä. Tulokset ovat 
valmistuneet viime vuoden 
joulukuussa ja vastaava ky-
sely on tehty edeltävän ker-
ran vuonna 2011. Kyselyyn 
vastasi 199 yläkoululaista 
ja 48 lukiolaista. Kysely ja-
kautui viiteen pääosioon, 
joita olivat elinolot, koulu-
olot, koettu terveydentila, 

terveystottumukset ja koke-
mus kouluterveydenhuol-
lon tuesta. Kyselyn yhteen-
vedossa tuloksia voi tietyin 
osin verrata sekä paikalli-
sesti että vastaaviin tietoihin 
koko Pohjois-Pohjanmaalta 
ja Suomesta. 

Törrö  
perustanut oman 
valtuustoryhmän
Valtuutettu Marja-Leena 
Törrö ilmoitti kokouksen 
alussa eronneensa Kokoo-
muksen valtuustoryhmäs-
tä 1.2.2014 alkaen ja samal-
la päivämäärällä perustanut 
täysin puolueista riippumat-
toman, Pudasjärven puoles-
ta, oman valtuustoryhmän, 
jonka valtuutetuksi hän ker-
toi siirtyneensä. 

Kaupungin virallisina il-
moituslehtinä käytetään 
edelleen Pudasjärvi-lehteä 
ja Iijokiseutua. Virka- ynnä 
muun sellaisen kuulutuksen 
kyseessä ollessa, joko asian-
omaisen alan ammattileh-
dessä ja/tai mahdollisesti 
myös muissa viran täyttämi-
sen kannalta tarpeelliseksi 
katsottavissa lehdissä. Val-
tuutettu Paula Ylitalo teki 
esityksen, että kaupungin-
hallituksen päätösesitykses-
tä poistetaan kohta, jonka 
mukaan paikallista laajem-

paa merkitystä omaavan 
kuulutuksen kyseessä olles-
sa ilmoitus olisi sanomaleh-
dissä Kaleva, Kansan Tahto 
ja Suomenmaa. Muutokses-
ta äänestettiin ja kaupungin-
hallituksen esityksen puoles-
ta jaa-ääniä annettiin kolme, 
ei ääniä 29 ja kaksi äänes-
ti tyhjää. Kyllä- äänen antoi-
vat Erkki Honkanen, Paavo 
Tihinen ja Kari Tykkyläinen 
sekä tyhjää-äänen Aune Ek-
dahl ja Alpo Turpeinen.

Peikkopolku  
kunnostetaan
Kaupunginhallitus on päät-
tänyt aiemmassa kokoukses-
saan toteuttaa Syötteen Peik-
kopolun laajennushankkeen 
ja sitoutunut suorittamaan 
kuntarahoitusosuuden. Val-
tuusto hyväksyi esityksen 
mukaisesti siirrettäväksi 
hankkeeseen käyttötalous-
puolelle varatut määrärahat 
vuoden 2014 investointi-
osaan. Hankkeen hyväksyt-
ty kustannusarvio on noin 
71 000 euroa, josta EU:n ja 
valtion rahoituksen osuus on 
70 prosenttia ja kuntarahoi-
tuksen osuus 30 prosenttia. 
Hankkeen vastuuviranhal-
tijaksi on päätetty palvelu-
suunnittelija Ritva Kinnula. 
Polku on tehty 1990-luvun 
alkupuolella alueella mat-

kailevien lapsiperheiden ul-
koilu- ja retkeilykohteeksi. 
Lisäksi alueella on mahdol-
lista järjestää peikko-teemai-
sia tapahtumia. Peikkopo-
lun pisin kierros niin sanottu 
Ketun-kierros on 3200 met-
riä pitkä, varsinainen Peik-
ko-polku on reilu kaksi kilo-
metriä ja invareitti-osuus on 
400 metriä pitkä. Polun alku-
piste sijaitsee Kelo-Syötteellä 
hiihtolatujen lähtöpaikalla.

Valtuusto valitsi tarkas-
tuslautakunnan esityksen 
mukaisesti toimikauden 
2014-2017 tilintarkastusyh-
teisöksi KPMG Julkishal-
linnon palvelut Oy:n tarjo-
uksen kokonaisvertailussa 
parhaimpana. Päätös sisältää 
myös option vuodelle 2018. 
Tuula Kuukasjärvi on pyy-
tänyt kirjeellään 22.10.2013 
eroa kaupunginhallituksen 
varajäsenyydestä. Valtuusto 
päätti myöntää eron 1.1.2014 
alkaen ja valitsi jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi varajä-
seneksi Ritva Kujansuun.

Kunnanvaltuustolle jär-
jestetään 19.2. valtuustose-
minaari, jossa käsitellään 
Kollajan tekoallashankkeen 
ympäristövaikutusten arvi-
ointiselvitystä.

Pertti Kuusisto

oulunkaaren neuvola-
palvelujen esimies anne 
leppälä-hast esitteli jou-
lukuussa 2013 valmistu-
neen kouluterveyskyse-
lyn tuloksia.

lemminkäinen talo oy:n 
liiketoimintajohtaja esa 
Kemppainen kävi esittele-
mässä valtuutetuille kou-
lukampushanketta.
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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€

2,-
hengityssuojain
3 kpl

auton 
sisätilalämmitin
600/1250 w

teleskooppi
makkaranpaistotikku

kuksa puinen

pilkkivapa peura

asser pilkit

pilkkilaavu

kotimaiset
jääkairat
alk.

polttomoottori
puunhalkaisukone
13 hp, 10 tonnia

pyöräkone
sis. trukkipiikit, lumikauha, 
sorakauha. 3 l turbo diesel, 
vm. 2014

sohjokauha asser

2,90
pkt

19,95

29,95

4,90

6,90

4,95

5,90

3,90

19,50

595,-

24900,-

89,50

kattokola
teleskooppivarrella

19,95

pro-safe
kelluntaliivi 70-90 kg

alv, 0%

pensselisarja 10 kpl
polvisuojat
vasara
taakkaliina 2 kpl
mitta 3  meträ
pyöränlukko
sakset 3 kpl
hankaussieni 10 kpl
kuusiokoloavainsarja 8-osainen
mattoveitsi 18 mm, 3 kpl
huonekaluhuopatarra 27 kpl
lukkoja
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OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

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

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

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

Autokorjaamo Pasi Kummala 
Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi Puh. 0400 198 382

Palvelemme ma–pe 8.00–17.00

Autokorjaamo Pasi Kummala

Autonomi on lupaus mutkattomasta 
lähipalvelusta ja työn laadusta!

palvelee Sinua ja autoasi:
• Määräaikaishuolloissa
• Huolloissa ja korjauksissa
• Diagnostiikassa
• Ilmastointihuolloissa
• Jarruhuolloissa
• Pikaöljynvaihdoissa 
• Rengastöissä
• Autosähkötöissä

Autonomi
SARAJÄRVI

Jukka 
Takalon 

kuplettikonsertti 
Taivalkoskella

Haukiputaalainen laulaja-laulun-
tekijä Jukka Takalo saapuu kon-
sertoimaan ystävänpäivänä pe 
14.2. klo 19 Taivalkosken teat-
terille. Hänet tunnetaan leppoi-
sista lauluistaan niin sooloural-
la kuin Aknestik -yhtyeestäkin.  
Syksyllä ilmestyi Takalon luot-
saaman Maakisen Mysteeri Tri-
on albumi.  Tarinallisissa ja läm-
minhenkisissä konserteissaan 
Takalo ylistää monenlaista ys-
tävyyttä sensuroimatta. Hän 
kiinnostui kuplettiperintees-
tä kuunneltuaan Matti Jurvaa ja 
Dallapéta.

Kappaleillaan Takalo ei ehkä 
suoraan muuta maailmaa, mutta 
kuitenkin ovat ohjaamassa aja-
tusten virtoja. Takalon tunne-
tuimpia lauluja Aknestikin ajoilta 
ovat Suomirokkia ja Ainoastaan 
toistaiseksi. Soolouralta tunne-
taan kappaleet Martinniemi ja 
Miss Kollaja.

Takalo on myös ilmakitaran-
soiton MM-kisojen perustaja ja 
ideologi. Hän toteaakin, että jos 
kaikki maailman ihmiset soit-
taisivat ilmakitaraa, ei olisi so-
tia.  Hän on lisäksi kirjoittanut 
yhdessä Pasi Kostiaisen kans-
sa kirjan, Sinä olet tähti -matka-
opas poptähteyteen.

Konsertin väliajalla kulttuu-
ritoimi tarjoaa ystävänpäivä-
kahvit.

Merja Vihinen

TapahTumia 
Taivalkoskella:

Pe 28.2. klo 19  Taivalkosken näyttämön Suloinen  
 myrkynkeittäjä- näytelmän 
 ensi-ilta Taivalkosken teatterilla
Pe-ma 7.-10.3. Rajalta rajalle-hiihto
la 15.3. klo 12-16   Akkain humputtelupäivä 
 Päätalo-keskuksessa
to 20.3. klo 19  Isara keltti-irkku-skottimusiikkia   
soittava bändi Hotelli Herkossa
ma 24.3. klo 18.30  Teatteri-esitys Kiviä taskussa   
 Taivalkosken teatterilla
la-su 29.-30.3.  Hopeasompa-kisat

Pe-su 11.-13.4.  Pohjois-Suomen kirjailijapäivät

Tulossa mm.
Päätaloviikko 30.6-6.7.2014
Elomarkkinat 29.-30.8.2014

Palava Koski ja Tuhansien tarinoiden viikonloppu 
5.-7.9.2014

Wanhanajan joulumarkkinat ja joulunavajaiset 
26.-28.11. 2014

katso lisää 
tapahtumia osoitteesta 

www.taivalkoski.fi

TiesiTkÖ eTTÄ TaivalkoskelTa 
lÖYTYY uimahalli?

Mukavan ulkoilupäivän päätteeksi on 
mukava pulahtaa veteen ja saunoa.

Hallin aukioloajat ja muuta infoa: www.taivalkoski.fi

TaivalkoskeN kuNTa TieDoTTaa:

pÄÄTalo-keskus
Kalle Päätalon näköistyöhuone ja

 näyttely sekä kirjasto
ma, ke, to 10-18
ti ja pe klo 10-16

taidenäyttelytila ja lukusali
ma, ke, to 8.30-18

ti ja pe 8.30-16
Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski

www.taivalkoski.fi/paatalo-keskus
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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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

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

SYÖTTEEN
MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,

myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

Jari Särkelä, 
p. 0400 374 259

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

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR

• 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

Painopalvelusta yhtenäiset 
MAINOSTEKSTIILIT
Yrityksille ja Yhdistyksille

Katso:  ja pyydä tarjous!

  Kuukauden tuote:THINSULATE-PIPO!

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
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA:

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.

Lynx 3500 GLS vm-92. Täysin 
toimiva, ei pakkia. 950€. P. 044 
055 4065.

Tukeva halkomakone, puun 
pituus enintään 52 cm, koneen 
puristusvoima 7 t, sähkökäyt-
töinen, valovirralla toimiva, 
vaatii 16 A sulakkeen. Lisäksi 
pienikokoista sekahalkoa, pi-
tuus 75-80 cm, 32€ m3 sekä 10 
kw:n polttoöljyllä toimiva halli-
lämmitin, joka käynnistyy säh-
köllä, h. 250€. P. 0400 153 437.

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

Paaliveitsi euro sovite ja Paa-
lipiikki euro sovite, p. 040 730 
1253.

pystypakastin, kork. 105 cm, 
lev. 55 cm, siisti. Hinta 50€. P. 
044 582 2015.

Arabia harlekin Gold kahviasti-
astoa, sokerikko ja 9 kpl kuppe-
ja ja asetteja. Takkaluukku 50 x 
50 cm kipinäsuojilla ja lasiluu-
kuilla. Soita 040 543 5703.

Vuokrattavana 1.3.14 alk. 67 
m2 kolmio. k-oh-sa-2mh-tk-
wc, autopaikka. Huippu sijainti 
Varstie 10 as 2 kaikki palvelut 
vieressä, silti oma rauha. Vuok-
ra 695€, sis. kaikki. Kysy 0400 
992 999.

Helsinkiin on nousemassa 
uusi, valtakunnallinen lasten 
erikoissairaanhoitoon kes-
kittynyt huippusairaala vuo-
teen 2017 mennessä. Uusi 
Lastensairaala 2017 -hank-
keen tukiyhdistys suorittaa 
varainhankinnan hankkeen ra-
hoittamiseksi. Tavoitteena on 
kerätä 30 miljoonaa euroa 
lahjoituksina. Tällä hetkellä 
keräystuottona on saavutettu 
jo 21,3 miljoonaa euroa. 

Uuden lastensairaalan tar-
ve on akuutti, mutta ilman yk-
sityistä rahoitusta sen raken-
taminen olisi siirtynyt pitkälle 
tulevaisuuteen. Tämän vuok-
si osa julkisen sairaalan rahoi-

tuksesta on päätetty kerä-
tä historiallisella tavalla 

yrityksiltä, yhteisöil-
tä ja yksityishenki-
löiltä. 

- Uusi las-
tensairaala kos-
kettaa valtakun-
nallisesti koko 
Suomea, kos-

ka sen tehtävänä 
on palvella kaikkia 

Suomen lapsia. Hel-

singin Lastenklinikan nykyiset, 
1940-luvulta peräisin olevat 
tilat eivät vastaa enää tämän 
päivän tarpeita. Siksi jokainen 
lahjoitettu euro on nyt tärkeä, 
Uusi Lastensairaala tukiyhdis-
tys 2017 ry:n ja säätiön pu-
heenjohtaja Anne Berner pai-
nottaa. 

Hankkeen aloitteen taka-
na on vahva vaikuttajajoukko. 
Säätiö Uuden Lastensairaa-
lan Tuen valtuuskunnan pu-
heenjohtaja toimii president-
ti Martti Ahtisaari.

Mahdollisimman monen 
lahjoittajan löytämiseksi työs-
kentelevät aktiivisesti muun 
muassa tunnetut julkkishenki-
löt Janina Fry, Jenni Dahlman 
ja Vanessa Kurri 

-Yhteiskunnasta kertoo 
paljon se miten heikoimpia 
kohdellaan. Meidän aikuisten 
velvollisuutena, on näyttää, 
että välitämme ja osaamme 
puhaltaa yhteen hiileen, Va-
nessa Kurri kertoo motivaa-
tiostaan lähteä mukaan hank-
keeseen.

Heimo Turunen

Ainutlaatuinen hanke:
Tavoitteena 

maailman paras 
lastensairaalape 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 kiertä-
mään!

Aluehallintoviraston anta-
massa 30.1. allekirjoitetus-
sa lausunnossa todetaan, 
ettei Rimminkankaan kou-
lun sisäilmassa ole merkit-
tävää terveysvaaraa täl-
lä hetkellä. Työsuojelun 

Rimminkankaalla ei ole 
merkittävää terveysvaaraa

vastuualueen tarkastaja Jor-
ma Ukkola Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastosta totesi, 
että sisäilman terveysvaaran 
seuranta ja työterveyshuol-
lon arvio sekä muut yhtey-
denotot riittävät perusteik-

si. Näin ollen työsuojelun 
vastuualueella ei ole asias-
sa aihetta muihin toimen-
piteisiin. Sisäilmaa tutki-
taan jatkossa mahdollisten 
seurantatarkastusten yhte-
ydessä.

Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1 
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18

Sähkötie 1, puh. 020 789 0450
pudasjarvi@k-supermarket.fi
ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Eväät Retkellesi 
Oulu-Kuusamon varresta

Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1 
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18

Meille on valtatieltä helppo tulla 

ja matka jatkuu myös sukkelasti... 

Tervetuloa!
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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!

Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la klo 10-17.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
Radio Nova Syötteellä to 13.2. Suorassa lähetyksessä 13.2 klo 6.00-10.00 äänessa 
Minna Kuukan, Tuomas Enbusken ja Aki Linnanahteen haastateltavina paikallisia vaikut-
tajia eri aloilta.
Elokuvailta Pohjantähdessä to 13.2. klo 18.00-21.30. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1.
ShowUp Iso-Syötteellä la-su 15.2.-16.2.  ShowUpissa kaikki on mahdollista! Tule 
paikalle tutustumaan ja näyttämään omaa osaamistasi välittömässä ja iloisessa tapah-
tumassa.
Kansainvälinen biljardi- ja bingisturnaus nuorisotiloissa la 15. 2.  klo 17.30-
20.00. Nuorten teemailta nuokkarissa. Ei osallistumismaksua. Tuomareina Pauli Hiltu-
nen ja Mooses Wachira. Ilmoittautuminen klo 18-19 nuorisotiloissa.
Uintikisat Puikkarissa su 16.2 klo 18 alk. Ilmoittautuminen paikan päällä ja osallis-
tuminen maksutonta.
Pudasjärven Ommaisraati kokoontuu ma 17.2.  klo 12.00-13.30. Ommaisraatis-
sa keskustellaan tällä kertaa etäomaishoitajuudesta sekä erilaisista tavoista suhtautua 
omaishoitajaan. Kahvitarjoilu, tervetuloa! Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Keliakiakerho ti 18.2. klo 18 palvelukeskuksessa Kauppatie 25.
Hengailua nuorisotiloissa la 22.2. klo 17.30-20.00. Nuorten teemailta nuokkarissa. 
Ei osallistumismaksua. 
Pudasjärven Ommaiskahvila ti 25.2. klo 17.30-20.00. Tietoa, tukea ja toimintaa 
kaikille omaisistaan huolehtiville. Anna aikaa, saat auttaa -koulutus vapaaehtoistoimin-
nasta kiinnostuneille. Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteen Lumimaassa pe 21. 2. Hauska ja vauhdikas 
kilpailu alkaa Lumimaassa klo 14, ennakkoilmoittautuminen hiihtokoululle klo 13.30 
mennessä.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella ke 26.2. klo 19.

Showtanssikertaus
la 22.2. Kansalaisopiston Salikki/

Pirita Tuisku, Lukiontie 4 
Lapset klo 10.30-12.50

Nuoret ja aikuiset klo 13.00-15.20
Korvataan syyslukukaudella pitämättä jääneet kerrat.

Tanssileiri
Vetäjänä Ensio Koivula. Leirille ovat tervetulleita kaikki tanssijat 

ja erityisesti ensi syksyn Kuren Tanssi-tapahtumasta 
kiinnostuneet tai siihen mukaan tulevat. 

Ohjelmassa: tangon vienti, seuraaminen ja 
koreografiointia, chachan perusteet ja kuvioita, 
rumban perusteet sekä masurkan perusteet. 
Kahvia ja välipalaa ostettavissa. Hinta 15€. 

Lisätietoja:  040 826 6431

PUDASJÄRvEN KANSALAISOPISTO

Tanssileiri
la 22.2. klo 12-17 

Koskenhovilla Koskenhovinkuja 1. 

KANgAS- JA KUDEAUTO
pe 14.2. klo 9-15 

matonkudetta, ontelokuteet, poppanakuteet, 
paperinauhat.

maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

sotainValidien VelJesliiton 
PudasJärVen osaston

Ja naisJaoston 

VUOSIKOKOUKSET
 pidetään seurakuntakeskuksessa 

maanantaina 24.2.2014 alkaen kello 11.00.
Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen 5 §:n määräämät asiat.
Tervetuloa sotainvalidit, puolisojäsenet, 

tukijäsenet ja naisjaosto!
Johtokunta

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

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

Laula, nauti ja 

viihdy kanssamme!

Pubissa 

Perjantaina 14.2. Pubissa Karaoke raikaa... Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30 Karaoke

Lauantaina 15.2.

Lippu 5€dJ hammer
Aukioloajat
ma-ti 15-20 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-03 • la 13-04 • su 13-18

Vink, vink 
Olympialaiset!

Toivoo Pirjo perheineen 

Ystävyys on kukkamaa,
joka suuria iloja kasvattaa.
Hyvää ystävänpäivää!

Sara, Palina, Jere, Niro, 
Lenna ja Jeremias

Makuja ja viih-
dettä yhdessä

osoitteessa 
- Pärjällä!

P. 0400 499 216

Uusi majoitus-, 
virkistys- ja 

kokoustila Iso-
Syötteellä!  

P. 0400 499 215

Romekievari - 
hyvää ruokaa

siellä missä 
tapahtuu!

P. 040 1371 600

Kotiruoka-
lounas 

joka päivä!

P. 040 5606 990

350 
vaunupaikkaa 

käytössä 
ympäri vuoden!

P. 0400 499 215

SyöteResort
on koko 
perheen 

lomakeidas 
Iso-

Syötteellä!

•laulu
-Merja
-Hilkka
-Pentti
-Taito

Hyväntekeväisyyskonsertti
Seurakuntatalolla 

keskiviikkona 19.2.2014 klo 15.00

Vapaaehtoinen ohjelma maksu 5E 

Arvontaa ja kahvitarjoilu

Järjestäjinä: Kajastus, Osviitta, Rimmintien 
tukiasunnot ja Pudasjärven seurakunta

Tilaisuuden juontaa Keijo ja Helena.

•Kitara: 
-Jouni ja Lassi

•Viulu: 

Esiintyjinä:

-Ari

•Flyygeli
-Tuomo ja Keijo
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Ma 17.2. klo 12-14 Ommaisraati, Srk-keskus.  
Omaishoitajat, vapaaehtoiset ja ammattilaiset kokoontuvat 

keskustelemaan omaishoitoon liittyvistä asioista.
Ti 25.2. klo 17.30-20  Anna aikaa, saat auttaa 

–koulutus, Palvelukeskus.  
Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Ma 17.3. klo 13-15 Iloa kädentaidoista, Palvelukeskus. 
Paikalla myös T:mi Neila esittelemässä koruja, terveyskenkiä 

ja kuitukangasliinoja.
Ma 14.4. klo 13-15 Atk-opastusta omaishoidon 

asioihin liittyen, Palvelukeskus. 
Ma 12.5. klo 15-18 Omaishoitajien virkistyspäivä, 

Liepeen väentupa.  

Lisätietoja: 040 559 7766, 040 501 9119 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi

PUDASJÄRVEN OMMAISKAHVILA 
KAIKILLE OMAISISTAAN 

HUOLEHTIVILLE
Kevätkauden 2014 toiminta

Pudasjärven kaupunki tarjoaa ostettavaksi lähinnä yritys- 
käyttöön

Entisen ruokalarakennuksen
OSAO:n Pudasjärven yksikön ja Kontiotuote Oy:n välittömästä 
läheisyydestä osoitteessa Ranuantie 253. Kiinteistö soveltuu mo-
nenlaiseen yrityskäyttöön. Rakennuksen kerrosala on 343 m2 ja se 
myydään vuokratontilla.
Tarjoukset 21.2. 2014 klo 15.00 mennessä  
os.  Pudasjärven kaupunginhallitus, PL 10, 93101 Pudasjärvi.   
Kuoreen tunnus ”Ruokalarakennus”. 
Tarjouskilpailun voittaja järjestää omalla kustannuksella taloon 
tulevan veden ja energian mittauksen. Kaupunki varaa oikeuden 
hyväksyä, hylätä, tai neuvotella tarjouksen sisällöstä.
Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, p. 0400 389 
973, kari.rissanen@pudasjarvi.fi tai vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
p. 040 587 2275, eero.talala@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 4.2.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 20.2. klo 17.30-21.00 Pudasjärvi 
 Pohjantähti, os. Teollisuustie 1

 Ohjelman asiantuntijapuheenvuorot: 
 • Energialähteenä klapi, hake, pelletti 
 • Lämpöpumpputeknologia ja aurinkoenergia 
 • Energiatehokkuuden huomioiminen saneeraus- 
  kohteessa ja lainsäädännön reunaehdot  
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilun vuoksi 
sitovat ilmoittautumiset 13.2. klo 16.00 mennessä:  
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai sähköpostilla:  
pirjo.tapanila@metsakeskus.fi, p. 0400 974 028

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

Tervetuloa!

 

Tuomas Sammelvuon salille
pe 14.2.2014 klo 18.00 

Tervetuloa katsomaan lukion
Wanhojen tansseja

vapaa pääsy 

Asemakaavojen voimaantulo
Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt seuraavat 
asemakaavat:

1) Haukijärven ja Pienen Haukijärven ranta-asemakaavan 
osittainen muutos ja laajennus

2) Korpijoen ranta-asemakaava

Asemakaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja 
mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 5.2.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Korjaus- ja energia-avustusten 
hakeminen
Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi korjaus- ja energia-avus-
tukset.  Avustusta voi saada:
1. vanhusväestön ja vammaisten asuntojen avustus
2. avustus suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi
3.  avustus hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen 

(avustuksen myöntää ara)
4.  avustus terveyshaitan poistamiseen (avustuksen myöntää ara)
5.  pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset, enintään kaksi 

asuinhuoneistoa käsittävä ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva 
asuinrakennus

Avustusten hakuaika päättyy 27.3.2014 (myöhästyneitä hake-
muksia ei oteta huomioon). Terveyshaittojen poistamista ja uusien 
hissien rakentamista koskevat avustukset ovat haettavissa jatkuvasti 
määrärahojen puitteissa.
Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana kaupungin neuvonnasta. 
Hakemukset postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki,  Tekninen 
ja ympäristötoiminta, Teijo Kettunen, PL 10,  93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja: vs. rakennustarkastaja Teijo Kettunen 0400 384 691.

Pudasjärvi 6.2.2014 
Pudasjärven kaupunki 
Tekninen- ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

AvANTOUINTIPAIKKA 
PIETARILAN RANTAAN AvATTU

YHTEINEN AvANTOUINTI-ILTA 
to 20.2. klo 18-19. 

Grillimakkaraa, nuotiopannukahvia, mehua!

Tervetuloa!
Pudasjärven Urheilijat/Uintijaosto ja 

Kuntourheilujaosto
Työpetari ry

Ohjeita käyttäjille:
- Avantouintipaikkaa ylläpitää tekninen toimi ja 
  käytöstä vastaa Työpetari ry.
- Paikan avaimen voi lunastaa Työpetari ry:n toimistosta Suojalinna 
- Urheilutie 2, toimisto avoinna ma–to 9.00–16.00 ja pe 8.00–14.00.
- Vuokra-avain 26 €.
- Avannon käyttömaksu 5 €/kausi.
- Mahdollisuus uintiin avannossa arkisin 
- Viikonloppuisin ei ylläpitoa.
- Käytössä pukuhuone.

Tiedustelut: 
Kaupunki/tekninen toimi, Heino p. 0400 346 097
Työpetari ry Tuomo p. 0440 822 130, toimisto (08) 822 138

TERvETULOA KOKEILEMAAN!

Pudasjärven kaupunki
Työpetari ry

Vesienhoidon vapaaehtoinen järjestäytyminen Pohjois-Pohjanmaalla

Lähivesistöjemme kunnon parantaminen vaatii työtä, uusia toimijoita ja rahoitusta. Valtion toi-
menkuvien muuttuessa ja resurssien  vähentyessä osa vesistökunnostustöiden toteuttamisesta 
siirtyy yksityisille ja  paikallisille toimijoille.  Mutta millainen organisaatio voisi toimia paikallisten 
kunnostajien tukena suunnittelussa, hankkeistamisessa ja tulevan ohjelmakauden rahoituksia 
haettaessa? Tätä pohditaan VYYHTI-hankkeen järjestämässä yleisötilaisuudessa.

www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti_ajankohtaista/

Yleisötilaisuus 18.2. klo 17.30-20.00 Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pudasjärvi

Voit kertoa mielipiteesi myös vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti 
Ilmoittaudu tilaisuuteen viim. 14.2.  saara.ilkka@proagria.fi / 0400 912 496 

Tervetuloa! Kahvitarjoilu.

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven 
torilla
pe 14.2. 

alkaen klo 9.00

SARJAHIIHTOKILPAILUT 2014
KYNKÄÄLLÄ, os. Koivukankaantie 52

••••Pakkasraja -15••••    

la 15.2. klo 11.00
la 22.2. klo 11.00
pe 14.3. klo 16.00
pe 21.3. klo 16.00
ti  25.3. klo 16.00

SARJAT TYTÖILLE JA POJILLE:                   
•alle kouluikäiset                                                                        
• 7  -  8 vuotiaat

SARJAT NAISILLE JA MIEHILLE:
•ilman ikärajaa

HIIHTOTAPA 

PERINTEINEN!

• 9  - 10 vuotiaat                            
• 11 - 12 vuotiaat

www.villistit.com

Käsintehdyt ja uniikit huovutustyöt ovat todellisia lähituotteita:
Villa on Helenan omista lampaista.

Tonttuja, pöllöjä, menninkäisiä, oravia, kanoja ja paljon 
muita 
villaisia ystäviä!

Saatavana Pudasjärven lähialueen messuilta ja markkinoilta, 
sekä Syötteen latukahvilasta.

VILLISTIT

Villistit mukana 

20.2. Porokarnevaaleilla
27.2. Poromarkkinoilla
6.3. Hankihulinoilla

Jäsenalennus Puikkarin uintilipuista ja 
Kuntonevan ohjatusta salivuorosta. 

Salivuoro perjantaisin klo 11-13 Tuomas 
Sammelvuo sali. 

Sählyn pelaamista tai sulkapalloa. 
Yht.hlö Hannu Vainio p. 040 834 5762 

MTK Pudasjärvi 
liikuntaetuja jäsenille

Esillä sääntömääräiset asiat. Kokous aloitetaan 
metsästysseuran kokouksella ja heti perään hirvimiesten 

kokouksella. Johtokunta kokoontuu klo 17.00. 
Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus saunoa.

KIVARI ERÄ ry:n
Vuosikokous lauantaina 22.2.2014 

klo 18.00 Kurenkosken saunatiloissa.

Puheenjohtaja



28 29nro 7PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.2.2014 12.2.2014nro 7

TARJOUKSET VOIMASSA 26.2.2014 ASTI, 
tai niin kauan kuin tuotteita riittää.
Lisää tarjouksia myymälässä. 

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!

Hainrusto +
vihersimpukka

Elimistösi tasapainoittaja

36,90 (ovh. 52,25)

160 kaps.

pH Balance 
Pascoe jauhe

23,90 (ovh. 27,00)

260 g

Lisää vireyttä

Fosfoser Memory

45,00
90 + 30 kaps

Maitohappobakteeri

PROBIOOTTIplus

19,90 (ovh. 30,75)

125 kaps

Aurinko D 50 µg
tai 100 µg 200 kaps.

22,00 (ovh. 30,80)

300 kaps

Vastustuskyvylle

Kyolic

25,00 (ovh. 32,10)

90 tabl

ALE -20%

huipputarjous!nyt 30 kaps 
enemmän!

Lähes -30%

Lähes -30%

Kaupanpäälle 

+20 kaps. (Arvo 4,21)

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
rakennustarvike/lVi: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

HELMIKUUN KÄRKITARJOUKSET

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Verkkoreki Väinö 260Suursäkki 1000 kg
● Tukeva yleisreki jousituksella
● Väinö Verkkoreki on tukevarakenteinen galvanoidusta 
materiaalista valmistettu moottorikelkan reki. Reen pituus on 
260cm ja leveys 80cm. Reen 176cm pitkät jalakset ovat muo-
vipäällysteiset, joka takaa sen luiston. Reen korkeus on 43cm. 
Reen lava on kooltaan 185cm x 78cm ja se on valmistettu 
filmivanerista. Vetolenkki on iskunvaimennettu jousien avulla. 
Reki toimitetaan osina, ja se on helppo kasata

895
/kpl

35900
erä!

● Koko 90 x 90 x125 cm.
● Sisäpinta muovilaminaattia.
● 4 nostolenkkiä. 
● Ylä ja alaventtiili.

Seinälaatta 
Torcello 20 x 45 cm

Lattialaminaatti Basic 
6 mm Pähkinä KL 31

Mattalasitteinen seinälaatta hennolla helmiäiskuvionnilla. 
Pakkauksessa 1,54 m2. Valkoinen ja harmaa.

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 21,90/m2

Etusi 36%

13,90
K-Plussa  tarjous

/m2

Kelpo lattianpäällyste erityisesti remontoimiseen.
Pakkauksessa 2,99 m2. 

4,99
/m2

Nibe aurinko- ja 
maalämpöjärjestelmät

Tule käymään, niin tehdään 
kartoitus ja sovitaan 

tarvittaessa 
ilmainen arviokäynti.

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

Käyttövesi- ja lämmitysputkien uusiminen
Uponor komposiittijärjestelmällä 

Ilmastointikanavien 
puhdistus sekä

ilmastoinnin säätäminen

Helmikuun aikana 
putkistoremontin tilanneille

kylpylälahjakortti tai työvaatesetti
 kaupan päälle. 

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

Ma 17.2. paikalla 
Uponorin ja Niben edustajat.

Päivän ajan tarjolla pullakahvit

(myös ilmastointikoneiden 
huolto ja vaihdot) 

350€alk.     350€Tule ja 

pyydä tarjous!

Pure Scandinavian
PAGUNETTE · Somerset Collection

www.pagunette.se

(sätt in egen text och logotype)

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392

avoinna ma-pe 10-17, 
auki myös launtaisin sopimuksen mukaan 

Pure Scandinavian
PAGUNETTE · Somerset Collection

www.pagunette.se

(sätt in egen text och logotype)

Kevään uutuuskankaita saapunut!

VeRhO-OMPeLU 
KAUPAN PÄÄLLe

heLMIKUUN LOPPUUN. 
Sivuverhojen ylä- ja 

alakäänteet. 
(ei ale-kankaista).

POISTOeRÄ  

VeRhO-

KANKAITA

ALe- 

NURKKASTA!
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Uuden apteekkarin
TULOKAHVIT

torstaina 13.2.2014

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185
www.pudasjarvenapteekki.fi
Ma-pe 9-18, la 9-14

Osallistu arvontaan ja 
voita Samsung Galaxy Tab 3 
-multimedialaite (arvo noin 400 €)

Samsung Galaxy Tab 3 on 
edistyksellinen multi-

medialaite, joka pienen 
kokonsa ja keveytensä 

ansiosta kulkee kätevästi 
mukana kaikkialle. 

PaLauTa kuPonki 
PudaSjärven 

aPTeekkiin viimeiSTään 
18.2.2014. 

voittajalle ilmoitetaan 
palkinnosta 

henkilökohtaisesti.

nimi _________________________________________________________________

osoite _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

sähköpostiosoite ____________________________________________________

puhelin ______________________________________________________________

APTEEKKARI 
VAIHTUI

TERVETULOA!

Olen syntyisin Kollajalta, tar-
kasti paikantaen Naisjärvel-
tä Ahosen rannalta Ahoses-
ta, Helmi-äitini kotitalosta. 
Perheemme muutti Kurenal-
le Iijoen pohjoisrannalle ol-
lessani kaksivuotias, joten 
olen aina tuntenut itseni ku-
renalustalaiseksi. Rimmin-
kankaan vuosina syntyi haa-
ve proviisorin urasta. Niinpä 
kirjoitettuani ylioppilaak-
si Pudasjärven tasokkaasta 
Lukiontien lukiosta vuonna 
1982, siirryin opiskelemaan 
Kuopioon, silloiseen Kuopi-
on korkeakouluun farmasi-
aa. Valmistuin proviisoriksi 
Kuopion yliopistosta mar-
raskuussa 1986. Ensimmäi-
nen vakituinen työpaikka-
ni oli tutkimusproviisorin 
vakanssi Farmos-yhtymän 
tutkimus- ja tuotekehitys-
laboratoriossa lääketehdas 
Medipolarilla Oulussa. Jo 
vuonna 1987 silloinen ap-
teekkari Risto Saastamoinen 
kuitenkin houkutteli minut 
proviisoriksi Pudasjärven 
apteekkiin, jossa olin ollut 
pätkätöissä kaikki loma-ajat 
jo opiskeluaikanani.

16 vuoden apteekkipro-
viisorina toimimisen jälkeen 
sain vuonna 2003 Hyrynsal-
men apteekin apteekkiluvan.  
Aika Hyrynsalmen apteekin 
apteekkarina on tarjonnut 
näköalapaikan aitoon kai-
nuulaiseen elämänmenoon. 
Hyrynsalmen vuosiin on 
kuulunut niin oman aptee-
kin toiminnan kehittämistä 
kuin myös Ylä-Kainuun ap-
teekkien ja terveydenhuollon 
historian tallentamisen orga-
nisointia, minkä tuloksena il-
mestyi Rohtola -kirja vuonna 
2007. Toinen aikaa vievä pro-

YHdEKSäS 
APTEEKKARI 

Pudasjärven apteekkiin
Tänään keskiviikkona 12.2.2014 Pudasjärven apteekissa tapahtuu 

apteekkarinvaihdos. Yhdeksäntenä ja ensimmäisenä 
paikkakunnalla syntyneenä Pudasjärven apteekin apteekkarina 

saan aloittaa Pudasjärven apteekin peräsimessä ja 
sen omistajana.

jekti oli Hyrynsalmen ja Taival-
kosken apteekeissa johdollani 
toteutettu mittava lääkehuollon 
kokonaisarviointia selvittänyt 
OLKA-hanke (Oikea Lääkehoi-
to Kokonaisarvioinnin Avulla) 
vuosina 2008-2009 Suomen It-
senäisyyden Juhlarahasto Sit-
ran rahoittamana. Apteekki-
työn ohella olen toiminut niin 
Pohjois-Suomessa kuin myös 
valtakunnallisissa apteekkialan 
luottamustehtävissä. Vapaa-ai-
kani ovat täyttäneet jatko-opin-
not, vanhempieni omaishoito, 
musiikkiharrastukset sekä va-
paaehtois- ja luottamustehtävät 
kotiseurakunnassani.

Syyskuussa 2013 Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus Fimean valvontalautakun-
ta myönsi minulle Pudasjär-

ven apteekin apteekkiluvan. 
Tänään apteekin toimin-
nan kannalta kiireellisim-
mät valmistelevat työt on 
tehty, ja saan ylpeänä aloit-
taa apteekkarina kotikun-
nassani. Pudasjärven aptee-
kin ammattitaitoinen ja upea 
henkilökunta jatkaa yhdessä 
kanssani työtä kaikkien pu-
dasjärveläisten ja täällä vie-
railevien terveyden parhaak-
si. 

Apteekki auttaa lähelläsi. 

Terttu Puurunen
Pudasjärven apteekin  
apteekkari 12.2.2014 alkaen
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Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185
www.pudasjarvenapteekki.fi
Ma-pe 9-18, la 9-14

Apteekin henkilökunta on ap-
teekissa asiakkaita varten. Ap-
teekissa käy päivittäin eri-
ikäisiä asiakkaita erilaisine 
tarpeineen. Apteekin ammatti-
laiset pyrkivät palvelemaan asi-
akkaita mahdollisimman hyvin 
ja asiantuntevasti ja antamaan 
puolueetonta neuvontaa itse-
hoito- ja reseptilääkkeiden li-
säksi monista muista tuoteryh-
mistä.  Apteekin henkilökunta 
pitää ammattitaitoaan ajan ta-
salla kouluttautumalla ja opis-
kelemalla jatkuvasti lisää.

Apteekki neuvoo 
Autamme sinua löytämään it-

Apteekki auttaa lääkehoidon onnistumisessa
sehoitovalmisteista sopivan 
lääkkeen ja lääkemuodon mo-
nien eri vaihtoehtojen jou-
kosta. Valmisteissa on monia 
eri lääkemuotoja. Perinteis-
ten tablettien lisäksi löytyy ne-
näsumutteita, peräpuikkoja ja 
-ruiskeita, emätinpuikkoja, sil-
mätippoja, voiteita ja monia 
muita. Lääkemuodolla voi olla 
vaikutusta lääkkeen vaikutuk-
sen alkamisnopeuteen. Neu-
vomme sinua myös ostaessasi 
samaa lääkeainetta kahdella eri 
kauppanimellä yhtä aikaa. Tar-
kastamme myös tarvittaessa, 
minkä ikäiselle ja millä annos-
tuksella valmistetta voi käyt-

tää. Tarvittaessa valitsemme 
sopivat mittavälineet (mitta-
mukit, ruiskut) lääkkeen anta-
misen helpottamiseksi. Tarkas-
tamme myös itsehoitolääkkeen 
sopivuuden reseptilääkkeittesi 
kanssa. Apteekin henkilökun-
nalla on käytössään myös tie-
tokanta, jonka avulla on help-
po tarkastaa lääkkeen sopivuus 
raskauden tai imetyksen aika-
na.

Apteekki neuvoo lääkkeitte-
si oikean käyttötavan erityises-
ti silloin, jos lääke on jauhe- tai 
aerosolimuodossa, kuten ast-
malääkkeet. Näin voidaan var-
mistaa, että lääkkeesi tehoaa. 

Tarvittaessa apteekki laittaa 
erityistoimenpiteitä vaativan 
valmisteesi valmiiksi toiminta-
kuntoon. Jos tietyillä ruoka-ai-
neilla on vaikutusta lääkkeittesi 
tehoon, kerromme siitä sinulle 
asioidessasi apteekissa.

Apteekki neuvoo sinul-
le myös lääkkeesi oikean säily-
tyspaikan. Toiset lääkkeet säi-
lyvät huoneenlämmössä, kun 
taas toiset pitää säilyttää jää-
kaapissa. Joidenkin lääkkeiden 
kohdalla avattu, käytössä oleva 
pakkaus säilytetään huoneen-
lämmössä ja avaamaton pak-
kaus jääkaapissa. Lisäksi on 
lääkkeitä, jotka ovat erityisen 

Asiakaspalvelu tehtävissä on proviisori Sanna Kyllönen. Kuva Juha Liukko.

herkkiä auringonvalolle ja kos-
teudelle. Silloin lääke pitää säi-
lyttää alkuperäispakkaukses-
sa ja ottaa pois paketista vasta 
juuri ennen käyttöä. Kaikki säi-
lytysohjeet on painettu myyn-
tipakkaukseen. Tietyt lääkkeet 
vaativat, että niitä pitää ravistaa 
ennen käyttöä, jotta lääkeaine-
seos olisi tasa-aineista ennen 
lääkkeen ottamista. Tässäkin 
asiassa me neuvomme sinua.

Apteekki  
selvittää 
Lääkkeet eivät aina ole vaa-
rattomia. Apteekin henkilö-
kunnan apuvälineenä on tie-
tokoneohjelma, jonka avulla 
voidaan selvittää, sopivat-
ko tietyt lääkkeet käytettäväk-
si keskenään. Reseptilääkkei-
tä haettaessa ohjelma vertaa 
automaattisesti sillä hetkel-
lä ostetun lääkkeen sopivuut-
ta aiemmin samasta apteekista 
ostettujen lääkkeiden kanssa. 
Me apteekissa arvioimme, vaa-
tiiko havaittu yhteisvaikutus 
yhteydenottoa lääkkeesi mää-
ränneeseen lääkäriin.

Apteekissa voit myös kes-
kustella lääkkeittesi aiheutta-
mista haittavaikutuksista. Mie-
timme silloin yhdessä, mikä 
on lääkkeestä saatava hyöty 
verrattuna havaitsemiisi hait-
toihin, ja olemme tarvittaes-
sa yhteydessä lääkkeesi mää-
ränneeseen lääkäriin. Voimme 
myös pohtia yhdessä, miten 
haittoja voitaisiin mahdollises-
ti vähentää. Ihmiset reagoivat 
lääkkeisiin eri tavalla ja voivat 
saada samasta lääkkeestä eri-
laisia haittavaikutuksia. Lääket-
tä ei kannata jättää käyttämättä 
pakkausselosteessa olevan pit-
kän haittavaikutuslistan takia. 

Yleensä haittavaikutukset myös 
helpottavat tai häviävät koko-
naan muutaman viikon käytön 
jälkeen. 

Annosjakelu  
avuksi  
lääkehoidon  
tueksi
Lääkehoidon tukipalveluna 
apteekista voi ostaa annosja-
kelupalvelun. Tässä palvelu-
muodossa kunkin asiakkaan 
lääkkeet pakataan koneellises-
ti valmiiksi päivä- ja vuoro-
kauden aikakohtaisiin (aamu, 
päivä, ilta, yöksi) pusseihin. 
Kussakin pussissa lukee, kenel-
le lääkkeet on määrätty, mikä 
on niiden annosteluajankohta, 
mitä lääkkeitä pussi sisältää ja 
kuinka paljon. Näin on myös 
helppo seurata, ovatko lääk-
keet tulleet otettua oikeaan ai-
kaan. Annosjakelulääkkeet toi-
mitetaan kahden viikon erissä. 
Tämä vähentää lääkehävikkiä, 
koska apteekki perii hinnan 
vain toimitetusta lääkemääräs-
tä eikä erillisiä lääkepakkauk-
sia tarvitse hankkia. Annosja-
kelu soveltuu hyvin asiakkaille, 
joilla on käytössä useampia 
lääkkeitä ja joiden lääkitys on 
vakiintunutta. Pudasjärveläi-
sillä kotihoidon asiakkailla an-
nosjakelu on laajasti käytös-
sä. Annosjakelupalveluun voit 
kuitenkin liittyä omatoimises-
ti kotona asuvana jo silloin kun 
koet, että siitä olisi sinulle apua.

Kysy rohkeasti apua aptee-
kista lääkeasioihisi liittyvissä 
kysymyksissä. Me autamme si-
nua mielellämme.

Sanna Kyllönen
Proviisori
Pudasjärven apteekki

Kaikki apteekkiin palautetut 
lääkejätteet toimitetaan vaaral-
lisen jätteen käsittelyyn. Ap-
teekkari on vastuussa lääkkei-
den laadusta apteekissa. Jos 
lääkkeet ovat olleet asiakkaan 
hallussa, ei niitä voi enää myy-
dä uudelleen. Tämän vuok-
si käyttämättömiä lääkkeitä ei 
myöskään hyvitetä asiakkaal-
le. Käytäntö perustuu lääkela-
kiin ja viranomaisten apteekeil-
le antamiin ohjeisiin.

Apteekki ottaa vastaan ai-
noastaan lääkejätteitä ja elo-
hopeaa sisältäviä kuumemitta-
reita sekä ruiskuja ja neuloja. 
Apteekki ei ota vastaan mui-
ta jätteitä (esim. kemikaaleja, 

Käyttämättömät lääkkeet apteekkiin
Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta 
vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä 
lääkkeitä. Käyttämättömät lääkkeet ja elo-
hopeaa sisältävät kuumemittarit ovat on-
gelmajätettä, jotka eivät kuulu kaatopaikalle 
eivätkä viemäriin. 

hiuslakkapulloja, paristokäyt-
töisiä kuumemittareita tai mui-
ta sähkölaitteita, paristoja ym.). 
Apteekista ostetut elintarvik-
keet, ravintovalmisteet tai vita-
miinit eivät ole ongelmajätettä 
vaan sekajätettä. 
Poista lääkepakkauksista poti-
lastietoja sisältävät merkinnät 
(kuten ohjetarrat) tietosuojan 
takia. Apteekki ei poista hen-
kilötietoja pakkauksista. Poista 
pahvipakkaukset ja laita ne ko-
titalousjätteisiin. Vie tyhjät la-
sipurkit lasinkeräykseen ja tyh-
jät muovipurkit jäteastiaan.

Sanna Kaukko
Proviisori Pudasjärven apteekki

Palauta lääkejäte näin:

Tuo lääkkeet ap-
teekkiin läpinäky-
vässä, tiiviissä muo-
vipussissa. Poista 
tabletit ja kapse-
lit alkuperäispakka-
uksistaan. Palauta 
lääkevoiteet omissa 
pakkauksissaan. Lä-
pipainopakkauksis-
sa olevia tabletteja 
ja kapseleja ei tar-
vitse irrottaa pakka-
uksistaan. 

Palauta nestemäiset 
lääkkeet alkuperäis-
pakkauksissa. 

Palauta joditable-
tit ja muut jodia si-
sältävät lääkkeet 
aina erillisessä lä-
pinäkyvässä muo-
vipussissa alkupe-
räispakkauksissaan. 
Jodipitoisia valmis-
teita ovat mm. Jo-
dix- tabletit, sekä 
Betadine- ja Iodo-
sorb-valmisteet.

Palauta elohope-
aa sisältävät kuu-
memittarit erillään 
lääkejätteistä. Sulje 
rikkoutuneet eloho-
peakuumemittarit 
esim. tiiviiseen lasi-
purkkiin.

Palauta ruiskut ja 
neulat erillään lää-
kejätteistä. Pakkaa 
ne läpäisemättö-
mään pakkaukseen, 
kuten tyhjään muo-
vipulloon tai lasi-
purkkiin.

5.1. 2. 3. 4.
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Pudasjärven apteekkitoimin-
nan alku sijoittuu 1800-luvun 
puoliväliin. Tuolloin täällä toi-
mi vt. piirilääkärinä oululainen 
Johan Justus Staudinger, joka 
jätti kirkkoherra Lars Herman 
Laurinin haltuun joukon ta-
vallisimpia lääkkeitä. Kirkko-
herran luona ollut käsiapteekki 
oli vähäisellä käytöllä, ja Stau-
dinger kirjoitti vuosikertomuk-
sessaan, ettei Pudasjärvellä ole 
apteekkia eikä vakinaista lääkä-
riä, mutta eivät he näytä niistä 
välittävänkään.

Apteekki torpassa
Pudasjärven ensimmäinen 
varsinainen apteekki avattiin 
11.11.1884 pitäjän suurimmal-
la liikepaikalla Nyytäjän kes-
tikievarissa Oulun maantien 
varressa Iijoen rannalla. Ap-
teekkioikeudet saanut Karl Jo-
han Sandell selitti seuraavana 
vuonna lääkintöhallitukselle, 
että hän on saanut suurella vai-
valla vuokratuksi alkeellisen 
Nyytäjän torpan apteekiksi. 
Torppa käsitti hämärän apteek-
kihuoneen lisäksi pienehköt la-
boratoriona toimivan keittiön 
ja materiaalihuoneena olevan 
kamarin. Apteekin makasii-
nin ja kellarin käyttöä rajoitti-
vat kestikievarin isännän tava-
rat. Tilat olivat niin ahtaat, ettei 
apteekissa välttämättömälle ve-
den destillointilaitteelle ollut 
paikkaa.

Pudasjärven toinen apteek-
kari Karl Arrhenius joutui 
muuttamaan apteekkinsa Ta-
kalon torppaan, koska Isomur-
sun tilasta ostetulle tontille ra-
kennettu asunto- ja toimitalo 
paloi maaliskuussa 1895. Tor-
pan huoneet olivat apteekki-
toiminnalle liian ahtaat, joten 
Arrhenius alkoi pian rakentaa 
lisähuoneita. ”Varovasti käsi-

Asialle apteekkiin
teltävät” tapletit, happopullot 
ja myrkyt voitiin näin säilyttää 
asianmukaisesti. Torppa-ap-
teekin aikaa jatkoi apteekkarin 
mielestä uuden rakennuksen 
hidas valmistuminen, kos-
ka paikkakunnalta ei tahtonut 
löytyä ammattitaitoisia kirves-
miehiä.

Wiikinkosken talosta 
pankin taloon
Ensimmäinen Pudasjärvelle 
apteekkitoimintaa varten ra-
kennettu talo valmistui vuon-
na 1900 silloisen Oulu-Kuusa-
mon tien varteen. Nykyisin se 
tunnetaan Anon Ase ja Tukku 
– liikkeenä, aikaisemmalta ajal-
ta Wiikinkosken talona. Tässä 
rakennuksessa apteekki toimi 
neljän apteekkarin (Arrhenius, 
Wiikinkoski, Jyrkämä, Gill-
berg) aikana aina vuoteen 
1954 saakka. Piirilääkäri Hjal-
mar Nordling ihasteli vuonna 
1902, että ”apteekki on kerras-
saan siistin ja miellyttävän nä-
köinen”. Apteekin rakentami-
nen Mursun paikalle vilkastutti 
niin resepti- kuin nk. käsikaup-
palääkkeiden myyntiä. Wiikin-
koski piti apteekkia tällä pai-
kalla 33 vuotta.

Apteekkari Gillberg suun-
nitteli uutta huoneistoa, koska 
Wiikinkosken talon apteekki-
huone kävi vanhanaikaiseksi ja 
yleisötila ahtaaksi. Uutta sopi-
vaa tilaa edulliselta paikalta ei 
kuitenkaan ollut heti löydet-
tävissä. Kauan odotettu muut-
to uuteen huoneistoon, vasta 
valmistuneeseen PYP:n liike-
taloon (nykyistä poliisilaitos-
ta vastapäätä), tapahtui vuon-
na 1954. Apteekin käytössä oli 
nyt liiketilaa 84 ja kellaritilaa 68 
neliömetriä. Tilaa apteekki to-
della tarvitsi, koska 1960-luvul-
le tultaessa Pudasjärven väkilu-

ku lähestyi 16 000, lääkäreitä 
oli useampia ja reseptilääkkei-
den määrä kasvoi.

Oulu – Kuusamon 
tien varteen
Vuonna 1961 apteekkarik-
si tullut Arnold Fabritius ra-
kennutti Oulu – Kuusamon 
tien varteen (nykyisen K-su-
permarketin paikalle) uuden 
toimitalon, jossa oli apteekin 
lisäksi kemikaliomyymälä. Yh-
teistiloiltaan huoneisto oli noin 
300 neliömetriä. Tarkastukses-
sa se todettiin erittäin käyttö-
kelpoiseksi ja kiitettävän hyvin 
hoidetuksi. Vesikin tislattiin 
apteekissa paikan päällä; edel-
lisissä huoneistoissa tislauslait-
teille oli ollut vaikea löytää ti-
loja. Tämän apteekin sijainti ei 
ollut edellisiin verrattuna kovin 
hyvä, koska matka terveyskes-
kukseen ja linja-autoasemal-
le oli pitempi kuin ennen. Ap-
teekin ”syrjäisestä” sijainnista 
aiheutuvasta lisämatkasta kär-
sivät linja-autolla asioillaan 
kulkevat sivukyläläiset. Tässä 
kiinteistössä apteekki toimi 20 
vuotta.

Takaisin  
ydinkeskustaan
Apteekkari Risto Saastamoi-
sen aikana vuonna 1985 ap-
teekki muutti takaisin kaupun-
gin keskustaan torin laitaan 
rakennettuun liiketaloon. Uusi 
liikehuoneisto ja nykyaikainen 
kalusto muutamaa entistä työ-
tuolia lukuun ottamatta loivat 
hyvän ja toimivan tilan. Ap-
teekki tuli lähemmäs terveys-
palveluja ja paikkoja, joissa ih-
miset hoitavat asioitaan. 

Apteekkari Anja Salminen 
aloitti Saastamoisen jälkeen 
vuonna 2004 vielä torin laidal-
la olevassa huoneistossa. Hä-
nen aikanaan apteekki muutti 
nykyiselle paikalleen Varsitien 
varteen rakennettuun liike- ja 
asuintaloon. ATK – pohjainen 
uusi tekniikka lääkerobottei-
neen on otettu käyttöön. Re-
septit ovat muuttuneet pääosin 
sähköisiksi. Siinä on muutamia 
esimerkkejä yli satavuotisesta 
apteekkien kehityksestä. 

Rohdoskaupasta ja iilima-
tojen myyntipisteestä kehitty-
nyt nykyaikainen apteekki on 
kiinteä osa terveydenhuoltoa ja 
lääkehoidon toteuttajana mer-
kittävä osa potilaan hoitoket-
jua. Apteekki on myös tärkeä 
terveystiedon välittäjä erityi-
sesti itsehoitolääkkeitä hankit-
taessa, lääkehaittojen ehkäisijä 
ja lääkäriin ohjaaja. Näitä teh-
täviä jatkaa järjestyksessä ny-
kyisessä apteekin huoneistos-
sa yhdeksäntenä apteekkarina 
pudasjärveläissyntyinen Terttu 
Puurunen entisen henkilökun-
nan kanssa.

Lähde: Seppo Ervasti, 
Pudasjärven apteekin 
historia. Arvo Niskasaari

Takalon torppa, joka jäi sopivasti autioksi vuoden 1895 
maaliskuussa, kun Arrheniuksen uusi apteekki paloi. 
Tässä rakennuksessa asui sitä ennen poliisi ja kunnallis-
lautakunnan esimies Auqust Albin Stenius. Hänen jäl-
keensä siinä siis toimi apteekki vuosina 1895-1900. Sep-
po Steniuksen kuvakokoelma.

Fabritiuksen apteekki avattiin Oulu-Kuusamon valta-
tien läheisyydessä, minne apteekki muutti SYP:n talos-
ta 15.4.1965. Apteekki toimi tässä talossa aina vuoteen 
1985 saakka. Kuva on luultavasti otettu syksyllä vuonna 
1965. Pudasjärven apteekin kuvakokoelma.

Juhlakuva Pudasjärven apteekin henkilökunnasta 14.5.1994 apteekin täyttäessä 110 
vuotta. Henkilöt vasemmalta oikealle; farmaseutti Juha Liukko, siivoja Emmi Kokko, 
farmanomi Vuokko Parviainen, tekniset apulaiset Raili Vengasaho ja Lempi Vanhala, 
farmaseutti Ulla Liukko, farmanomi Raija Rinne, farmaseutti Anita Konttinen, pro-
viisori Terttu Puurunen sekä apteekkari Risto Saastamoinen.

Sisäkuva Wiinikosken apteekista 30.5.1925. Kuvassa poseeraa ilmeisesti sen aikainen 
apteekin henkilökunta (apteekkaria itseään lukuun ottamatta). Keskimmäinen hen-
kilö on tunnistettu Tuovi Inkeri Mäkeläksi (myöhempi Riekki) ja oikealla oleva Sylvi 
Sofia Isomursu. He toimivat apteekissa farmaseutteina kyseisenä aikana. Silloin va-
semmalla olevan henkilön on oltava apteekkioppilas Martta Bernhardine Forssius, 
koska hän toimi tuohin aikaan Pudasjärven apteekissa oppilaana. Farmaseuteilla oli 
valkoinen esiliina tuohon aikaan, kun taassen opilaat sekä harjoittelijat työskenteli-
vät tavallisissa vaatteissa. Takana oleva pullorivistö on ruskeata lasia sekä hyllyt että 
kalusto on tumman ruskeat, ne antoivt sen aikaiselle apteekille aika juhlalliset, jos-
kin synkähkön leiman, mitä valkeata fajansia olevat purkit vain osittain lievensivät. 
Inkeri Kuosmasen kuvakokoelma.

Kuvassa oleva auto on ilmeisesti apteekkari Oskari Wiinikosken esimmäinen auto. 
Vanha autoilija Paavo Kuismanen tunnisti sen vuoden 1926 mallia olevaksi Chevrole-
tiksi, jolloin kuvan ottoaika olisi ilmeisesti vuosi 1927. Autoilijan paikalla oikein au-
toilijan lakki päässään istuu perheen esikoinen Viljo Aleksanteri, hänen vieressään 
perheen tytär Margit Maria, hänen takanaan, perheen äiti eli ”mamma”, Helmi Wiini-
koski (o.s. Törnroos), hänen vieressään perheen kuopus Jorma Waldemar, ja kuljetta-
jan takana istuu itse apteekkari, perheen ”pappa”,  Oskari Wiinikoski. Auto ja perhe 
on kuvattu apteekin edessä. Eino Riekin kuvakokoelma.
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-	 Nopeasti	imeytyvä,	riittoisa	tehokosteuttaja	hoitaa	myös	kynsiä	ja	kynsinauhoja.
-	 Glyseroli,	pantenoli	ja	helokkiöljy	ravitsevat	pehmentäen	karheimmatkin	kädet.
-	 Hajusteeton	koostumus.

Hoitava	
Käsivoide
75	ml

Kaksi	yhden	
hinnalla!

Ansaittua	hemmottelua	käsille

Tarjous on voimassa 
28.2.2014 saakka tai niin 

kauan kuin 
tarjouserää riittää

8,96€
2x75 ml

Apobase - keskirasvainen ja 
suojaava perusvoide 

päivittäiseen hoitoon.

Nyt 200g:n pakkaus 

TARJOUSHINTAAN

Tarjous on voimassa 28.2.2014 saakka tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

6,50€
(Normaali hinta 10,15/200g) Tarjous on voimassa 28.2.2014 saakka tai 

niin kauan kuin tarjouserää riittää.

Kylmägeeli ratiopharm 
lievittää lihas- ja nivelkipua 
sekä turvotusta venähdyksissä, 
nyrjähdyksissä ja 
rasitusvammoissa

8,30€
(Normaali hinta 

9,60/150 ml)

Nyt 

TARJOUSHINTAAN

150 ml

OSTA RELA TABS 90 TABL.
SAAT KÄTEVÄN 

MATKALAUKKUVYÖN *

* TARJOUS VOIMASSA KUN OSTAT YHDEN 
RELA TABS 90 TABL. PAKKAUKSEN.
Kampanja voimassa niin pitkään kuin matkalaukkuvöitä  riittää.

Relatabs 
mansikka ja 

Relatabs sitruuna

90 tabl

41,85€
90 tabl

Relatabs + 
d3 appelsiini

46,08€


