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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN
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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 7.1.2010

• liukuovet ja tilanjakajat
• pyörästöillä 10 vuoden takuu
• mittatilaustyönä meiltä
• käytössämme3D

suunnitteluohjelma
• katso myös www.kabinetti.fi
• myös asennus ja rahoitus

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
puh. 050 501 9090 www.rautioky.fi

Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

Tammikuussa ilmainen
mittaus.

Varaa  aikasi heti!

Kabinetti liukuovet ja säilytysjärjestelmät!

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Isosyötteentie
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi

tulossa:

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

tervetuloa!

la disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

alk. klo 21

La 9.1.   Tanssiorkesteri Sami & Patrol

La 16.1. Tanssiorkesteri Dolores
La 23.1. Tanssiorkesteri Harri & Coronet
La 30.1. Marella

LUKION TEATTERITAITEEN RYHMÄ ESITTÄÄ

KOKO PERHEEN LASTENNÄYTELMÄN

LUKION TEATTERITAITEEN RYHMÄ ESITTÄÄ

KOKO PERHEEN LASTENNÄYTELMÄN

Adalminan helmiAdalminan helmiAdalminan helmiAdalminan helmiAdalminan helmi

rimminkankaan koulun liikuntasalissa
perjantaina 8.1. klo 18.00
liput: aikuiset 2 €, lapset 1 €

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit.
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

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

Tarjous voimassa 31.12.2009–10.1.2010. Nettitikku Huawei E1552 (norm. 2 €/kk), Data Kuukausi -palvelu (norm. 14,90
€/kk), Data Teho Plus -palvelu (norm. 19,90 €/kk) ja uusi Minun Sonera –liittymä (norm. 1,99 €/kk) yhteensä hinnalla 9,90
€/kk koko 24 kk sopimuskauden ajan. Sopimuskauden kokonaishinta 237,60 €. Palvelu sisältää rajattoman tiedonsiirron
kotimaassa. Maksiminopeudet (jopa 3,6 Mbit/s) ovat käytettävissä ainoastaan 3G-verkon alueilla. Katso suuntaa-antavat
peit-toalueet kartasta www.sonera.fi/peittoalue. Voit irtisanoa nettitikun kanssa myytävän liikkuvan laajakaistan veloituksetta
14 vrk sisällä vastaanotettuasi laitteen (ei koske tietokoneita). Irtisanomisen ehtona on, että laite palautetaan myyntipak-
kauksineen uutta vastaavassa kunnossa. Nettitikun voi palauttaa Sonera Kauppiaalle tai soittamalla Soneran asiakaspalve-
luun. Liittymän puhelut, viestit, käyttö ulkomailla sekä muut käyttömaksut eivät sisälly tyytyväisyystakuuseen.

TARJOUS NOPEILLE! (voimassa 10.1.2010 saakka)

AH-Telepiste Toritie 2, 93100 Pudasjärvi 08-824 120

PA
LV

ELEMME

tervetuloa!tervetuloa!

Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110, Kipinä

Hyvää ja
onnekasta

Uutta
Vuotta 2010

Uudet UMTS900 -verkon kuuluvuusalueet:
Isosyöte, Taivalkoski-Kuusamo -väli

044 0720 501/ Arja 1+8
044 2160 016/ Jouni 1+8 + invavarustus

Taksi
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 1/2010-lehti 1/2010-lehti 1/2010-lehti 1/2010-lehti 1/2010

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

PUDASJÄRVI

Kirkolliset ilmoitukset Hartaus

Sunnuntain aiheena on Jeesuksen
kaste, loppiaisen vanhakirkollinen
aihe. Jeesuksen kasteesta näkökulma
laajenee kristilliseen kasteeseen
yleensä. Kaikki Uuden testamentin
tekstit keskittyvät tänä sunnuntaina
kasteeseen ja sen merkitykseen kris-
tityn elämässä. Jeesuksen kaste hänen
kärsimystiensä alkuna on meidän
kasteemme perusta. Kasteessa mei-
dät on liitetty Kristukseen ja hänen
kirkkoonsa.

1. sunnuntai loppiaisesta

Kasteen lahja

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 10.1.
klo 10, toimittaa Oskari
Holmström, avustaa Jaakko
Sääskilahti, kanttori Jukka
Jaakkola.

Ystävänkammari
seurakuntakodissa ti 12.1.
klo 12-14.

Rippikoulun talvitunnit
seurakuntatalossa klo 10-
13.15, ryhmät A+B la 9.1.,
ryhmä MUUT la 16.1., ryh-
mät C+D+E la 30.1.
Rippikoulusunnuntai
rippikoululaisille ja heidän
vanhemmille su 31.1.klo 10.
seurakuntakodissa.

Päiväkerhot, perhekerhot ja
lapsiparkki
käynnistyvät viikolla 2, alka-
en ti 12.1.2010. Kuorot:
Vox Margarita ke 13.1. klo
18, nuorisokuoro to 14.1 klo
16.30, kirkkokuoro to 14.1.
klo 18.

Yhteisvastuukeräyksen
koulutuspäivä Kuusamossa
18.1.2010. Lähtö seurakunta-
kodilta klo 9.00 ja paluu n.
18.00. Mukaan kutsutaan yv-

kerääjiä ja talkoolaisia. Il-
moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon 11.1. mennessä
puh. 08-8823100.

Yhteisvastuukonsertti
seurakuntakodissa su 17.1.
klo 13. Jaana Pulkkinen, lau-
lu ja Jorma Pulkkinen, lau-
lu.

Rauhanyhdistykset:
Seurat Kurenalan ry:llä su
10.1. klo 13 (Osmo Leppä-
nen, Juha Heikkilä).

Avioliittoon vihitty:
Timo Paavali Kortetjärvi ja
Noora Karoliina Honka.

Haudattu:
Kerttu Annikki Alatalo 80 v,
Ilkka Eljas Nurmela 69 v,
Sylvia Katariina Rantala 89
v, Tuomas Mikael Kenttälä
33 v.

Pudasjärven seurakuntasa-
lissa järjestetään sunnuntai-
na 17. tammikuuta klo 13
yhteisvastuukonsertti. Mu-

Konsertti yhteisvastuun hyväksi

siikista vastaavat sopraano
Jaana Pulkkinen sekä barito-
ni Jorma Pulkkinen.  Laula-
vaa pariskuntaa säestää

kanttori Keijo Piirainen.
Konsertti on jo toinen laatu-
aan, sillä ensimmäisen yh-
teisvastuukonsertin paris-

Pudasjärven seurakuntasalissa esiintyvät Jaana Pulkkinen sekä Jorma Pulkkinen.

kunta viime helmikuussa
Kuhmon kirkossa.

Jaana Pulkkinen on opis-
kellut yksinlaulua vuodesta
2002 alkaen kansalaisopis-
toissa ja yksityisesti opetta-
jinaan Virve Karen ja Suré
Eloff. Tällä hetkellä hän käy
laulutunneilla Kempeleen
kansalaisopistossa Sanna
Jaakon opetuksessa. Kesinä
2003-2009 hän on osallistu-
nut Kalajoen yksinlaulukur-
seille Esko Jurvelinin ja Riik-
ka Strandmanin oppilaana.

Jorma Pulkkinen on suo-
rittanut Oulun konservatori-
ossa musiikkiopiston pääs-
tötutkinnon sekä vuonna
1993 laulun 2B-kurssin Esko
Jurvelinin oppilaana. Laulu-
opintojaan hän on täydentä-
nyt Nivalan laulukurssilla
Esa Ruuttusen oppilaana ja
Kalajoen yksinlaulukurssilla

Esko Jurvelinin oppilaana
kesinä 2004-2009. Lisäksi
hän on opiskellut yksinlau-
lua 2006-2007 USA:ssa Cop-
pell Conservatory:ssa opet-
tajanaan Sure Eloff.

Kuhmon seurakunnan
järjestämän yhteisvastuu-
konsertin lisäksi pariskunta
on esiintynyt Kesäillan lau-
luja -konsertissa heinäkuus-
sa 2009.  He ovat avustaneet
Oulun alueen seurakuntien
jumalanpalveluksissa ja har-
taustilaisuuksissa usean
vuoden ajan.

Vuosina 2006-2007 he
avustivat USA:ssa Pohjois-
Texasin suomalaisen luteri-
laisen seurakunnan tilai-
suuksissa, Rejoice Lutheran
Church  -tilaisuuksissa ja
esiintyivät Coppell Conser-
vatoryn järjestämässä kon-
sertissa.

Työsuhteen päätyttyä Irene
Ranua valittiin Osuuspan-
kin hallintoneuvostoon vuo-

Irene Ranualla pitkä ura Pudasjärven Osuuspankissa

den 1982 alusta. Luottamus-
henkilöura jatkui sen jälkeen
vuodesta 1989 lukien johto-
kunnan ja hallituksen jäsene-
nä. Viime vuodet Ranua toi-
mi hallituksen varapuheen-
johtajana.

Pudasjärven Osuuspan-
kin sääntöjen mukaan luot-
tamushenkilöiden yläikära-
ja on 65 vuotta. Irene Ranu-
an kohdalla tämä täyttyi vii-
me vuonna, ja hänen jäse-
nyytensä Osuuspankin hal-
lituksessa päättyi hallituk-
sen valitsevan hallintoneu-
voston kokouksen päätyttyä
22.12.2009.

Tuossa kokouksessaan
hallintoneuvosto valitsi
Osuuspankin hallitukseen
uudelleen Eeva Harjun,

Irene Ranuan liki puolen vuosisadan ura
Pudasjärven Osuuspankin toimi- ja hallinto-
henkilönä päättyi 22.12.2009. Ranua aloitti

työnsä silloisessa Osuuskassassa vuonna 1961.

Kauppiasyrittäjä Harri Piip-
ponen valittiin uutena jäse-
nenä Pudasjärven Osuus-
pankin hallitukseen.

Lahjan, kukat ja op-standaarin luovuttivat Irene
Honkaselle hallituksen puheenjohtaja Hannu Hon-
kanen ja toimitusjohtaja Teuvo Perätalo.

Hannu Honkasen, Eero Kou-
van ja Jukka Lehdon sekä
uutena jäsenenä Harri Piip-
posen. Näiden lisäksi halli-
tukseen kuuluu toimitusjoh-
taja Teuvo Perätalo. Halli-

tuksen puheenjohtajana jat-
kaa Hannu Honkanen ja uu-
tena varapuheenjohtajana
toimii Jukka Lehto.

Hallintoneuvostoon kuu-
luneen Piipposen tultua va-

lituksi hallitukseen hallinto-
neuvoston jäsenmäärä aleni
25:een. Hallintoneuvoston
puheenjohtajana toimii Rei-
jo Kenttälä. (ht)
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AAAAAvvvvvoinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00

RRRRRanananananuan Kuan Kuan Kuan Kuan Kenkenkenkenkenkätaloätaloätaloätaloätalo
Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

KOKO

PERHEEN

KENGITTÄJÄ MARSSI RANUAN
KENKÄTALOON

ISO ALE ON ALKANUT

koot 22-35

ym. ym.

asusteita
kenkiä

laukkuja

ALE
20-50 %

LastenLastenLastenLastenLasten
CrCrCrCrCrosserosserosserosserosser

39,-(sh. 49,-)

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)

Jalkahoitaja Pirjo Leino

Tervetuloa asioimaan!

Jalkojenhoito
C. Ersdal vyöhyketerapia

Lahjakortit

Ajanvaraus 040 187 1760

Materiaalin vastaanottanut
arkistosihteeri Helvi Tuovi-
la kertoi, että kotiseutuarkis-
toon otetaan jatkuvasti vas-
taan säilytettäväksi ja tutki-
joiden käyttöön yhdistysten,
yritysten ja yksityisten hen-
kilöidenkin arkistomateriaa-
lia. Samalla hän selvitti sen,
että esineet viedään muse-

oon, kirjat kirjastoon ja arkis-
tot kotiseutuarkistoon. Tuo-
vila järjesti myös Marttojen
arkistotoimikunnalle ja pai-
kalla olleille toimittajille tu-
tustumisen kaupungintalon
alakertaan, jossa näytti ole-
van jopa yli kilometrin ver-
ran hyllytilaa ja siellä kau-
pungin arkistoa, joukossa

Pudasjärven Martat ovat kahden viimeisen
vuoden aikana tehneet suururakan kootessaan

yhdistyksen toiminnasta kertovat valokuvat
kansioihin tekstitettyinä.

Leena Puhakka, Ritva Viio, Raija Niemelä, Mirja Tikkanen ja Pirkko Savela luovuttamassa arkistomateriaaliaan
kotiseutuarkistoon, jonka puolesta materiaalit otti vastaan arkistosihteeri Helvi Tuovila. Mappien lisäksi luovutet-
tiin useita valokuva-albumeita ja kuvasuurennoksia, jotka olivat kuvanottohetkellä toisella pöydällä.

Helvi Tuovila esittelee virastotalon alakerran perällä kotiseutuarkistoa, jonne ote-
taan jatkuvasti vastaan yhdistysten, yritysten ja yksityisten henkilöiden arkistoja.

muun muassa lakkautetuil-
ta kouluilta tuotua materiaa-
lia. Joltakin koululta oli vain
yksi mappi, joltain taas suu-
ri määrä muun muassa va-
lokuvia. Kotiseutuarkisto si-
jaitsi yhdellä seinällä arkis-
totilan perällä.

Martat jatkavat aktiivisel-
la otteella toimintansa tallen-
tamista ja ovat päättäneet,
että materiaalit luovutetaan
tulevaisuudessa kotiseutu-
arkistoon viiden vuoden vä-
lein.

Heimo Turunen

Martat aktiivisia perinteensä
tallentamisessa

Valokuvien kerääminen,
tekstittäminen ja laittami-
nen albumeihin ovat olleet
kaikkein suurin työ.

Kaikki kansioihin kootut ku-
vat on  myös tekstitetty. Osa
kuvista on myös suurennet-
tu ja ne ovat olleet esillä
muun muassa kirjastossa ja
Pudasjärven kirjakaupan ik-
kunassa. Myös yhdistyksen
arkistomateriaali on käyty
läpi.

Arvokkaimpana ovat yh-
distyksen perustamisasiakir-
jat vuodelta 1925, jotka löy-
tyivät yhdistyksessä aktiivi-
sesti aikanaan toimineen
Kerttu Nevalan talon purku-
työmaalta. Alkuvuosien ja
vuosikymmenten vilkkaan
toiminnan jälkeen yhdistyk-
sessä oli pitkä toimimaton
kausi, kunnes vuonna 1979
Pudasjärven Martat jälleen
heräsivät toimintaan. Niistä
ajoista lähtien on vielä aktii-
visesti mukana neljä mart-
taa, jotka ovat olleet myös
kokoamassa yhdistyksen ar-
kistomateriaalia.

Valokuvien kerääminen,
tekstittäminen ja laittaminen
albumeihin ovat olleet kaik-
kein suurin työ. Ritva Viion
pitämässä käsin kirjoitetus-
sa arkistopäiväkirjassa on
muistio kymmenestä eri ko-
koontumisesta kahden vii-
meisen vuoden ajalta. Aktii-
visimpia ovat olleet kuusi
arkistotoimikunnan jäsentä
Raija Niemelä, Leena Puhak-
ka, Pirkko Savela, Mirja Tik-
kanen, Anja Törrö ja Ritva
Viio.

Arkistotoimikunta oli
päättänyt luovuttaa Martto-
jen arkistomateriaalin kau-
pungin virastotalon alaker-
rassa olevaan paloturvalli-
seen Pudasjärven Kotiseutu-
arkistoon. Luovutustilaisuus
oli keskiviikkona 30.12.09.

Mtk- Pudasjärvi teki henkilövalintoja 4.1.2010 olleessa jär-
jestäytymiskokouksessa. Puheenjohtajaksi ja porotyöryh-
mään valittiin Mari Kälkäjä, varapuheenjohtajaksi Timo Vä-
häkuopus ja sihteerinä jatkaa Veli Hyttinen.

Muut henkilövalinnat näkyvät yhdistyksen kotisivuilta
www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com

Yhdistyksen päätapahtuma tälle vuodelle sijoittuu elo-
syyskuun vaihteeseen, jolloin järjestetään “Päivä maalla/
Isäntäpäivä” -tapahtuma. Tässä tapahtumassa tulee myyn-
tiin myös Isäntäkalenteri. Yhdistys ottaa mahdollisuuksien
mukaan osaa muihinkin tapahtumiin ja tehostaa toimintaa
jäsenhankinnassa. (ht)

Mari Kälkäjä Mtk-Pudasjärven
puheenjohtajaksi

Mari Kälkäjä on
MTK-Pudasjärven
uusi puheenjohtaja.
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–Kolme vuotta sitten Kaijala
Ky toimitti käyttöömme vas-
taavan vetoauton koriraken-
teineen. Olemme olleet sii-
hen hyvin tyytyväisiä. Tar-
vitsimme uuden yhdistel-
män omiin puru- ja muuhun
puuainesajoihimme ja tie-
simme heti yrityksen, mistä
sen tilaamme, totesi perhe-
yritys Luoman Puutuote
Oy:n kuljetuskaluston han-
kinnoista vastaava Esa Luo-
ma. Hän tuli Pudasjärvelle
yleisillä kulkuneuvoilla ja
kun kaikki näytti olevan
kunnossa, hän läksi paluu-
matkalle uudella yhdistel-
mällä.

Seinäjoen Ylistaron Ky-
länpäässä toimiva Luoman
Puutuote Oy valmistaa hir-
simökkejä ja yritys tunne-
taan Lillevilla–piharaken-
nuksistaan ja –vajoistaan, joi-

ta valmistetaan yli 60 000 kpl
vuodessa. Valikoimiin kuu-
luvat omakotitalot, isot hir-
sirakennukset, vapaa-ajan
asunnot ja kevyemmät hirsi-
rakennukset, kuten varastot
ja autotallit. Konsernin liike-
vaihto on noin 55 miljoonaa
euroa. Vientiä on yli 20 maa-
han ja sen osuus tuotannos-
ta noin 90 prosenttia. Vuo-
tuinen sahatavaran käyttö-
määrä on yli 150 000 kuutio-
metriä ja työntekijöitä yri-
tyksessä on noin 150.

Omaa kehittämää
hydraulitekniikkaa
Kaijala Ky on tehnyt kuor-
ma-autojen koreja ja niihin
kuuluvia tekniikoita kym-
menkunta vuotta. Yrityksel-
lä on itsellään ajossa kaksi
yhdistelmää, joilla ajetaan
turvetta ja sahatuotteita.

-Omien autojen korira-
kenteet on tehty itse ja saatu
sitä kautta hyvää käyttöko-
kemusta, kertoo Pekka Kai-
jala. Samalla hän mainitsee,
että yrityksessä on kehitetty
hydraulisesti aukeavat kori-
en seinä- ja kattoratkaisut,
jollaiset valmistettiin muun
muassa Luoman Puutuot-
teen tilaamaan yhdistel-
mään. Heille toimitetussa
koriratkaisuissa on myös
aukeavat takaovet, joten
hake- tai purukuorman pys-
tyy purkamaan myös peräs-
tä pohjalla olevia ketjuja
käyttäen.

Luoman Puutuotteelle
valmistuneen auton korira-
kenteiden valmistaminen
kesti noin kaksi kuukautta.
Asiakas toimitti marraskuun
alussa uuden Scanian nupin,
perävaunun alusta hankit-
tiin Jykiltä ja niihin on raken-
nettu korit päälle. Rakenteis-
sa on käytetty erikoisele-
menttejä, joissa on uretaani-
lämpöeriste. Pintalevyt ovat
vanerista ja sisäosat alumii-
nipellistä. Teräksiset reuna-
profiilit liitetään toisiinsa hit-
saamalla ja kiinnitetään sili-
konliimaa apuna käyttäen
pulteilla. Pohjalla kulkevat
purkukolat voidaan kierrät-
tää alustan alapuolelle, kun
kuormana on esimerkiksi
lauta- ja lankkutavaraa.

Autojen korirakenteet
ovat Kaijala Ky:n päätuote.
Autoihin tehdään myös
sora- ja kasettilavat, puuta-
varavarustelut ja rahti- ja
vaihtolavat sekä peräkärry-
jen ja muiden tuotteiden
hiekkapuhalluksia ja maala-
uksia. Puutavaranosturit ja
kipit korjataan ja huolletaan

Autojen korirakentamisen
tieto-taitoa löytyy Pudasjärveltä

Kaijala Ky:n Pudis Metallin konepajalla
oli  uuden vuoden aatto-juhlapäivä, kun
pohjanmaalaiselle asiakkaalle Luoman Puutuote Oy:lle
luovutettiin ihka uusi Scania –yhdistelmä (kuva alla oik), jonka kori
ja siihen kuuluvat rakenteet oli valmistettu Pudasjärvellä.

Kaijala Ky kuljetusliikkeen
oman auton korirakenteet
on myös tehty itse ja saa-
tu siitä hyvää käyttökoke-
musta.

sekä raskaalle kalustolle löy-
tyy huoltoa ja varaosia.

Kaijalan konepajalla on
työssä viisi miestä sekä työ-
harjoittelijoita, ruuhka-ai-
kaan työntekijöitä voi olla

Pekka Kaijala silmäilemässä pohjalla kulkevan purku-
kolan toimintaa, jotka voidaan kierrättää alustan ala-
puolelle, kun kuormana on esimerkiksi lauta- ja lank-
kutavaraa

Pohjanmaalle toimitetun yhdistelmän hinta on noin 280 000 euroa, jossa Pudas-
järvellä rakennettujen korien osuus on noin puolet. Avattavien seinien ja katon
hydrauliikka on Kaijaloiden itsensä kehittämä. Yhdistelmän tilaajan työntekijä
Esa Luoma ja korien rakentajat Pekka, Teemu ja Heikki Kaijala auton edustalla.

enemmänkin. Kuljetuspuoli
työllistää myös koko ajan
viisi miestä. Yrityksen perus-
tajina ja tasavertaisina yrit-
täjinä ovat Pekka Kaijala ja
hänen poikansa Teemu Kai-

jala. Pekan toinen poika
Heikki sekä Teemun puoli-
so Minna Sormunen on
myös yrityksessä työssä.

Heimo Turunen
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Asukasluku väheni siten,
että kuolleita oli 101, seura-
kunnasta muuttaneita oli
vajaa 100 enemmän kuin
seurakuntaan muuttaneita.
Kirkosta eronneita oli 34,
joka lukumäärä on viimeiset
kolmen vuoden aikana py-
synyt lähes samana. Kolme
henkilöä oli tosin liittynyt
kirkkoon, joka sekin määrä
on pysynyt vakiona viimeis-
ten vuosien aikana.

Kasteen kautta oli tullut
75 henkilöä seurakunnan jä-
seneksi. Kirkkoherra Holm-
ström kertoi, että lisäksi Pu-
dasjärvellä kastetaan useita
kymmeniä lapsia, joiden
perheet pitävät edelleen Pu-
dasjärveä kotiseurakuntan-

aan, vaikka asuvatkin muu-
alla. Samoin monien muual-
la kuolleiden omaiset halua-
vat vainajalle hautajaiset
“kotiseurakunnassaan” ja
viimeisen leposijan Pudas-
järven kirkkomaalla. Ilah-
duttavaa Holmströmin mie-
lestä on myös se, että monet
muuanne muuttaneet nuo-
ret haluavat viettää usein
häänsä syntymäkunnassaan.

Seurakunnan järjestämiin
tilaisuuksiin osallistuu vuo-
sittain yli 30 000 ihmistä. Ju-
malanpalveluksia järjeste-
tään yli 100, joihin osallistuu
vuosittain noin 14 000 hen-
keä. Tavallisimmin jumalan-
palvelukset pidetään Kure-
nalla seurakuntakeskukses-

sa. Kesäaikaan ja juhlapyhi-
nä kokoonnutaan vanhaan
kirkkoon. Lisäksi jumalan-
palveluksia järjestetään Sa-
rakylän kappelissa noin ker-
ran kuukaudessa ja juhlapy-
hinä sekä muutaman kerran
vuodessa Puhoksen ja Kor-
pisen kylätalolla. Viime jou-
luna jumalanpalvelus oli
myös Syötteen Syötekeskuk-
sella. Musiikkitilaisuudet
ovat suosittuja ja vetävät
vuosittain noin 5000 hengen
osallistujajoukon.

Kirkkoherra Oskari
Holmström ja seurakunnan
talouspäällikkö Maire Pu-
hakka korostavat lisäksi kir-
kollisten toimitusten; häi-
den, hautajaisten, kastetilai-

suuksien yms merkitystä.
Niissä seurakunta tavoittaa
vuosittain noin 12 000 hen-
kilöä.

Jumalanpalveluksia
yhteistyössä
Jumalanpalveluksia järjeste-
tään myös eri yhdistysten ja
järjestön kanssa yhteistyös-
sä. Erikoisin perinne on
muodostumassa metsästäji-
en kirkkopyhästä, jollaista ei
tiettävästi järjestetä missään
muualla Suomessa.

Viime kesänä kokoonnut-
tiin jumalanpalveluksen jäl-
keen museoalueelle hirvikei-
tolle ja metsästäjien juhlaan,
johon tilaisuuteen osallistui
metsästysseurojen ja Riistan-
hoitoyhdistyksen väkeä sekä
juuri metsästyskortin saanei-
ta nuoria. Kirkkopyhiä jär-
jestetään myös yhteistyössä
maataloustuottajien, eläke-
läis- ja veteraanijärjestöjen,
koulujen sekä yrittäjien
kanssa, joka seuraavaa py-
hää suunnitellaan ensi hel-
mikuuksi.

Pudasjärven seurakunta aloittaa 2010 Uuden vuoden 142
seurakuntalaista pienemmällä määrällä verrattuna vuoden takaiseen

tilanteeseen. Seurakunnan väkiluku on vuoden vaihteessa 8369, kertovat
lehtemme järjestämässä haastattelussa kirkkoherra Oskari Holmström

ja talouspäällikkö Maire Puhakka.

Seurakunnalla edessä vilkas toimintavuosi
Lamasta huolimatta talous vakaalla pohjalla:

mikkosopimuksia on lisäksi
Kylväjien läheteistä Jussi ja
Varpu Kivelästä Japani,
SLEYn Ari Lukkarisesta Su-
dan ja Hanna-Leena ja Mika
Piittalasta Kenia. Lisäksi
kannatetaan SLEYn Inkerin
kirkon stipendirahastoa ja
Sanansaattajien tekemää In-
tian radiolähetystyötä sekä
Lähetysseuran tekemää Pa-
kistanin lähetystyötä. Seura-
kunnan tämän vuoden bud-
jetissa olleita lähetyksen
määrärahoja nostettiin jon-
kin verran ja ne ovat yhteen-
sä noin 30 000 euroa.

Yhteisvastuukeräyksessä
Pudasjärven seurakunnan
tulos on yli 10 000 euroa, joka
on hiippakunnan keskitasoa.
Asukasta kohden keräys-
tuotto on noin 1,30 euroa.
Tämän vuoden ensimmäi-
nen yhteisvastuutempaus
järjestetään 17.1, jolloin seu-
rakuntakodissa on Jaana ja
Jorma Pulkkisen konsertti.

Suomessa ainoastaan Pudasjärvellä järjestetään Metsäs-
täjien kirkkopyhä, johon viime kesänä osallistui runsas
määrä metsästyksen harrastajia eri puolilta pitäjää.

kuntakeskuksessa mittava
remontti. Vesijohtojen sanee-
rauksia ja valaistus- sekä pi-
hamaan kunnostuksia on
myös toteutettu. Hilturan-
nan leirikeskuksessa on par-
haillaan meneillään mittava
rakennushanke. Tulevaisuu-
den investointeja silmälläpi-
täen on meneillään sähköllä
lämmitettävien kiinteistöjen
lämmitysratkaisujen selvi-
tystyö.

Ensi syksynä järjestetään
seurakuntavaalit, joissa ää-
nestysikärajaa on laskettu ja
ensimmäistä kertaa pääsevät
äänestämään 16-vuotiaatkin.
Pudasjärven seurakunnassa
tavoitellaan äänestysprosen-
tin nousemista 30 prosent-
tiin. Tähän pääsemiseksi on
välttämätöntä, että vaaleissa
olisi myös nuoria ehdokkai-
ta.

Heimo Turunen

Kirkkoherra Oskari Holmström ja talouspäällikkö Maire Puhakka
katsovat luottavaisesti tämän vuoden seurakunnan toimintaan

olisi toivottavaa, että ns. ta-
vallisinakin kirkkopyhinä
löytyisi maallikkoavustajia
nykyistä enemmän. Ehtool-
lisen jakoon voivat osallistua
avustajina kaikki seurakun-
nan hengellisen työn tekijät.
Lisäksi on nimetty muuta-
mia kirkollisen koulutuksen
saaneita maallikoita, jotka
voivat tarvittaessa osallistua
pappien apuna ehtoollisen
jakamiseen.

Yhtenä seurakunnan toi-
minnan aktiivisuuden mitta-
rina pidetään lähetyksen ja
yhteisvastuun kannatuksen
suuruutta seurakunnan jä-
sentä kohden. Lähetyskan-
natus on ollut Pudasjärvellä
hiippakunnan keskitasoa ja
on ylletty noin viiteen eu-
roon henkeä kohden. Seura-
kunnalla on pudasjärveltä
lähtöisin oleva lähetti Emma
Holmström Suomen Lähe-
tysseuran kautta Kam-
bodzhassa. Emma pistäytyi
joululomalla Pudasjärvellä ja
matkusti loppiaisena takai-
sin lähetyskentälleen. Ni-

Vaalien äänestysikäraja
aleni – nuoret mukaan!
Talouden yleinen lama nä-
kyy myös seurakunnan ve-
rotuloissa, jotka ovat vähen-
tymässä. Pudasjärven seura-
kunnan talous on kuitenkin
Puhakan mukaan niin va-
kaa, että toimintojen supis-
tamisiin ei tarvitse mennä.

Positiivisena yllätyksenä
tuli tieto, että Pudasjärven
seurakunta saa kirkon kes-
kusrahastolta harvaan asu-
tun seudun verotulojen täy-
dennystä enemmän, mitä
tälle vuodelle on budjetoitu.
Työntekijöitä Pudasjärven
seurakunnassa on 21 joka
tulee pysymään ennallaan.
Toimintatilat ovat riittävät ja
hyvässä kunnossa. Ne on
mitoitettu jopa nykyistä vilk-
kaammalle toiminnalle. Seu-
rakunta on investoinut voi-
makkaasti viime vuosina.
Uudet urut maksoivat 480
000 euroa, kirkon vieressä
oleva kappeli remontoitiin
sekä vuonna 2002 oli seura-

Yhteisissä kirkkopyhissä
tekstien lukijoina ja kolehdin
kantajina on maallikkoavus-
tajia. Holströmin mukaan

Seurakuntakeskuksessa toteutettiin viime vuoden loka-marraskuussa vesijohtojen
saneeraus ja uusittiin valaistus. Kuva otettu marraskuun alussa.
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Saavuimme Syötteelle aaton aatto-
na. Ennen hotellille menoa kävin
esittelemässä Eilalle tuttuja yrityk-
siä. Luontokeskuksella oli jo aika
hiljaista, mutta pikku ostettavaa
sieltä löytyi, palapeli ja suomalais-
ten lintujen ääniä sisältävän cd.
Linnun liverrys onkin kuulunut
ahkeraan sen jälkeen Eilan työhuo-
neesta. Tehnee töitänsä satakielen
liverryksen rytmissä. Hyvä ostos.
Suosittelen.
Pärjänkievarissa näytti olevan run-

saasti asuntovaunuja ja siellä ihmi-
siä liikkeellä. Safaritalolla oli jou-
lun ajan esiintyjät harjoittelemas-
sa lauluja, ravintolassa oli lasket-
teluasuisia asiakkaita ja alakerras-
sa juuri avatussa käsityömyymä-
lässä oli paljon mielenkiintoisen
näköisiä ja turisteja kiinnostavia
tuotteita esillä. Syöte-Shopissa oli
vilkasta. Asiakkaita oli runsaasti.
Yrittäjillä ja työntekijöillä oli myös
kiirettä tavaroiden järjestämisessä
hyllyihin, koska tavarakuorma oli

Ennen joulua meillä oli työnkin kannalta melko
vilskettä. Ja kun vielä työ ja koti ovat yksi ja sama
paikka, päätimme puolisoni Eilan kanssa viettää

erilaisen joulun Pudasjärven Syötteellä.

tullut tavallista myöhemmin joulu-
ajasta johtuen. Viereisessä Rome-
kievarin ravintolassa viimeiset sen
päivän asiakkaat nauttivat ravin-
tolan antimia. Hissit olivat vielä
käytössä ja laskettelijoitakin näkyi
vielä rinteessä. Sieltä siirryimme-
kin tunturin huipulle hotelli Iso-
Syötteelle, jonka jo etukäteen tie-
simme olevan täynnä pääasiassa
ulkomaalaisia joulun viettäjiä;
ranskalaisia, espanjalaisia, saksa-
laisia, hollantilaisia jne.

Koska meillä oli täysihoito, nau-
timme heti aluksi monipuolisesta
ruokapöydästä, jossa oli tarjolla
runsas salaattipöytä, kasviskeittoa
ja pääruokana kala- ja lihavaihto-
ehdot. Illalla kävimme hetken ai-
kaa ravintolassa ja nautimme jou-
luglögit. Ravintolatiloissa oli Kuh-

mosta saksalaissyntyinen Uwe
Sauer, joka oli tuonut esille Silas -
tonttukylänsä käsityötuotteita ja
myös mukanaan kielitaitoisen jou-
lutontun, joka esitti ohjelmaa eri
kielillä muun muassa kanteletta
soittaen.

Jouluaattona osallistuin Juha
Kuukasjärven ja hänen sisarenpoi-
kansa Jonin vetämälle moottori-
kelkkasafarille. Ryhmässä oli 14
henkeä, kuusihenkinen ranskalais-
perhe ja hollantilaisia. Ajelimme
väliin reipastakin tahtia noin 13 km
matkan Mika Käsmän porotilalle,
jossa oli kodassa odottamassa nuo-
tiokahvit ja sen jälkeen poroajelua.
Ajelumatka ei ollut kovin pitkä,
mutta hauskaa riitti. Mika kertoi ja
itsekin huomasin, että porot olivat
eri luontoisia ja niillä oli myös ni-

met. Tarhasta tuntui löytyvän usei-
ta kymmeniä koulutettuja poroja,
joita Mika vaihtoi “työvuoroon”
päivän mittaan sitä mukaa, kuin
ajelusta kiinnostuneita turisteja
kävi porotilalla. Ulkomaalaisilla
vierailla oli monenlaista kysyttä-
vää, johon Mika ja Juha vastailivat
parhaansa mukaan.

Ajelun jälkeen vierailin Aten ja
Paulin mökeillä. Atte ja Sirkka Sär-
kelä palvelivat jouluvieraitaan ko-
takahvilassa ja Pauli Särkelä oli
juuri joulupukin asussa lähdössä
mökeilleen vierailemaan joulupuk-
kina.

Illalla oli joulusauna sekä moni-
puolisesti katettu joulupöytä, jos-
ta herkkuja riitti niin suomalaisten
kuin ulkomaalaistenkin makuun.
Joulupukki vieraili myöhemmin

Hollantilainen Elisabeth van der Veen ensimmäistä kertaa elämäs-
sään poroajelulla. Hän osallistui moottorikelkkasafarille yhdessä
sisarensa Margreetin kanssa, joka ajeli toisella porolla.

Pullakahvit kodassa maistuivat. Keskellä hollantilainen pariskunta, jotka olivat toista kertaa Suomes-
sa ja olivat valinneet tällä kertaa kohteekseen Syötteen.

Juha Kuukasjärvi kertomassa
tarinaa poronsarvista

Moottorikelkat käyntiin ja menoksi. Mika Käsmä näyttämässä kotansa edustalla suuntaa.

Moottorikelkka-ajeluryhmässä oli 14 henkeä, kuusihenkinen
ranskalaisperhe ja hollantilaisia. Syötteellä oli joulun aikaan ollut

noin 2000 henkeä hotelleissa, mökeissä ja asuntovaunuissa.
Matkailuyrityksissä on siis ollut työntäyteinen joulu.
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Syötteen
tapahtumia

Mikko Alatalo pe 8.1. klo 21 Pär-
jänkievarissa. Liput 8 e.

Karkkibingo la 9.1. klo 10-19 Pär-
jänkievarissa.

Känkkäränkkäshow la 9.1. klo
13 Pärjänkievarissa. Mikko Alatalo
tuo Känkkäränkän Pärjälle. Saa lau-
laa lapset ja aikuiset!  Vapaa pääsy.

Tanssiorkesteri Sami & Patrol
9.1.2010 klo 21 Hotelli Iso-Syöte
Panoraama-ravintolassa. Sekä Dis-
co Snapsi-baarissa.

Jukka Takalo 9.1. Ravintola Revon-
tuli, Romekievarintie 4 Syöte.
Tanssiorkesteri Dolores 16.1.
Hotelli Iso-Syöte Panoraama-ravin-
tolassa.  Disco Snapsi-baarissa.

Texas Hold’Em pokeri -ilta
16.1.2010 klo 20., Ravintola Revon-
tulessa.

Tanssiorkesteri Harri & Coro-
net 23.1. Hotelli Iso-Syöte Pano-
raama-ravintolassa. Sekä Disco
Snapsi-baarissa.

Suomi Slalom 23.1.klo 12.00,
Hiihtokeskus Iso-Syöte, Eturinteet.

TURNUSBAND  29.1.klo 21.Ra-
vintola Revontulessa. Turnusband
soittaa Jaakko Teppoa. Mahtava
show. Suosittu bändi Pohjanmaalta.
Turnusband on 6 henkinen raudan
kova rockbändi.

Karaoke Legenda 2010 osakil-
pailu 29.1.2010 klo 21 Kisa alkaa
Hotelli Iso-Syötteen Panoraama-
ravintolassa n. klo 21:00.

Iso-Syöte Freeride 2010-kisat
30.1.klo 12.00, Hiihtokeskus Iso-
Syöte, Freeride-rinne.

Leijonakisat 30.1.klo 14. Hiihto-
keskus Iso-Syöte, Lumimaa

Marella 30.1. Hotelli Iso-Syöte
Panoraama-ravintolassa. Sekä Dis-
co Snapsi-baarissa.

Völkl Suksitapahtuma
6.2.klo 12. Hiihtokeskus Iso-Syöte,
Eturinteet.

Elan SnowTour 21.2.klo 11. Hiih-
tokeskus Iso-Syöte, Eturinteet.

Umpihankihiihdon XIII MM-
kisat ja Lumikenkävaelluksen
X SM -kisat
12.2. - 14.2.  Syötteellä.

Kuntojumppa sunnuntaisin
klo 16.00-16.45 kylätalolla. Jumpan
tavoitteena on nostaa aerobista
kuntoa ja lihaskuntoa, kiinteyttää ja
lisätä venyvyyttä. Kaikki kiinnostu-
neet ovat tervetulleita mukaan. Oh-
jaajana: Virpi Rytinki/ 040 7560943,
Pudasjärven kansalaisopisto.

Syötteen Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton perhekahvila
on avoinna  aina perjantaisin klo 10
- 12 Kaikki perheettervetulleita
asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Tervetuloa!

Ranskalaisperhe Pariisin esikaupunkialueelta olivat ensimmäisellä Suomen matkallaan. He kertoivat matkustelevansa paljon, tällä
kertaa kohteena oli Suomi. Aamiaispöydässä Philippe de Lassus sekä vaimonsa Agnes ja lapset Antoine, 6-vuotias Prudence, Alienor
ja Alexandra.

Joulupukkia kuvattiin innokkaasti ja pukin kanssa haluttiin poseerata samassa kuvassa.

Jouluaaton illallinen kokosi kahdessa kattauksessa Hotelli Iso-Syötteen ravintolan täyteen väkeä.

illalla ja hän olikin suosittu kuva-
uskohde. Hyvin monet halusivat
itsestään kuvan joulupukin kans-
sa. Siinä joulupukki hyrisi mielihy-
västä, kun sai kainaloonsa toinen
toistaan nätimpiä naisihmisiä.

Joulupäivän aamuna aamiaisen
jälkeen meillä oli jo kotiin lähdön
aika. Jäi sellainen tuntuma, että täy-
tyy toisen kerran tulla Syötteelle
pitemmäksi aikaa. Syötteelle tule-
vat turistit ovat aktiivista väkeä.
Vaikka oli jouluaamu, Teijo Särke-
län taksilla tuntui olevan kysyntää.
Mika Käsmä oli hakemassa myös
vierailijoita porotilalleen. Mootto-
rikelkkasafareille näytti olevan läh-
tijöitä ja monet lähtivät muuten
vain ulkoilemaan. Ylhäällä oli pak-
kasta viitisentoista astetta. Alhaal-
la 27-30 astetta.

Syötteellä oli ollut joulun aikaan
noin 2000 henkeä hotelleissa, mö-
keissä ja asuntovaunuissa. Matkai-
luyrityksissä on siis ollut työn-
täyteinen joulu.

Heimo Turunen



8 nro 1PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudasto-
rilla ilmoittaminen on  yksityisille henkilöille ilmainen.
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai
faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista maksu on 15 euroa +alv (18,30 e). Jos haluat ilmoituk-
seeen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15
euroa +alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI! Halutaan vuokrata

Pudasjärven keskustasta n. 10m2 huone WC:llä.
Ota yhteyttä puhelin 050 369 0478

HALUTAAN VUOKRATA

Myydään
Nissan Primera vm. 90, vuo-
si ajoaikaa, kahdet renkaat.
Ehytpeltinen Lapin auto, hp.
570€. Puh. 0440 923 946
Myydään
13 tuuman talvirenkaat, hp.
70€. Puh. 0440 923 946

Myydään
naisten meikkipöytä, uusi,
hp.60€. Puh. 0440 923 946
Myytävänä hyväkuntoiset
stereot kaukosäätimellä hp.
150€. Englannin kielen opis-
keluun  cd-levyjä hp. 90€.
Puh. 044 251 3289

NAINEN ETSII 65-70 v. MIESTÄ
Rehellistä, huumorintajuista, luotettavaa elämänkumppaniksi
tositarkoituksella. P. 041 7254638

Vain tosinaiselle 37v.
Suomalaismies etsii vakituista ja vapaata naisystävää
(myös yh). Mieluiten kotoisan raitis ja harrastuksiakin on.
Yhteydenotto tämän lehden konttoriin.

HENKILÖKOHTAISTA

Seija Vuolanto
siirtyi eläkkeelle

Seija Vuolanto on tykännyt työstään kansalaisopistos-
sa, josta hän sai käsityönopettajan viran kohta opetta-
jaksi valmistumisensa jälkeen.

Helsingissä syntynyt Seija
Vuolanto muutti Pudasjär-
velle syksyllä 1971. Siitä
saakka hän on toiminut kan-
salaisopistossa käsityön-
opettajana. Hieman ennen
joulua vietettiin Seijan eläk-
keellesiirtymisjuhlaa opis-
ton joulujuhlan yhteydessä.

Pudasjärven kansalais-
opiston toistaiseksi pitkäai-
kaisin opettaja on käsityön-
opettajana 38,5 vuotta toimi-
nut Seija Vuolanto. Hän on
tullut monille opiston toi-
minnassa mukana olleelle
tutuksi erilaisten kädentai-
toihin liittyvien opintopiiri-
en ja -kurssien aikana.

-Alkuaikoina opiston toi-
minta oli pienimuotoisem-
paa kuin nykyisin. Sivuky-
lillä pidettiin kudontapiire-
jä, jotka olivat pitkään hyvin
suosittuja. Alkuun kudottiin
paljon raanuja, Seija kertoi
yli kolmen vuosikymmenen
mittaisesta työhistoriastaan
kansalaisopistossa.

Nykyisin ei saa Seijan
mukaan enää mistään väril-
lisiä raanulankoja. Lankava-
likoima on supistunut, kos-
ka missään ei ole enää raa-
nuntekijöitä eikä harrastajia.

Uusia kursseja on puoles-
taan tullut opiston ohjelmis-
toon tuon tuostakin. Erityi-
sesti kahvipussikurssit ovat
viime vuosina olleet hyvin
suosittuja.

-Parin viime vuoden aika-
na opiston ohjelmistoon uu-
tena tulleet korukurssit ovat
myös kovasti kiinnostaneet
pudasjärveläisiä harrastajia,
Seija kertoi nykytilanteesta.

Seijalle oli jo nuoresta pi-
täen selvä asia, että hän ha-
lusi opiskelemaan käsityö-
alaa. Kaikenlainen käsillä te-
keminen ja näprääminen
kiinnostivat häntä jo koulu-
aikana.

Työskentely aikuisten pa-
rissa on myös sopinut hänel-
le erittäin hyvin.

Jo opiskeluaikanani huo-
masin, että haluan olla ni-
menomaan aikuisten opetta-
jana. Vanhemmille oli paljon
mukavampi pitää kursseja,
ja niistä sain paremmat arvo-
sanatkin, Seija kertoi suun-
tautumisestaan aikuisopis-
kelijoiden pariin.

Seija jäi Viime vuoden
joulukuun lopussa eläkkeel-
le. Hän aikoo pitää alkavan
kevätkauden lomaa, mutta
jo ensi syksynä hän on opis-
ton remmissä mukana.

Olen lupautunut pitä-
mään ensi syksynä joitakin
kursseja. En ihan kokonaan
jää pois toiminnasta, sillä si-
vukylille voi olla aika vaikea
saada opettajia, Seija tuumi
joulunalusviikolla, jolloin ta-
pasin hänet opistolta työteh-
täviensä parista. (rr)

   

 
  

   

 

   

   

    

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

            

         

    

            

“Olinpa tuossa marraskuun
alussa hirvimetillä ja olin
juuri ampunut hirven, kun
puhelin soi. Savelan Mikko
soitteli, että olisi kannatusta
Livokkaan puheenjohtajan
tehtävään. Olin siinä sen ver-
ran hyvällä tuulella, että lu-
pasin.” Näin puhelee Alpo
Turpeinen, josta kuuden
vuoden tauon jälkeen tuli
uudestaan Livon kylän kylä-
päällikkö. Uusi toimikausi
kattaa vuodet 2010-2012.

Aikoinaan Livokas ry:n
toiminta lähti viriämään juu-
ri Alpon johdolla. Nyt onkin
hyvä saada levähtäneitä voi-
mia jälleen käyttöön ja jatkaa
yhdistyksen virkeää toimin-
taa. Jotakin uusia ajatuksia
on Alpolla nytkin mielessä.
Alpo kehuu toimivaa halli-
tusta, ja toivoo kyläläisten
jatkavan yhteen hiileen pu-
haltaen kylätoimintaa.

Anni-Inkeri Törmänen

LIVON UUSI KYLÄPÄÄLLIKKÖ

Livokkaan kyläpäällikkö Ari Puhakka on juuri luovuttanut puheenjohtajan nui-
jan uudelle kyläpäällikölle Alpo Turpeiselle.

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

ILMOITA
PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ

 LEHTI  JAETAAN
PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIIN.
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L i i k e h a k e m i s t o

- Henkilötaksi 4 matkustajaa

- Pyörätuoli ja paarivarustettu pienoisbussi      

  (9 matkustajaa)

- Pienoisbussi (13 matkustajaa)

Lauri Lantto

Taksi 0400 288 777
Bussit 0400 974 497

Tilattavissa kaikkina vuorokauden aikoina!

TAKSIPALVELUT

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

AUTOHUOLTO

Meiltä myös vakuutusvahinkokorjaukset

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478

HAUTAKIVET

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

ja

TAKSIT

puhelin
0400 388 231
Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

VAKUUTUSPALVELUT

Lähivakuutuksen puhelinpalvelu paranee entisestään

vakuutuspalvelumme

020 522 6000
(ma-pe 8-12, 13-16)

www.lahivakuutus.fi

Pudasjärven Lähivakuutuksen puhelinnumero on muuttunut.

Uusi asiakaspalvelunumeromme on 020 522 6000

Pudasjärven Lähivakuutusyhdistys
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. 020 522 6000

RAKENNUSPALVELUT

RAKENNUS TAKAHARJU OY

Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343

Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kulkurin HopeaPuotiKulkurin HopeaPuotiKulkurin HopeaPuotiKulkurin HopeaPuotiKulkurin HopeaPuoti
Pudasjärvellä käsinvalmistettuja
hopeakoruja!

www.kulkurinhopeapuoti.com Puhelin
0400-496107
045-6316361

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

HINAUKSIA

KÄDENTÖITÄ, KORUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

HIERONTAPALVELUT
KUNTOSALI

KAUNEUDENHOITO

HIEROJA ILPO PIRI
Fysiopalvelun tiloissa:

Jukolantie 6, p. 040 865 2005
Myös kotikäynnit ja ilta-ajat

LAKI-
ASIAIN-

TOIMISTO
Juha Asikainen

Hoidan yli
kahdenkymmenen

vuoden kokemuksella
lakiasianne

Varatuomari
Juhani Asikainen

Toritie 1
(Osuuspankin talo 2. krs)

puh. 08-824 162
fax  08-824 159

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Seuraava Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 13.1.2010.

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732

Álueneuvojana Hetekylän
ja Jaalangan alueella toi-
mii ensi vuoden ajan met-
sänhoitaja Ann-Mari Kupa-
rinen

Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järven toiminnanjohtaja
Pirkko Saastamoinen jäi vuo-
den vaihteessa vuoden mit-
taiselle vuorotteluvapaalle.

Jussi Perttu MHY:n toiminnanjohtajana ensi vuoden

Pudasjärven metsänhoi-
touhdistyksen toiminnan-
johtajaksi valittiin Jussi
Perttu Pirkko Saastamoi-
sen jäädessä vuorotteluva-
paalle.

Hänen tilalleen vastaavaksi
toiminnanjohtajaksi valittiin
Jussi Perttu. Hän valmistui
Rovaniemen ammattikorke-
asta metsätalousinsinööriksi
vuonna 2001, josta lähtien
hän on työskennellyt met-
sänhoitoyhdistyksen tehtä-
vissä pudasjärvellä. Metsän-
hoitoyhdistyksen toimin-
nanjohtajan tehtävien lisäk-
si hän hoitaa metsäkiinteis-
töjen välitystä Pudasjärven
ja Taivalkosken metsänhoi-
toyhdistysten alueilla. Per-
tun tilalla alueneuvojana
Hetekylän ja Jaalangan alu-
eella toimii ensi vuoden met-
sänhoitaja Ann-Mari Kupa-
rinen. Hän on kartoittanut
energiapuukohteita metsän-
hoitoyhdistyksessä viime
kesästä lähtien.(en)

Tarjoamme myös pienimuotoista varuste/varaosa myyntiä,
jota pyritään laajentamaan kysynnän mukaan sekä yrityk-
selle on valmistumassa alueelle omat huolto/korjaustilat,
jossa kelkkojen huollot ja korjaukset on helppo toteuttaa.

Kelkkavuokrausta Syötteellä!

Syöte Experience Oy

Olemme aloittaneet kelkkavuokraustoiminnan
Syötteen Safaritalolla, josta uusille ja entisille kelk-
kareiteille pääsee lähtemään suoraan yrityksen
pihasta.

 Tuotamme palveluja ympäri vuoden, joten talvikauden jäl-
keen toiminta jatkuu mönkijöiden vuokrauksella ja -safa-
reilla.

Jatkossakin pyrimme keskittymään pääasiassa lait-
teiden vuokraukseen, mutta pienimuotoisia safa-
ri/opaspalveluita voi meiltä kysyä.

Markku Rytinki
Romekievarintie 4
93280 Syöte
Puh 050 577 0581
wildsyote@gmail.com
www.wildsyote.comVuokrakelkat on

 Arctic Cat Jaguar
Z1 1100cc 4-Tahti

our rive is work and fun
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Pienoisnäytelmä Omituinen joulupuu
10.1.klo 15.00 Kulttuuri- ja oppimiskeskuksessa.  Omituinen jou-
lupuu on hölmöläistarinoihin pohjautuva pienoisnäytelmä, jonka
esittää Lasten ja nuorten näytelmäkerho Jippii!
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun
12.1.2010. Lähtö Tuurituvalta klo 17.00. Tarkemmat hintatieduste-
lut ja varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä: Marko Koivula 0400
771 118 tai Tuuritupa 0400 363 133
Kirjallisuuspiiri
kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein jakamaan mielipi-
teitään mielenkiintoisista kirjoista. Tervetuloa mukaan kaikki van-
hat ja uudet jäsenet! Kirjallispiiri 21.1 klo 17.30-19.00.
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun
30.1. Lähtö Tuurituvalta klo 15.00 arkemmat hintatiedustelut ja
varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä:
Marko Koivula 0400 - 771 118 tai Tuuritupa 0400363133. Lisätie-
dot Marko Koivula marko.koivula@pudasjarvi.fi 0400 771 118

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven
kaupungin www-sivujen tapahtumista ja Syötteen tapahtumia
löyttyy lehdestä toisaalta. Tapahtumamuutoksista emme vastaa.
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen
sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne men-
nä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy
myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Ravintolapäällikkö Sanna Il-
likainen kertoo Hotelli Iso-
Syötteen tulevasta talven
ajan esiintyjistä.

-Hotellilla nähdään tal-
ven mittaan useita esiintyjiä.
Pääsääntöisesti meillä on
syksyllä ollut tanssiorkeste-
reita, mutta nyt kevätpuolel-
la joukosta löytyy myös mui-
ta viihdyttäjiä.

Tanssimusiikin ystäville-
tiedoski, että maaliskuussa
esiintyvät muun muassa
Kake Randelin, Ässät, Anita
Hirvonen ja TT. Purontaka.

Hotelli Iso-Syötteen talven esiintyjiä

Tammikuun viimeisenä
viikonloppuna soittelee
meillä useampanakin kerta-
na esiintynyt Marella. Hel-
mikuussa vanhempaa
rock´n rollia soittaa, viime
vuonnakin meillä esiintynyt
ja kovasti kehuja saanut,
Cool Operator ja maalis-
kuun lopulla Make It Shake,
joka myöskin soittaa tuttuja
radiossa soitettuja rock- ja
popkappaleita, kuten Cool
Operator...

Maaliskuussa kuullaan
myös Disco Transit 70- ja 80-

luvun discohiteillään. Etelä-
Suomen hiihtolomilla soitte-
lee Popteekki tuttuja suoma-
laisia kappaleita, Äidin pik-
kupojasta Charlie Browniin.

Kevään esiintymiset päät-
tää suomalaisen punkin tai-
taja Klamydia huhtikuun 10.
päivä.

Orkestereiden lisäksi ho-
tellilla kisataan Karaoke Le-
gendan 2010 osakilpailuja
tammikuussa ja maaliskuus-
sa. Kisa on avoin kaikille 18
vuotta täyttäneille. Kara-
oken semifinaalit käydään
hotellilla huhtikuun lopussa.
Kilpailuun voi ilmoittautua
paikan päällä.

Cool Operator on oululai-
sistä lääkäreistä koostuva
yhtye.

Anita Hirvonen on tehnyt pitkän uran laulajana. Hänen
ensimmäinen levytyksensä on vuodelta 1966.

Haluatko postin kotiovellesi?
Jos olet liikuntaesteinen tai yli 75-vuotias, sinulla on mahdollisuus saada

päiväpostisi kannettuna aivan kotiovellesi. Postin perusjakelu eli
päiväpostin jakaminen on maksuton, jos jokainen saman talouden

postinsaaja täyttää kyseiset ehdot.

Postilaatikot yleensä sijaitsevat ryhmissä. Aarne Putulalla on postinhakumatkaa noin
sata metriä. Muutaman vuoden kuluttua Kotipellon perhekunta pääsee postin mak-
suttomaan lähijakelun piiriin.

Yleinen kokous 7.1.2010
klo 16.00 Työkeskuksessa.

Pudasjärven JHL ry os. 330

Pudasjärvellä 21.12.2009 Hallitus.

Aiheena Oulunkaaren Kuntayhtymän luottamus-
miesvalinnat.

Jäsenet tervetuloa!

Harva yli 75-vuotias yksin
tai iäkkään puolisonsa kans-
sa asuva tietää, että heillä on
mahdollisuus saada ns. päi-
väpostinsa ilmaiseksi aivan
kotiovelle asti. Sama etu
myös koskee kaikenikäisiä
liikuntavammaisia, jos he
asuvat yksin, toisen vam-
maisen tai vaikkapa iäkkäi-
den vanhempiensa kanssa.
Kyseisestä postin peruspal-
velusta on säädetty Viestin-
täviraston ohjeessa. Se ei
koske esimerkiksi sanoma-
lehtien varhais- tai pakettija-
kelua.

Koska Itella ei markkinoi
palveluaan, moni vammai-
nen ja seniori hakee postin-
sa jopa satojen metrien pääs-
tä postilaatikosta. Laatikot-
han on sijoitettu pääteiden
varsille, yleensä muutaman
laatikon ryhmiin. Näin on

toivottu tehdä, jotta postin-
jakaminen sujuisi nopeasti ja
mutkattomasti.

Itella on tähänkin saakka
tuonut postin aivan kotiovel-
le kenelle vain, jos palvelus-
ta on ollut valmis maksa-
maan. Esimerkiksi monet
kerrostalojen asukkaat saa-
vat postinsa postiluukkuun
jaettuna, koska taloyhtiö on
sopinut asiasta Itellan kans-
sa.

Kotiovelle asti tuotavasta
postin erityisjakelusta on
harva iäkäs tai vammainen
postinasiakas tietoinen. Pu-
dasjärven Invalidien pu-
heenjohtaja Aarne Putula
arvelee monien maksuttom-
aan palveluun oikeutetun
jäävän sen ulkopuolelle, jos
ei tiedä eikä osaa vaatia pal-
velua.

Tällä hetkellä koko maas-

sa on noin 8 000 henkilöä,
jotka saavat henkilökohtai-
siin erityistarpeisiin vedoten
ilmaisen jakelun. Määrä
luultavasti olisi moninker-
tainen, jos palvelua markki-
noitaisiin. Näin ei tehdä, kos-
ka palvelu toisi lisäkustan-
nuksia Itellalle.

Erityisesti syrjäkylillä
asuvalle vanhusväestölle ja
etenkin yksin asuvalle van-
hukselle palvelu olisi tar-
peen. Liukkaalla kelillä ja
hämärässä tapahtuva pos-
tinhakumatka voi olla koh-
talokas. Viime syksyn ja al-
kutalven aikana moni on
loukannut itsensä kaatues-
saan postinhakumatkan ai-
kana.

Lisätietoja saa postin asi-
akaspalvelusta 0200 71000.

Rauni Räisänen

Hotelli Iso-Syötteellä on tulossa
esiintyjiä moneen makuun.

Lukiolaisten lastennäytel-
mä: Adalminan helmi.
8.1.2010 klo 18.00 Rimminkan-
kaan koulun liikuntasalissa. Jär-
jestäjä Pudasjärven lukion teat-
teritaiteen ryhmä Perinteinen
lukiolaisten lastennäytelmä. Tänä
vuonna näytelmä perustuu To-
peliuksen satuun Adalminan hel-
mi. Lisätiedot Suvi Konttinen.
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Tarjouspyyntö Pudasjärven kaupungin kiinteistöjen jätteenkuljetus 2010
Pudasjärven kaupunki pyytää tarjousta kaupungin kiinteistöjen jätteenkuljetuksesta vuo-
delle 2010.
Tarjousasiakirjat on saatavissa kaupungin teknisestä toimistosta.
Tarjousasiakirjat postitetaan vuodelle 2009 tarjouksensa jättäneille.
Uusien jäteyrittäjien tulee liittää tarjoukseen myös tiedot liikenneluvasta ja jätetiedostos-
ta.

 Tarjoukseen tulee liittää verovelkatodistus, sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyt-
tämisestä, tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosi-
aaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitys ei saa olla kahta kuukautta
vanhempi. Kaupungilla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa ja/tai
aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut tarjouksen mukana vaadittua selvitystä 13.1.2010
mennessä. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan kaupungille tarvittaessa
uudelleen vastaava selvitys.
 Kaupunki pidättää oikeuden vapaaseen tarjousvertailuun, sekä oikeuden hyväksyä,
hylätä tai osittaa tehdyt tarjoukset, sekä lisäksi tarjouksen tekijän on varauduttava mah-
dollisiin jätehuollon kehittämisessä tapahtuviin muutoksiin.
Mahdollisten muutosten vuoksi kaupunki pidättää oikeuden neljän kuukauden irtisano-
misaikaan.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja hankinta-asetusta
(314/2007).Hankinnassa noudatetaan julkisen hankintalain mukaista kansalliset kyn-
nysarvot ylittävää hankintatapaa.Hankinta on ilmoitettu virallisessa HILMA hankintaka-
navassa 28.12.2009. Hankintamenettely on avoin. Lisäksi noudatetaan tilaajan toimin-
taa säätelevää lainsäädäntöä, säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita.
Tarjous tulee tehdä tarjousasiakirjojen mukana olevalle tarjouslomakkeelle ja toimittaa
se suljetussa kuoressa 13.1.2010 klo.15.00 mennessä osoitteeseen:

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
Varsitie 7
93101 PUDASJÄRVI.
Kuoreen tunnus “KIINTEISTÖJEN JÄTTEENKULJETUSTARJOUS 2010 “.

Tarjouskirje tulee olla teknisessä toimistossa
kirjattuna saapuneeksi ko. aikaan mennessä.
Lisätietoja Kari Rissanen p.0400 -389 973
tai Erkki Moilanen p.0400 -198402

Tekninen lautakunta 31.12.2009
PL 10
93101 PUDASJÄRVI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
KUULUTUS

Terveyskeskuksen päivystys
on auki arkisin klo 7.00 – 18.00
Viikonloppupäivystys
on Oysin yhteispäivystyksessä.

Yhteydenotto aina
puhelinnumeroon 020 690 220
(myös viikonloppuisin ).

Hätätapauksissa ota yhteys
hätäkeskukseen 112 !!!!!!!!

Terveyskeskuksen potilas- ja taloustoimistos-
sa loppuu käteismaksuliikenne 1.1.2010.
Asiakaslaskutus toimii laskutusperiaatteella.

Terveyspalvelut

TERVEYSKESKUS
TIEDOTTAA

TOIMINTA MUUTTUU 1.1.2010 alkaen
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Joulun alla ilmestyneessä
lehdessä kerrottiin Eläkelii-
ton pikkujoulusta. Jutussa
mainittiin virheellisesti puu-
ron keittäjiksi Palvelukes-
kuksen kokit. Tosiasiassa
puuron oli keittänyt pitopal-
veluyrittäjä Markku Poropu-
das. Toimitus pahoittelee
virhettä.

KUULUTUS
Valtuusto on kokouksessaan 15.12.2009 hyväksynyt
seuraavat taksat:

Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen
vesi- ja jätevesitaksa.

Taksa tulee voimaan 1.1.2010 alkaen.
Taksoja on saatavilla kaupungintalon
neuvonnasta 5 euroa/kpl.

Pudasjärvi  22.12.2009

KAUPUNGINHALLITUS

eLukiossa voi opiskella
jokainen peruskoulun
käynyt tai sitä vastaavan
oppimäärän suorittanut
henkilö.

Voit opiskella joko koko
lukion oppimäärän tai yk-
sittäisiä aineopintoja, esi-
merkiksi kieliä monipuoli-
sesta kieliohjelmasta.
Opiskelet internetin väli-
tyksellä ja kurssikokeet
teet lukiolla.

eLukion kevätlukukausi
alkaa 18.1.2010.
Uusien opiskelijoiden in-
fotilaisuus, opiskelijaksi ja
kursseille ilmoittautumi-
nen sekä tekninen opas-
tus järjestetään
ma 11.1. klo 17 Pudas-
järven lukiossa (Rim-
mintie 15, 1-rakennus,
yläkerta).

 Lisätiedot
www.elukio.fi ja
Pudasjärven lukio
p. 040 - 560 9840,
p. 040 - 715 0388.

Tervetuloa tutustumaan!

Eeva Harju
rehtori

Ilmoittaudu
opiskelemaan!

Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi

Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

Kumijalkineissa huopasisä-
pohjan sijasta parempi käyt-
tää paksua anturanahkaista
sisäpohjaa, joka on leikattu
tarkoin mittojen mukaan si-
ten, ettei sisäpohja murra
reunoiltaan kumijalkineen
päällistä. Kun sukat ja jalat
tulevat kosteiksi pitemmän
aikaa kumijalkineessa oltu-
aan, poistetaan sisäpohja
kuivumaan ja jalkineet täy-
tetään puoliksi tai kahta kol-
masosaa myöten kauroilla,
mieluimmin hieman lämmi-
tetyillä. Samoja kauroja voi-
daan käyttää kuinka monta
kertaa tahansa. Täten kumi-
jalkineet on miellyttävät ot-
taa jälleen jalkaansa kuivina,
niistä katoaa epämiellyttävä
haju ja ne kestävät kauem-
min, eivätkä jalat tule aroik-
si. (Lähde:Joka naisen niksi-
kirja v. 1951)

Puuron keitti
Markku Poropudas

Kumijalkineet
kuivina
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Pudasjärven Matkailu Oy:n
matkatoimisto- ja keskusva-
raamotoiminnot muutti jou-
lukuun alussa Kauppatieltä
Puistotielle torin viereen.
Muutto uusiin tiloihin ta-
pahtui puhtaasti kustannus-
syistä.

-Muuton myötä saimme
tietenkin myös hyvän liike-
huoneiston hyvältä paikalla,
tiivistää Pudasjärven Mat-

kailu Oy:n toimistopäällikkö
Paula Paukkeri.

Pudasjärven Matkailu
Oy:n kautta saa normaalit
matkatoimistopalvelut, ju-
na- ja laivaliput sekä seura-
matkat, ja koska se on myös
IATA- matkatoimisto, niin
sen kautta saa järjestettyä
kotimaan ja kansainväliset
lentoliput.

Pudasjärven Matkailu uusiin tiloihin

Paula Paukkeri (takana seisomassa) ja Tiina Saarela
ovat tyytyväisiä Pudasjärven Matkailu Oy:n uusiin tiloi-
hin.

Syötteen tekojärven Luppoveden rakentamistyöt ovat käynnistyneet.
Rakentamisen aikaan tammi-huhtikuussa 2010 siirretään maamassoja tulevan
tekojärven alueelta suuret määrät. Tämän vuoksi Pärjänjoentie on suljettu ylei-
seltä liikenteeltä Latvanaamanganojan ja Pärjänkievarintie risteyksen väliseltä
osuudelta.
Pärjänjoentie on muutettu yksikaistaiseksi ohituspaikkoineen Pärjänjoentien ja
Pärjänkievarintien risteyksen ja luontokeskuksen liittymän väliseltä osuudelta.
Romekievarin suunnasta tultaessa Pärjänjoentielle vasemmanpuoleinen kaista
on yleiselle liikenteelle ja oikeanpuoleinen kaista on varattu työmaa-ajoneuvoil-
le. Molemmille kaistoille on rakennettu ohituspaikkoja.
Joissakin risteyksissä on liikennevalot ohjaamassa liikennettä. Yleiselle liiken-
teelle tulevia haittoja pyritään välttämään, mutta suuren työmaan vuoksi
erityisjärjestelyt ovat välttämättömiä.

Isokatu 27 A 1 90100 Oulu, puh. 311 6115
Maarakennus Kamara Oy

Syötteen tekojärven työmaa-alueen liikennejärjestelyt

Maa-ainesta saatavana Syötteen alueelle
Tekojärvestä nostettua turvepitoista maata on

saatavana Syötteen alueen asukkaille ja yrityksille.
Jos olet kiinnostunut maa-ainesten toimittamisesta ota yhteys:

työmaapäällikkö Petri Falck p. 040 539 4994

Pudasjärven Matkailu Oy
on toiminut myös parin-
kymmenen vuoden ajan
Syötteen alueen keskusva-
raamona. Se on Syötteen alu-
een suurin majoittaja ja yri-
tyksen välityksessä onkin
lähes 2000 vuodepaikkaa
mökeissä, hotelleissa sekä lo-
mahuoneistoissa. Paikalli-
nen keskusvaraamo keikkuu
myös kotimaan keskusva-

Pudasjärven Matkailu Oy:n matkatoimisto- ja keskusvaraamotoiminnot muutti joulukuun alussa Puistotielle torin
viereen.

raamojen majoitustilastojen
kärjessä, sillä viime vuonna-
kin yrityksen kautta välitet-
tiin keskimäärin 100 000 yö-
pymisvuorokautta.

Paukkeri kertoo lamasta
huolimatta olevan tulossa
matkailullisesti kohtuulli-
nen talvi.

-Syöte on pitänyt vankan
aseman alueen lähitunturina
alusta asti. Toki lama näkyy

hieman vähäisempinä vara-
usmäärinä, mutta ennen
kaikkea ihmiset ovat varo-
vaisempia tekemään vara-
uksia, eli varaukset tehdään
viime hetkillä, kertoo Pauk-
keri ja jatkaa, että  joinakin
kuukausina jo 30-40 prosent-
tia varauksista tehdään In-
ternetistä käsin.

Pudasjärven Matkailu Oy
on myös alueen suurin venä-

läisten turistien tuoja. Viime
uuden vuoden aikaan venä-
läisiä turisteja oli 12 päivän
aikana reilut 1000 henkilöä ja
tänä vuonnakin lähes saman
verran.  Kotimaiset turistit
tulevat pääasiassa Oulun ta-
lousalueelta sekä rannikko-
linjalta Oulusta alaspäin.

Eliisa Niskanen


