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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 27.1.2010

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

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

Kabinetti liukuovet ja säilytysjärjestelmät!

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

• keittiöt, khh, mh ja wc -kaapit
• erikoiskaapit toiveiden mukaan
• laminaatti , puu ja kivitasot
• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
  (esim. varastot ja vaatehuoneet)
• valaistus
• valmistus, mittaus,
  asennus ja rahoitus

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

tulossa:

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

tervetuloa!

la disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

Pe 29.1. klo 21 Karaoke Legenda 2010 osakilpailu
La 30.1. Marella

La 6.2.. Naseva
La 13.2. Tanssiorkesteri Richie

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

Pe ja la myös
KARAOKE

lippu 10€ sis.ep

Lauantaina 30.1.
HARRI & CORONET

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

30.1.-31.1.

TANSSIKURSSIT

Pe 29.01. ja La 30.01. klo 21.00

TURNUSBAND
soittaa Jaakko Teppoa .

Romekievarintie 4, 93280 SYÖTE
Puh. 040 356 1335

Tervetuloa!

Raudan kovarockbändiPohjanmaalta.

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi
LIHANKÄSITTELLIHANKÄSITTELLIHANKÄSITTELLIHANKÄSITTELLIHANKÄSITTELY JUOY JUOY JUOY JUOY JUOTTTTTASNIEMIASNIEMIASNIEMIASNIEMIASNIEMI

Puh. 0500-907 819

Lihaa jalostetaan rahtityönä kevättalven aikana
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA YM.

Asiakkaiden omista raaka-aineista.

Lihankäsittely Juotasniemi

- Tuorelihojen leikkuu- ja
  pakkauspalvelu
- Kylmäsavulihaa
- Lämminsavulihaa
- Lämminsavumakkaraa
- Lämminsavuleikettä
- Kylmäsavumeetwurstia
- Säilykkeitä

Pitkäaikaissäästämisen laki
uudistui, hyödynnä mahdollisuutesi

 Eläkesäästäjän vaihtoehdot laajenevat
 Veroedut säilyvät ennallaan
 Eläkesäästöjen nostaminen eläkeaikana   

  muuttuu

Aloita eläkesäästäminen nyt!

PALVELEMME
MA JA PE 9 - 17, TI - TO SULJETTU

SAVUSTAMON PAVELUAJAT 1.2.2010 ALKAEN

Muuna aikana sopimuksen mukaan.

Perjantai 29.1. klo 10-02
- klo 21 alkaen
Karaoke-laulelot

TERVETULOA
VIIHTYMÄÄN!

VAUHDIKASTA
MENOA

PÄRJÄNKIEVARISSA

Sunnuntai 31.1. klo 10-17

Lauantai 30.1. klo 10-02
- klo 15-16 Monomenoa
Legendassa Stockholm

Expressin tahdissa
- klo 19 Fazer-karkkibingo

- klo 21 alk.  menosta vastaa
Stockholm Express,

uskomatonta Hurriganes
meininkiä koko ilta.

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte
p. 0400 499 216

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

ERÄ TIKATTUJA 
CASA- 
PÄIVÄPEITTEITÄ
150X250 cm
250x250 cm

-20% 3,- 1€

BERGEN
PIKKULEIVÄT

PANDA
MIX-
PUSSIT

MALACO
SUKULAKU JA
BIS BIS 

TALOUSTAVARAN

PENKOJAISKORI

OK:n LENKKI        
400g

079
(norm. 1,20)

pkt

OK:n GRILLI-
MAKKARA        

099

295 199 390 490

400g

(norm. 1,29)
pkt

pss pss pss ltk

nyt

nytnyt

OK:n SIPULI-
TEEMAKKARA       

LAPIN LIHA
RASVATON
PALVIKINKKU      

189 099
800g

1 kg
50 kpl

800g
250g

nyt

(norm. 2,79)

(norm. 4,95)(norm. 2,80)

(norm. 2,79) (norm. 2,45)

TANKO TANKO pkt 199
400g

(norm. 2,95)

PORTIN
NAUDAN
JAUHELIHA

rs 179
300g

(norm. 2,49)

rs

KARINIEMEN
MARINOITU
BROILERIN 
PAISTISUIKALE

200g

(norm. 1,79)

pss099

PORTIN
UKKOPEKKA
PEKONIKUULA

500g

149
(norm. 2,59)

pkt

VALIO
LEIVONTA
OIVARIINI 250g

(norm. 2,20)

pkt

ATRIAN
PIZZASUIKALE

24 kpl

995
(norm. 23,90)

ltk

INGMAN
KINGISPUIKKO
ORIGINAL

9 kpl

(norm. 2,95)
pkt

Torstaista eteenpäin!

ATRIA
LIHAPIIRAKKA 

149
450g

149
(norm. 2,95)

pkt

Torstaista eteenpäin!
LAPIN LIHA
PALVIPALA   

200g

(norm. 2,25)
pkt

Torstaista eteenpäin!

099

ATRIA
OHUT HIILLOS
KALKKUNALEIKE

189

OK:n LAUNTAI-
MAKKARA       

TASARAHALLA

/TUOTE

2
pkt

MALACO
LÄTKÄ ja
TUTTIFRUTTI

MAA-
PÄHKINÄ
KOKONAINEN

089 nyt nyt nytnyt
nytnyt

nyt nyt nyt nyt

nyt

nro 4 2010-lehti

Leililän tilan avoimet
ovet kiinnostivat s. 4-5

Maankäyttöasioita käsiteltiin
kaupunginhallituksen kokouksessa s. 6

Kaupunki hinnoitteli Syötteen tontit s. 7
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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 4/2010-lehti 4/2010-lehti 4/2010-lehti 4/2010-lehti 4/2010

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

Eräänä päivänä abba File-
mon heräsi siihen todellisuu-
teen, että hänellä oli vielä
pitkä matka täydellisyyteen.
Matkallaan hän kohtasi poi-
kajoukon, joka leikki iloises-
ti. Abba Filemon kysyi pojil-
ta:
-Mikä teistä on noin haus-
kaa?

Evankelisluterilaisen kirkon www-sivuilta löytyy mielenkiintoista
luettavaa. Yksi hauskimmista on Kiteitä sivusto: www.evl.fi/kappeli/
kide. Kiteet ovat suurimmalta osalta erämaaisien lausahduksia,
mutta joukosta löytyy myös uudempaa materiaalia. Kuuluisimmat
erämaaisät elivät Egyptin autiomaassa 300- ja 400-luvuilla. .Alla
eräs kide:

KITEITÄKITEITÄKITEITÄKITEITÄKITEITÄ

-Leikimme sitä, kuka osaa
kertoa suurimman valheen.
-Oi voi! huudahti abba File-
mon. Ei vain minun lapsuu-
dessani tuollaisia leikkejä lei-
kitty.
-Onneksi olkoon, abba, sinä
voitit pelin! huusivat lapset
kuorossa.
Lähde: www.evl.fi/kappeli/kide

Ohjelmassa kuullaan suo-
menkielisiä, ensisijaisesti
vanhoja ja rakkaita hengelli-
siä yksinlauluja, muun mu-
assa “Oi kiitos sä Luojani ar-
mollinen, Pyhäaamun rau-
haa, Kanteleeni, Jumalan
kunnia luonnossa, Täällä
Pohjantähden alla, Kiitos
sulle Jumalani jne”.
Ohjelmassa on kaikkiaan 19

laulua.
Kaavilta, Pohjois-Savosta

kotoisin oleva Hannu Mus-
akka on opiskellut yksinlau-
lua yksityisesti laulunlehto-
ri, DL Seija Mikkosen ja Jo-
ensuun konservatoriossa
laulunlehtori, DL Rauno
Keltasen opetuksessa sekä
suorittanut erilaisia yksin-
laulututkintoja ja osallistu-
nut myös Tom Krausen lau-
lukursseille.

Musakan kantava ja soi-
va ääni toimii parhaiten kir-

Suomalainen kiitosrukous -
yksinlaulukonsertti kirkossa

Baritoni Hannu Musakka laulaa kanttori Keijo
Piiraisen säestyksellä Yhteisvastuukonsertissa
Pudasjärven seurakuntakodissa sunnuntaina

14.2. klo 16. Pudasjärvellä pidettävässä konser-
tissa kuullaan laulujen lisäksi urkusooloja.

koissa ja häntä on lisäksi kii-
tetty selkeästä artikuloinnis-
ta. Laulaja on esiintynyt liki
100 paikkakunnalla Suomes-
sa ja Pohjoismaissa lähes 30
vuoden aikana. Mieleenpai-
nuvimmat esiintymispaikat
ovat olleet Kerimäen puu-
kirkko, Metsämaan pieni
puukirkko Loimaalla ja Sol-
lerön keskiaikainen kivikirk-
ko Morassa Ruotsin Taalain-
maalla.

Pudasjärvellä pidettäväs-
sä konsertissa kuullaan lau-
lujen lisäksi urkusooloja.
Kirkkoon on vapaa pääsy.
Ohjelmia myydään kirkossa
seitsemän euron hinnalla ja
osa tuotosta menee Yhteis-
vastuukeräyksen kautta
Haitin maanjäristyksen uh-
rien auttamiseen. (ht)

Kaavilainen baritoni Hannu
Musakka esiintyy Pudas-
järvellä sunnuntaina 14.2.

Ehtoollisjumalanpalve-
lus
seurakuntakodissa su
31.1. klo 10. saarna Jaak-
ko Sääskilahti, avustaa
Tiina Inkeroinen, Marko
Väyrynen, kanttori Keijo
Piirainen. Rippikoulusun-
nuntai, kirkkokahvit. Vie-
nan Karjala –ilta seura-
kuntakodissa ke 3.2. klo
18.

Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 3.2. klo
10-13.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityöta-
lon yläkerrassa ma 1.2. klo
18.
Ystävänkammari
seurakuntakodissa ti 2.2.
klo 12-14.
Omaishoitajat
rippikoulusalissa ma 1.2.
klo 11.
Rippikoulun talvitunnit
seurakuntakodissa la 30.1.
klo 10-13.15, ryhmät
C+D+E.
Rippikoulusunnuntai
rippikoululaisille ja hei-
dän vanhemmille su 31.1.
klo 10. seurakuntakodis-
sa.
Perhekerho
seurakuntakodissa klo 10-
13, to 28.1. ja to 4.2. sekä
ma 1.2. Petäjärinteen per-
hekerho ke 3.2. klo 10-13.
Satumuskari
seurakuntakodissa ma
1.2. klo 16.30-17.15 ja mus-
kari Sarakylän koululla to

4.2. klo 16-17, uusia mus-
karilaisia toivotaan mu-
kaan.
Kuorot:
nuorisokuoro to 28.1. ja to
4.2. klo 16.30, kirkkokuo-
ro to 28.1. ja to 4.2. klo
18.00, lapsikuoro to 28.1.
klo 17., Sarakylän kappe-
likuoro pe 5.2. klo 18.45
(huom. päivä), eläkeläis-
ten musiikkipiiri ke 3.2.
klo 13.
Siioninvirsiseurat
seurakuntakodissa pe
29.1. klo 18.
Rauhanyhdistykset:
Nuortenilta Sarakylän
kappelissa la 30.1. klo 19.
Lauluseurat Kurenalan
ry:llä su 31.1. klo 17. (Arvo
Niskasaari).
Kastettu:
Sonja Sylvia Pohjola, Pee-
tu Eelis Oliver Pulkkanen,
Aatu-Eemeli Joonatan
Kantoniemi
Haudattu:
Aili Vähäkuopus 73 v,
Markku Kalervo Lapin-
lampi 48 v.

Ansaitsematon armo
Päivän latinankielinen nimi septuagesima (= seitsemäs-
kymmenes) ilmaisee päivien lukumäärän pääsiäiseen,
johon seurakunnan katse nyt kääntyy. Tästä päivästä
on vanhastaan alkanut papiston paasto. Seurakuntaa
kehotetaan kilvoittelemaan kärsivällisesti Jumalan ar-
moon luottaen.
Päivän evankeliumiteksteissä muistutetaan, että Juma-
lan armoa ei ansaita. Hänen hyvyytensä on sama kaik-
kia kohtaan.

Hartaus
3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesima)

Maatilojen energiaohjel-
maan voivat liittyä kaikki
suomalaiset maa- ja puutar-
hatilat. Liittyjät saavat ohjel-
man kautta käyttöönsä eri-
laisia palveluita, joiden avul-
la tila voi pienentää energia-
kustannuksiaan, lisätä bio-
energian käyttöä ja tuotan-
toa sekä vähentää aiheutta-
miaan kasvihuonekaasu-
päästöjä.

Näkyvin ohjelman toi-
mintamuodoista on energia-
suunnitelmapalvelu, jossa
maatalouden energia-asioi-
hin perehtynyt suunnittelija
käy yhdessä viljelijän kans-
sa läpi tilan mahdollisuudet
energiansäästöön ja bioener-
giaan käytön lisäämiseen.
Suunnitelmassa käydään
läpi esimerkiksi investoinnit,
työtavat tai tuotantomene-

telmät. Tilakäynnin pohjalta
laaditaan toimenpide-ehdo-
tukset. Valtio tukee tukieh-
dot täyttäville tiloille tehty-
jen suunnitelmien tukikel-
poisia kustannuksia 85 pro-
sentin tuella.

Energiankulutukseltaan
pienimmille tiloille ohjelma
tarjoaa apukeinoja omatoi-
miseen energiankulutuksen
seurantaan ja säästötoimen-

piteiden suunnitteluun. Suu-
rimmille tiloille valmistel-
laan energiasuunnitelmaa
laajempaa maatalouden
energiakatselmusmallia. Li-
säksi ohjelmaan liittyneille
tiloille suunnitellaan moni-
puolisia energiankäyttöön ja
bioenergian tuotantoon liit-
tyviä tietopalveluja ja seu-
rantatyökaluja.

Ohjelmaan liittyessään
viljelijät sitoutuvat ottamaan
energian kulutusseurannan
ja käytön tehostamisen pysy-
väksi toimintatavaksi tilal-
laan. Saavutettuja tuloksia
seurataan kyselyillä.

Energiankäytön tehok-
kuuden ja uusiutuvien ener-

Tamiikuussa allekirjoitettava toimialasopimus käynnistää maatilojen
energiaohjelman Suomessa. Sopimuksella maa- ja metsätalous-

ministeriö, MTK, SLC, Kauppapuutarhaliitto ja Puutarhaliitto vahvistavat
ohjelman sisällön ja sitoutuvat energiatehokkuuden ja bioenergia-
asioiden edistämiseen Suomen maatalous- ja puutarhasektorilla.

Maatilat mukaan energiatalkoisiin
gianlähteiden käytön lisää-
minen ovat mukana monis-
sa Euroopan unionin poli-
tiikkatoimissa. Suomi on si-
toutunut tavoitteiden ja vel-
voitteiden täyttämiseen osa-
na EU:ta. Toimeenpanoa
Suomessa on linjattu mm.
kansallisessa energia- ja il-
mastostrategiassa, jossa
energiatehokkuuden edistä-
misellä on merkittävä rooli.
Maataloussektoria koskevat
samat tehostamistavoitteet
kuin muita päästökaupan
ulkopuolisia sektoreita.

(Lähde: www.deski.fi)
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Jaakko Piira 70 v

– Samanlainen sää on tänään
kuin syntyessäni, kaksitois-
talapsisen Janne ja Anni Pii-
ran perheeseen toiseksi van-
himpana poikana syntynyt
Jaakko naurahti syntymä-
päivän aikana olleesta pak-
kaskelistä.

-Äitini usein muisteli syn-
tymäni aikaan olleesta pak-
kassäästä, sankari muisteli
elämänsä ensimmäisiä päi-
viä, joista hän ei tietenkään
itse muista mitään.

Jaakko on ollut ikänsä in-
tomielinen erämies. Kiinnos-
tuksen metsästykseen ja ka-
lastukseen hän arveli saa-
neensa verenperintönä isän-
sä suvusta.

-Äitini isä Askankylän
Erkkilässä asunut Pekka Su-
tinen ei ole tietojeni mukaan
tainnut metsästää mitään.
Isäni oli kova metsästämään
ja kalastamaan, joten isäni
puolelta ja isäni opeista olen
saanut innostuksen kalas-
tukseen ja metsästykseen.

Jaakko muistaa ensim-
mäisen metsästysreissunsa
hyvin.

-Lähdin jatkokouluikäise-
nä nuorukaisena oravamet-
sälle koiran kanssa. Oravaa
en saanut, mutta paluumat-
kalla aika lähellä kotoani
kohtasin hirven. Ammuin
sitä, ja kuinka ollakaan hir-

Eräharrastukset ja
talkootyö sydämellä

Jaakko Piira täytti 22. tammikuuta 70 vuotta. Syntymäpäivää
vietettiin viime perjantaina Korpisen Esalassa tammikuisen

pakkasen paukkuessa nurkissa.

veltä menivät takajalat alta ja
se raahautui etujalkojensa
varassa eteenpäin. Lähdin
siitä kovalla kiireellä kotiin
ja huudin jo kaukaa, että
minä ammuin hirven. Isä
lähti ja kävi eläimen lopetta-
massa, Jaakko muisteli syk-
syllä noin 55 vuotta sitten
ollutta ensimmäistä metsäs-
tysreissuaan, joka sai yllättä-
vän lopun.

-Kun samaan aikaan isä-
ni oli mukana neljän miehen
hirviporukassa, hirvi päätyi
lopulta lupahirvien jouk-
koon, syksyisin hirvenmet-
sästyskuvioissa vieläkin ak-
tiivisesti mukana oleva Jaak-
ko muisteli. Hän on ollut
Korpisen metsästysseurassa
44 vuotta ja on seuran perus-
tajajäsenistä ainoa, joka on
vielä hirviporukassa muka-
na.

-Viime syksynä oli niin
huono tuuri, että en saanut
ammuttua yhtään hirveä,
Jaakko harmitteli ja kertoi
jänis- ja lintusaaliinkin jää-
neen normaalia heikommak-
si.

Monessa mukana
Jaakko Piira on aktiivisesti
mukana muissakin kylän
yhteisissä harrastuksissa ja
toimissa. Hänellä on ollut
aikaa ja intoa tulla mukaan

Antti Ylitalo onnittelemassa Jaakko Piiraa, jonka kotitalon seinällä olevat kultamita-
lisarvet on muisto 20 vuotta sitten kaatuneesta hirvestä.

Korpisen metsästysseuran
lisäksi myös Korpisen kylä-
seuran järjestämiin talkoi-
siin, joita on parin viimeisen
vuoden aikana järjestetty
Kylätalon ulkorakennuksen
korjaamiseksi. Myös muut
kylällä asuvat ovat saaneet
häneltä talkooapua, jos ovat
tarvinneet tai häneltä sitä
pyytäneet.

Jaakko perusti perheen
vaimonsa Lillin kanssa Ou-
luun, jossa he asuivat yli 30
vuotta. Kaikki loma-ajat he
viettivät Esalan tuntumaan
tehdyssä lomamökissä, joka
on Korpisen vesien ja riista-
maiden äärellä. Koska Jaa-
kon mieli teki eräharrastus-
ten pariin, perhe muutti asu-
maan taloksi laajentunee-
seen Korpisen mökkiin Jaa-
kon jäätyä eläkkeelle Oulu-
yhtiön leivistä 1998.

Jaakko sai 70-vuotispäi-
väonnittelut sukulaisten ja
tuttavien lisäksi Korpisen
kyläseuralta, jossa hän on
ollut tilintarkastajana pit-
kään. Onnittelemassa kävi
puheenjohtaja Antti Ylitalo
vaimonsa Annikin kanssa.
Korpisen metsästysseura
muisti perustajajäsentä vuo-
sikokouksen yhteydessä.
Seurat saavat olla kiitollisia
Jaakon kaltaisista jäsenis-
tään. (rr)
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Kylän halvinta koiran-
ruokaa, myös vehnät-
tömät ja allergiaruuat
Koiratarvikkeet,
vetovaljaat ja vyöt
Hevostarvikkeet ja
lisäravinteet

Anolta
edullisesti

Anon ase ja Tukku Ay
Pudasjärvi

p. 08 821337
0400 384 118

Parkanon
TALVIKAS
Testivoittaja
lämpökengät
MUCKBOOT
Järvisen metsäsukset
Kuusamon erä siteet
Exel -metsäsauvat
Huippuhyviä lumikenkiä

alk.100€

alk. 130€

Pietarin
verkot -15%
Pilkkitarpeet

50TOUKAT

Esim. 2,6-2,8
metsäsukset +
eräsiteet  200€
asennettuna

cent /prk!!

KANGAS-

JA

KUDEAUTO

Pudasjärven tori
perjantaina 29.1.

Taivalkosken tori
torstaina 28.1.

Palatalo puhelin 
0500 285 040

Koivuklapeja 10 h-m3
kotiin kipattuna 450,-

Myytävänä!

www.kokkopeat.fi
p. 0400-926405

Mersuja: MB e 320 cdi,-04,
MB c 200,-93, MB 230 b,-86
2 kpl Kia Ceed farm,-08

Taitajien tierna -koulutuksista ideoita, ilmettä ja imagoa!

Yrityksen ja tuotteen ulkoinen kuva 
yhtenäiseksi visuaalisin keinoin
ma 1.2.2010 klo 9-16, Pudasjärvi
Virkistysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4
Lisätiedot ja ilm. soila.hiltunen@proagria.fi tai 0400 182 584.

Yrityskuvan ja imagon vahvistaminen 
markkinoinnin ja mainonnan avulla
to 25.2.2010 klo 9-16, Pudasjärvi
Lisätiedot ja ilm. tuula.alakastari@proagria.fi tai 040 864 4946. 

Luovan paikka -seminaari
ke 17.2.2010 klo 9-15.30, Oulu, Hotelli-Ravintola Lasaretti
Paikallisuus, maaseutu ja elinympäristö luovuuden voimava-
roina. Oman näkökulmansa kertoo muun muassa elokuva-
ohjaaja ja käsikirjoittaja Markku Pölönen. 
Ohjelma ja ilmoittautumiset osoitteessa: www.proagria.fi/oulu > Tapah-
tumat > Taitajien tierna; arja.keranen@proagria.fi, 040 743 9731.

Taitajien tiernan koulutukset on tarkoitettu elintarvike-, 
käsi-, taideteollisuus- ja matkailualan yrityksille sekä muille 
asiasta kiinnostuneille. Kysy lisää!
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Päivän mittaan navettaan kävi tu-
tustumassa noin 500 kävijää, osa
heistä pitkienkin matkojen takaa.
Paljon oli myös lahjojen ja tuomis-
ten kera eri yritysten ja järjestöjen
edustajia onnittelijoina. Isännän ja
emännän lisäksi asiantuntijoina

Avoimet ovet saivat ihmiset
liikkeelle pitkästäkin matkaa

paikalla oli yhteistyökumppaneita;
rakentajia, laitteistojen toimittajia
sekä muita maaseutualan toimijoi-
ta esittelijöinä ja kysymyksiin vas-
taajina. Kaikille tarjottiin pullakah-
vit ja lisäksi oli tarjolla Valion tuot-
teita sekä Atrian grillimakkaroita.

Navetan rakennustyöt oli aloi-
tettu viime heinäkuussa. Avoimi-
en ovien jälkeen navetan käytön
aloittaa tammi-helmikuun vaih-
teessa yli 50-päinen pienkarja ja
niillä on käytössä koko navetan ti-
lat. Helmikuun toisella viikolla tu-
levat sisälle lehmät, jolloin pienkar-
ja siirtyy niille varattuun tilaan.
Leililän tilalla entisessä parsinave-
tassa on tällä hetkellä noin 30 lyp-
sävää, mutta määrä kaksinkertais-
tuu, kunhan nykyiset vasikat ja Energian käyttöön

tehokkuutta
Rakentamiseen on kertynyt heinä-
kuusta lähtien noin 2700 miestyö-
tuntia, kertoi rakennustöistä vas-
tannut Alpo Konola Rantsilasta.
Hän kertoi rakentaneensa useita
muita samankaltaisia navettara-
kennuksia ja myös meneillään on
vastaavia työmaita muuallakin. –
Yhteistyö on sujunut saumatto-
masti ja se on omalta osaltaan mah-
dollistanut nopean rakennustyön
etenemisen viime syksyn huonois-
ta ilmoista huolimatta.

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvi-
ke oli urakoinut sähkö- ja putki-
työt. Putkia on rakennuksessa usei-
ta satoja metrejä, ellei kilometreit-
täin. Sähkötöistä kertoi Antero
Kokko ja putkitöistä Antti Kumma-
la. Esko Viitala ProAgriasta oli esit-
telemässä maatilojen energiasääs-

Viime perjantaina oli Pudasjärven Sarakylän Kouvanjoella
Sirpa ja Juhani Jurmun omistamalla Leililän tilalla uuden
navetan avoimet ovet.  Jo aamusta piha oli täynnä autoja,
kun asiasta kiinnostuneita ihmisiä asteli sisään navettaan.

Leililän tilalle valmistui Pudasjärven neljäs robottinavetta:

Piha täyttyi autoista jo heti aamusta. Uusi upea robottinavetta oikealla ja vasemmalla näkyy nyt vielä
käytössä oleva entinen parsinavetta, jossa on ollut viime vuosien ajan noin 30 lypsävää.

hiehot alkavat tuottaa maitoa. 60-
70 lypsävää onkin maksimi yhdel-
le automaattiselle lypsyjärjestelmä-
yksikölle, “lypsyrobotille”, joka oli
avajaispäivänä valmiina käytettä-
väksi. Jurmut kertoivat, että nave-
tan suunnittelussa on otettu huo-
mioon myös laajentamismahdolli-
suus.

Juhani ja Sirpa Jurmu ovat pitä-
neet Juhanin sukutilaa vuodesta
1999, jolloin toteutettiin sukupol-
ven vaihdos ja Juhanin vanhemmat
Iivari ja Senja Jurmu jäivät eläkkel-
le. Sirpa kertoi tulleensa emännäksi
Kuusamosta, josta oli avoimien
ovien päivänä myös useita vierai-
lijoita. Nuorta polvea edustavat
perheen pojat, tänä vuonna 16-v
täyttävä Jyrki ja 12-v täyttävä Hen-
ri.

Juhani ja Sirpa Jurmua onnittelivat Sarakylän koulun kaikki 46 oppilasta kolmen opettajansa ja
keittiöemännän kanssa. Heillä oli mukanaan 46 lehmää käsittävä kuvataulu. Jurmujen nuorin poi-
ka, tänä vuonna 12-vuotta täyttävä, Henri käy vielä oman kylän koulua.

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvi-
ke vastasi sähkö- ja putkitöistä,
joita esittelemässä olivat Antti
Kummala ja Antero Kokko.

töohjelmaa, joka oli julkistettu juuri
valtakunnallisestikin yhtenä halli-
tuksen ohjelmana.

Atrian grillimakkarapisteessä oli jatkuva jono, mutta makkaroita
riitti kaikille jopa kaksin kappalein. Niitä jakamassa Ari Salmela
Kuusamosta ja Pertti Karjalainen Paltamosta.

ProAgrian työntekijöinä olivat maitotilaneuvoja Sirkku Kaijala ja
energianeuvontaa antava piiriagrologi Esko Viitala.



5nro 4 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Uusi Leililän tilan robottinavetta täyttyi
avajaispäivänä kiinnostuneista vieraista.
Helmikuun toisesta viikosta lähtien na-
vettaan muuttaa noin 100-päinen karja.

–Energian käyttöä pyritään te-
hostamaan. Samalla tutkitaan, oli-
siko tiloilla mahdollisuus siirtyä
käyttämän bioenergiaa ja jopa
myymään sitä ulos. -Suunnitelmi-
en laatimiseen on tarjolla peräti 85
prosentin valtion tuki, neuvoi Vii-
tala. Maitotilaneuvoja Sirkku Kai-
jala korosti oman tilan rehuntuo-
tannon merkitystä ja pyrkimykse-
nä on, että kallista ostorehua tar-
vittaisiin mahdollisimman vähän.

NHK-Keskus Oy oli toimittanut
navetan keskelle asennetun Lely

Astronaut –automaattisen lypsy-
järjestelmän “lypsyrobotin”. Sitä
esitteli myyntimies Markku Törmi-
koski. Hän kertoi, että Pudasjärvel-
lä on tällä hetkellä lypsyrobotti
kolmella muulla tilalla. Törmikos-
ki kertoi myös, että Pudasjärvelle
on avattu yritykselle oma myynti-
piste Teollisuustie 8:ssa. Pudasjär-
ven Osuuspankin valomainos oli
navetassa kävijöille kertomassa
paikallisesta pankista ja toimitus-
johtaja Teuvo Perätalo oli onnitte-
lijana mukana avajaisissa.

Jari Hannula oli esittelemässä
yrityksensä, T.J. Pyykkönen Oy:n,
automatisoiduista ratkaisuista kar-
jatiloille. Hän oli toimittanut liete-
altaan, jonka koko on niin suuri,
että sinne mahtuu tarvittaessa
koko vuoden lietelanta. Suomen
Rehun tuotteita esitteli Kullervo
Palovaara Hankkija-Maataloudes-
ta Ranualta ja sanoi tehneensä Jur-
mujen kanssa yhteistyötä yli 20
vuotta rehujen toimittajana ja sitä
ennen seminologina.

-Atria hankkii lihaa maidon-
tuottajilta ja heidän kanssaan ha-
luamme tehdä hyvää yhteistyötä,
kertoivat grillimakkaroita ahkeras-
ti jakaneet Ari Salmela, Pertti Kar-
jalainen ja Kauko Nissi. Atrian gril-
limakkarapiste olikin erittäin suo-
sittu, sillä koko ajan siinä oli pitkä
jono.

Lypsyrobotti on sijoitettu keskelle navettaa. Mainittakoon, että lehmien kulku tulee olemaan robotin
toiselta puolen. Automaattista lypsyasemaa oli esittelemässä Markku Törmikoski.

Sirpa ja Juhani Jurmua onnittelemassa Heikki ja Merja Putula, joil-
la on tilallaan Jaurakkajärvellä myös lypsyrobotti.

Rakentamisen suorittanut yrittäjä Alpo Konola Rantsilasta ja Pohjolan Maidon tuontantoasiantuntija
Pekka Petäjäsuanto Oulusta keskustelemassa Henrik Hämäläisen ja Timo Vähäkuopuksen kanssa.

Pohjolan Maidon tuotantoasian-
tuntija Pekka Petäjäsuanto selvitti,
että Pohjolan maito ostaa tiloilta
maidon sekä hoitaa maidon kulje-
tuksen ja välittää maidon Valiolle.
Hän kertoi, pienen ajan sisällä val-
mistuu viisi uutta robottinavettaa
heidän osuuskunnan toiminta-alu-

Kullervo Palovaara Ranuan
Hankkija-Maataloudesta kertoi
tehneensä pitkään yhteistyötä
Leililän tilan kanssa.

eellaan. Suurin osa Pudasjärvisten
maidosta kuljetetaan Oulun Maik-
kulaan Valiolle, josta Petäjäsuanto-
kin oli matkustanut Pudasjärvelle

ja tuonut tullessaan avajaisyleisöl-
le maistiaisiksi Valion jogurtteja ja
mehutetroja.

Heimo Turunen
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Arinan kiinteistöt Oy:n kanssa
kaupunki on käynyt neuvotteluja
Rantanyynäjä tilan ostamisesta
asuinliikekerrostalon rakentami-
seen. Tila sijaitsee Kurenalla, Kuu-
samontien ja Ritolantien risteykses-
sä Iijoen pohjoisrannalla. Omista-
jan hintapyyntö on 85 000 euroa.
Tila on osa Kurenalan pohjoisen
osan asemakaavan korttelia 3, joka
koostuu kolmen eri maanomistajan
tiloista.

Valmistuvassa Kurenalan yleis-
kaavassa on päätavoitteena taaja-
man rakenteen tiivistäminen. Ra-
kentamattomien tonttien saaminen
rakentamisen piiriin säästää julki-
sia menoja, koska tonteilla on jo
kunnallistekniikka rakennettuna.
Kaupungilla on meneillään kortte-
lin välittömässä läheisyydessä hir-
sitalokorttelihanke, jonka aloitta-
maa rakennustyyliä pyritään siir-
tämään myös lähialueen rakenta-
miseen. Myös korttelin toisenkin
maanomistajan kanssa on käyty
neuvotteluja maakaupasta.

Kaupunginhallitus päätti ostaa
Aino Särkelältä ja Mauno Särkelän
perikunnalta 12 hehtaaria maata
Naamangan kylän tilasta Lohilam-
pi hinnaltaan 138 900 euroa. Mää-
räala rajoittuu kaupungin aikai-
semmin Luokkavaarasta ostamaan
65 hehtaarin maa-alueeseen. Alu-
eelle on parhaillaan laadittavana
Luokkavaaran asemakaavan laa-
jennus. Kaupan kohteena olevalle
määräalalle on kaavaluonnoksessa
osoitettu 16 lomarakennus- ja nel-
jän pysyvän asunnon rakennus-
paikkaa. Myyjälle jäävälle alueelle
on asemakaavaluonnoksessa osoi-
tettu neljä rakennuspaikkaa, joista
kolme on rakennettu ja yhdessä on
perustukset valmiina.

Rakennuspaikat sijoittuvat alu-
eella myyjän rakentamien tieyhte-

yksien varteen. Myyjä on lisäksi
rakentanut kymmenelle kaava-
luonnoksen mukaiselle rakennus-
paikalle valmiiksi rakennuksen
penkan ja vesijohtoliittymän. Kau-
passa kaupungille tulee noin 1200
m valmista tietä sekä noin 850 m
kaivettua vesijohtolinjaa. Rakenne-
tun kunnallistekniikan arvo on
noin 50 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti vuok-
rata Rakennusliike Asuntoinsinöö-
rit Oy:lle Kurenalan eteläisen osan
asemakaavan korttelin 13 tontin 5.
Alue muodostuu Kujala, Rajala ja
Koivikko tiloista ja sen koko on
3274 neliömetriä. Vuokra-aika on
50 vuotta. Rakennusliikkeellä on
tarkoitus aloittaa rakennushanke
kuluvan kevään aikana.

Kaavamuutoksia
Hallitus hyväksyi päätöksen, jon-
ka mukaan kaupunki ryhtyy
muuttamaan Luokkavaaran ja
Hulhavanahon asemakaavoja.
Ahti Särkelä, Kalervo Särkelä sekä
Juhani Niinimaa ovat pyytäneet
kaupungilta asemakaavan muutta-
mista. Lisäksi kaupungin Luppo-
vesihanke em. kaava-alueiden vä-
lissä aiheuttaa maankäytön suun-
nittelun tarvetta alueella.

Maanomistajilla on tarvetta lisä-
tä alueella olevien rakennuspaik-
kojen rakennusoikeutta sekä saada
myös uusia rakennuspaikkoja. Toi-
saalta on tarvetta poistaa alueelta
joitakin toteutumattomia raken-
nuspaikkoja. Rakennusoikeuden
lisääminen edesauttaa kaavoitettu-
jen tonttien saamista rakentamisen
piiriin ja rakenteen tiivistäminen
tehostaa rakennetun kunnallistek-
niikan käyttöä alueella.

Luokkavaaran ja Hulhavana-
hon asemakaavat on alun perin laa-
dittu yksityisten omistamille maille

maankäyttösopimusten perusteel-
la. Maanomistajien kanssa on nyt
neuvoteltu asemakaavan muutta-
mista koskevan sopimuksen yksi-
tyiskohdista. Sopimusehdot ovat
yleisesti Syötteen alueen kaavoitus-
hankkeissa käytettyjen ehtojen
mukaisia. Kaavoitushankkeeseen
voi liittyä muitakin maanomistajia
työn alkuvaiheessa.

Kaupunki on ryhtynyt laati-
maan asemakaavan laajennusta
Syötteen Luokkavaaran alueelle.
Kaavoitus koskee pääosin kaupun-
gin omistamia maa-alueita, mutta
osittain myös Timo ja Sofia Karp-
pisen, Aino Särkelän ja Mauno Sär-
kelän kuolinpesän sekä Esa Takki-
sen omistamia tiloja.  Maanomis-
tajien kanssa on neuvoteltu sopi-
mus heidän maittensa kaavoitta-
misesta. Sopimusehdot ovat ylei-

sesti Syötteen alueen kaavoitus-
hankkeissa käytettyjen ehtojen
mukaisia.

Arkton Suunnitteluryhmä Oy /
arkkitehti Harri Lindroos on laati-
nut 25.08.2008 päivätyn ehdotuk-
sen asemakaavan muuttamiseksi
Iso-Syötteen asemakaavan kortte-
lissa 1 sekä siihen liittyvillä ulkoi-
lu- ja retkeilyalueilla, urheilu- ja
virkistysalueilla ja helikopterin las-
keutumispaikalla. Kaupunginhal-
litus päätti asettaa asemakaavaeh-
dotuksen uudelleen nähtäville ja
pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Ruuhensuon
metsästysseuralle lahtivaja
Kaupunginhallitus päätti myydä
Ruuhensuon metsästysseuralle
heidän ostotarjouksessa mainitun
määräalan 3500 euron kauppahin-

Maankäyttöasioita
kaupunginhallituksen kokouksessa
Pudasjärven kaupunginhallitus kokoontui tämän vuoden

ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 19.1.  Esillä oli
runsaasti maankäyttöön ja kaava-asioihin liittyviä asioita.

nalla, mikä vastaa maa-alueelta täl-
lä hetkellä hakattavissa olevan
puuston arvoa. Kaupalla tuetaan
Ruuhensuon alueen kyläläisten
yhteistoimintaa.

Metsästysseuralla on tarkoitus
rakentaa tontille hirvien lahtivaja
sekä kyläläisille yhteinen kokoon-
tumis- ja virkistäytymispaikka.
Alkuvaiheessa, todennäköisesti jo
ensi kesänä, tontille rakennetaan
grillikota yhteiseen käyttöön ja
myöhemmässä vaiheessa kokous/
saunatilat. Koulujen lakkauttamis-
ten myötä Ruuhensuolaisilla ei ole
yhteisiä kokoontumistiloja.

Pudasjärven paliskunnan poro-
isäntä Esa Törrö esitti kaupungille
poroaitausalueen vuokraamista
Paukkerinharjulta Törmälä tilasta.
Paliskunnalla on tavoitteena pys-
tyttää Haapovaaraan noin 0,25
hehtaarin alueelle pyyntiaita, jos-
sa tullaan pitämään Pudasjärven ja
Pintamon paliskuntien poroja noin
150-200 kappaletta vuosittain mar-
ras-helmikuun aikana. Aita kiinni-
tetään alueella naruilla puihin ja se
siivotaan vuosittain. Paliskunta
pyytää lupaa käyttää toimintaan-
sa alueella kulkevaa Talalan met-
sätietä. Hallitus hyväksyi ehdotuk-
sen, jossa vuokra-aika on 10 vuot-
ta ja vuosivuokraksi 50 euroa.

Yleisen kustannustason ja Ou-
lun jätehuollon käsittely- ja kulje-
tuskustannushintojen nousun joh-
dosta jätetaksoja korotetaan noin
10 %. Jätetaksan muutos kohdistuu
vain käsittelymaksuihin. Muutos
tulee voimaan 1.2.2010.

Kaupunginhallitus valitsi kou-
lutoimiston osastosihteerin tehtä-
vään Aija-Mari Partalan 1.2.2010
lukien. Asevelvollisuuslain mää-
räämiä kutsuntoja varten valittiin
kaupungin edustajiksi kutsunta-
lautakuntaan vuodeksi 2010 Eero
Oinas-Panuma ja varalle Paavo Ti-
hinen.

Teksti Rauni Räisänen
Kuvat Jari Keränen

Nykyisellä paikallaan oleva nylkyliiteri on palvellut ruuhensuolaisten hirviporukkaa jo vuodesta 1984
saakka. Parhaillaan kopissa on roikkunut jopa yhdeksäntoista erikokoista hirven roppia kerrallaan.
Tällä kertaa hirveltä takkia on riisumassa Paavo Lehtola ja Vilho Tolonen

Ruuhensuon Metsästysseuralle myytiin tontti lahtivajan tekemistä varten. Syksyllä 2009 aloitettu grillikodan salvuutyöt on saatu harja-
korkeuteen. Lahtivaja valmistuu myöhemmin. Kuvassa Rauno Rytinki ja Jukka Ylilehto tälläilevät kattoruoteita kohilleen. Erkki Keränen
seurailee työn edistymistä alhaalla. Kota siirretään tulevana kesänä sitten oikealle paikalleen omalle tontille.
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Syötteen
tapahtumia
Näyttely Jään mielenkuvia
19.1. - 15.3.2010 Syötteen luonto-
keskuksessa. Esko Ikosen perintei-
sestä poikkeavia luontokuvia jäästä
ja jään kauneudesta. Näyttelyyn va-
litut 29 teosta saavat katsojan mie-
likuvituksen laukkaamaan.
Karaoke Legenda 2010
osakilpailu 29.1.2010 klo 21 Kisa
alkaa Hotelli Iso-Syötteen Panoraa-
maravintolassa n. klo 21:00.
Karaoke Pärjänkievarilla 29.1. alk.
klo 21. Pärjän karaokelaitteet viri-
tetty talvi-iltojenne piristykseksi.
Marella -orkesteri 30.1. Iso-Syöt-
teen Panoraamaravintolassa n. klo
21:00. Snapsibaarissa dj klo 22 al-
kaen.
Turnusband  Ravintola Revontuli
29.01. ja 30.01. klo 21 Raudan kova
rockbändi pohjanmaalta soittaa
Jaakko Teppoa.
Turnusband esiintyy Ravintola Re-
vontulessa myös 30.01. klo 21.
Monotanssit Pärjällä 30.1. klo 15-
16. Rinnekansan vauhdikkaat iltapäi-
väjamit järjestää Pärjä!
Fazer-karkkibingo Pärjänkieva-
rilla 30.1. klo  19 alkaen joka lauan-
tai! Tervetuloa bingoamaan!
Iso-Syöte Freeride
2010-kisat 30.1.klo 12.00, Hiihto-
keskus Iso-Syöte, Freeride-rinne.
Stockholm Express Freeride-
päättäjäisissä Pärjällä  Syötteellä
30.1. klo 21.00 Rämäkkä rockbän-
di. Musiikkia Hurriganes -hengessä
ja Ganes biiseillä.
Leijonakisat 30.1.klo 14. Hiihto-
keskus Iso-Syöte, Lumimaa. Leikki-
mielinen ratalaskukisa alle 13 v. Il-
moittautuminen klo 13.30 mennes-
sä Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiih-
tokoululle. Osallistumismaksu 2 e.
Marella 30.1. Hotelli Iso-Syöte
Panoraama-ravintolassa. Sekä Dis-
co Snapsi-baarissa.
Völkl Suksitapahtuma 6.2. klo
12. Hiihtokeskus Iso-Syöte, Eturin-
teet.
Tanssiorkesteri Richie  6.2. Pa-
noraama-ravintolassa, Iso-Syöte.
Alk. klo n. 21. Snapsibaarissa dj alk.
klo 22.
Projekti-tapahtuma  10.2. klo 14
Syötteen kylätalolla. Vetäjänä Han-
nu Nissi, joka kertoo erilaisista ky-
läprojekteista.
Naseva-orkesteri  13.2.  Pano-
raama-ravintolassa alk. n. klo 21
Elan SnowTour  21.2.klo 11. Hiih-
tokeskus Iso-Syöte, Eturinteet.
Umpihankihiihdon XIII  MM-
kisat ja Lumikenkävaelluksen
X SM -kisat 12.2. - 14.2. Syötteel-
lä.
Jäälinna Tour 2010 19.2. -
21.2.klo 10.00 Iso-Syötteen Lumi-
maassa. Neljä kansainvälistä huip-
pujäänveistojoukkuetta kilpailee vii-
dellä eri paikkakunnalla jääveisto-
kilpailussa ja tekevät käyttötaidet-
ta perheiden ja kaikkien hiihtolo-
malaisten iloksi! Iso-Syötteelle ra-
kennetaan JÄÄMAA eläin- ja satu-
hahmoineen.
Luontokeskuksen filmiviikot
22.2.2010 - 14.3.2010 Syötteen
luontokeskuksessa.
Pilkkikilpailu Kovalammilla 3.4.
klo 12. Järjestää Syötteen kyläyh-
distys.
Syötteen Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton perhekahvila
on avoinna aina perjantaisin klo 10
- 12 Kaikki perheet tervetulleita
asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Tervetuloa!

Pudasjärven Syötteelle kerääntyy
vajaan kuukauden kuluttua reilut
kolmesataa luonnossa liikkujaa,
jotka haluavat voittaa itsensä lisäk-
si myös mainetta ja kunnia luon-
nossa selviytymisessä arktisissa
olosuhteissa keskellä ei mitään.

Umpihankihiihdon MM-kilpai-
luissa hiihdetään lauantain tehtä-
värastipäivänä 30-55 kilometriä
osittain toisten tekemää uraa ja
osittain puhdasta koskematonta
umpihankea. Matkan aikana teh-

Umpihankihiihdossa jälleen
yli kaksisataa toimitsijaa

Talkoolaisia yli kymmeneltä paikkakunnalta:

Pudasjärven Urheilijat järjestävät kolmannentoista kerran Umpihankihiihdon MM-kil-
pailut Pudasjärven Syötteellä helmikuun toisena viikonloppuna. Samassa yhteydessä
kilpaillaan kymmenen kerran Lumikenkävaelluksen Suomenmestaruuksista. Umpihan-
kihiihdon MM-kisoihin osallistuu tänäkin vuonna reilut kolmisen sataa osallistujaa. Toi-

mitsijoitakin on yli kaksisataa!
dään tehtävärasteja ja niiden onnis-
tumisen sekä etsittyjen ylimääräis-
ten rastien perusteella muodostuu
lähtöaika seuraavan päivän kah-
deksan kilometrin umpihankihiih-
don pikataipaleelle. Kilpailijoiden
tulee kantaa kaikki varusteet mu-
kanaan lauantain lähdöstä sun-
nuntain maaliin saakka. Kilpaili-
joille on säännöissä määrätty pa-
kolliset varusteet, jotka on kuljetet-
tava mukanaan. Lisäksi säännöis-
sä on määritelty rinkan/repun mi-

nimipaino. Kilpailijat kuljettavat
mukanaan myös yöpymistä varten
tarvitsemansa välineet.

Minäkin olin siellä
Umpihankihiihdon MM-kilpailut
ovat näytön paikka kilpailijoille,
mutta samalla myös voimainkoitos
järjestävälle seuralle ja paikkakun-
nalle. Tapahtumassa tarvitaan pal-
jon talkoolaisia. Kilpailun sihteeri
Marko Koivula laskeskeli että
Umpihankihiihdossa tarvitaan kol-

men vuorokauden aikana yli kak-
sisataa toimitsijaa: Huolto, tehtävä-
rastipisteet, ratavaliokunta, media-
kuljetukset, perässähiihtäjät, tur-
vallisuus, etsintäpartiot, kisakans-
lia, tuomarineuvosto, ajanotto, lin-
ja-autot, joilla tuodaan kilpailijat
kisan jälkeen lähtöpaikalle ja ensi-
apu luettelee Koivula eri sektorei-
ta, missä talkoolaisia tarvitaan.

Talkoolaisia tulee yli kymme-
neltä eri paikkakunnalta omien toi-
mitsijoidemme lisäksi; Lappeen-
ranta, Vilppula, Espoo, Vantaa, Sii-
linjärvi, Kajaani ja monta muuta
paikkakuntaa, hän luettelee. Lisäk-
si paikalla on eri luonnonvaraop-
pilaitoksista erä- tai luonnonvara-
alan opiskelijoita tutustumassa ta-
pahtumaan ja tekemään sitä varsi-
naista työtä, jota he tulevat valmis-
tuttuaan mahdollisesti tekemään
erilaisissa erä- ja luontopalveluyri-
tyksissä.

Paikkakuntalaisilla on sellainen
“Minäkin olin siellä” – henki ja
ovat ylpeitä, että he saavat sanoa
olleensa mukana tapahtumassa.
Monelle perässähiihtäjälle kilpailu
on hyvä motivaatio lähteä lumien
tullessa käymään hiihtolenkillä.

-Jos lähden perässähiihtäjäksi,
niin minun on pysyttävä joukku-
een perässä nähdäkseni, että he
hiihtävät sääntöjen mukaan. Ta-
pahtumalla on siis myös terveydel-
linen merkitys paikkakunnalle,
eikä vaan pelkästään medianäky-
vyys. Ilman tapahtumaa jäisi moni
juoksu- taikka hiihtolenkki teke-
mättä ja se taas näkyisi terveyskes-
kuksen tilastoissa.

Tapahtuman kokonaismerkitys
kasvaa, kun mietitään valtakunnal-
lisesti asiaa. -Joka vuosi sadat ih-
miset lähtevät luontoon liikku-
maan tähtäimessään Syötteen
Umpihankihiihdon maailmanmes-
taruuskilpailut - tavalla tai toisel-
la, lopettaa Koivula. (ht)
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Kaupunginhallitus määritti 19.1
pitämässään kokouksessaan tont-
tien hinnan rakennusoikeuteen pe-
rustuvina. Tonttien myyntihinta
on 100 euroa asemakaavan mukai-
selta rakennusoikeusneliöltä.  Kau-
punki arvioi saavansa tonttien
myynnillä kaikkiaan 2,5 miljoonaa
euroa. Samassa kokouksessa halli-
tus hyväksyi neuvottelutuloksen,
jonka perusteella kaava-aluetta laa-
jennetaan hankkimalla 12 hehtaa-
rin suuruinen lisämääräala Lohi-
lampi-tilasta. Alue liittyy suoraan
kaupungin jo aiemmin omista-
maan maa-alueeseen. Tonttien
myyntihinta kattaa Pudasjärven
kaupungille kaavoituksesta synty-
vät kustannukset, koko alueen
maanhankintamenot sekä katujen
ja muun kunnallistekniikan raken-
tamisen.
Syötteen alueen matkailutoimijat
laativat parhaillaan Syötteen alu-
een matkailun kehittämisohjelmaa,

Kaupunki hinnoitteli Syötteen tontit
Pudasjärven kaupunki kaavoittaa parhaillaan omille mail-
leen lomatontteja Syötteellä. Alue sijaitsee aivan Syötteen
matkailualueen ytimessä, Luokkavaaralla. Alueelle valmis-

tuu yhteensä 140 lomarakennuspaikkaa, joiden markki-
noinnin ja myynnin kaupunki aloittaa jo tänä talvena ja

mökkien rakentajat voivat alkaa työnsä ensi suvena.

Master Plania. Kehittämissuunni-
telma rakennetaan niin, että ympä-
rivuotisen matkailun toiminnalli-
set olosuhteet Syötteellä vahvistu-
vat. Alueella odotetaan, että mil-
joonan vuosittaisen kävijän raja
ylittyy suunnittelukauden aikana,
vuoteen 2023 mennessä.

Golf –kenttä Syötteelle
Jotta kävijätavoitteeseen päästään,
on matkailijoiden käytössä olevia
harrastusmahdollisuuksia moni-
puolistettava. Nyt myyntiin tulevi-
en lomatonttien hallintaan liitetään

osakkuus Syötteen alueelle myö-
hemmin toteutettavaan golf-toi-
mintaa harjoittavaan yhtiöön.
Osakkuuden arvona peritään ton-
tin ostajilta 3800 euroa jokaiselta ra-
kennettavalta huoneistolta. Tällä
menettelyllä luodaan uutta omis-
taja- ja rahoituspohjaa Syötteen
matkailualueen harrastusmahdol-
lisuuksien monipuolistamiseen ja
mahdollistetaan golf-liiketoimin-
nan alkaminen Syötteellä.
Kaupunginhallitus käsitteli myös
useita muita maankäyttösopimuk-
sia Syötteen alueen eri maanomis-

Myyntituloja 2,5 miljoonaa euroa:

tajien kanssa. Näillä maa-alueiden
laajennuksilla ja maanomistajien
sopimuksilla Syötteen kaava-alu-
een toteuttamista selkiytetään sekä
vahvistetaan matkailualueen ra-
kentamista. Myös vakituisen asu-
misen sijoittumista alueelle vahvis-
tetaan osoittamalla sille rakennus-
paikkoja.
Syötteen alueen kehittäminen ja
rakentaminen on jatkunut edelleen
vilkkaana. Alueella rakennetaan
mökkejä sekä Metsähallituksen
että yksityisten omistamille mail-
le. Tänä talvena alueelle rakenne-
taan myös tekojärvi, jolla turvataan
rinteiden ja latujen lumetusjärjes-
telmän vaatima riittävä veden
saanti. Hankkeen valmistuttua rin-
netoimintojen kautta voidaan jat-
kaa jopa kuukaudella ja varmistaa
myös se, että alueella on tarjolla
maastohiihtoharrastajien toivomia
aikaisen lumen latuja.

Kuva Eila Lahtinen
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudasto-
ri on tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Teks-
ti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai fak-
silla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen:
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuis-
ta maksu on 15 euroa +alv (18,30 e). Jos haluat ilmoitukseeen
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa
+alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei
julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Myytävänä: Volkswagen
Polo vm. 2001. 1,4 Classic aj.
169 tkm. Hinta 3950 €/vaih-
to halv. Puh. 0400 188 891.

Myytävänä: Hyvät nastaren-
kaat Gislaved 175/70 RI3.
M+S. 4 kpl, vanteilla + pöly-
kapselit. Hp. 80 €. Tarjoa:
puh. 040 730 1512.

Myydään: Mitsubishi Lan-
cer vm 90 katsastettu kahdet
renkaat, cd soitin. Hyvä pel-
tinen hp.420€ tai eniten tar-
joavalle tarpeettomana puh.
0440 923 946.

Myydään: 15" talvirenkaat
hp. 70€ tai eniten tarjoaval-
le. p. 0440 923 946.

Myydään vähän käytetty
perinteisen suksipaketti:
Sukset, siteet ja monot (koko
44) Salomon ja sauvat Yoko
Unica. Mukana myös tuke-
va kahden parin suksipussi.
Hp.150€ Tiedustelut puh.
040 5438372.

Myydään: Hyväkuntoiset
stereot kaukosäätimellä hp.
150€. Englanninkielen opis-
keluun cd-levyjä hp. 90€.
Pehmoleluja säkillinen hp.
20€, puh.   044 2513289.

Myydään
Eteisen peilipöytä istuinosa
pehmusteella, sekä eteisen
peilikaappi leveys 84 cm
korkeus 1,84cm, peilin leve-
ys 43 cm, korkeus 83cm, ala-
osassa kaksi vetolaatikkoa,
sivussa ovellinen hylly ja
avohyllyjä. Väri tumma pet-
sattu, kaunis kokonaisuus.
Myydään erikseenkin, koko-
naishinta 50€ puh. 040 535
5829.

Ostetaan  Souvareiden cd-le-
vyjä halvalla, puh 044
2513289

Ostetaan Koivurankaa, noin
100 m3 halkaisijaltaan  O 7 –
25 CM Asmunti-Siurua alu-
eelta. Huomoidaan myös
pienemmät erät. Käteisellä
T.Kokko puh. 0400 384 485.

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Syötteen Eräpalveluiden sa-
vusaunan lempeistä löylyis-
tä voi nauttia päivä- tai erä-
retkien jälkeen. Talviaikaan
voi kokeilla kirpeän kyl-
mään hankeen sukeltamista.
Savusaunassa onnistuu
isompienkin ryhmien kyl-
vettäminen. Savusaunan
kruunaa maittava ateria sa-
vusaunan yhteydessä ole-
vassa takkapirtissä. Ensio
Särkelän savusaunan lauteil-
le sopii noin 7 saunojaa. Jää-
hylle voi pulahtaa läheiseen
avantoon.

Syötteen alueen saunoja
Hyvän lomapäivän tai hiihtoretken kruunaa
tietenkin sauna. Hotelleissa ja mökeissä on

yleensä omat saunaosastonsa, mutta saunoa
voi myös muualla Syötteen alueella. Alla on

esitelty muutamia vaihtoehtoja.
Saunan eteistilassa voi

myös järjestää pienimuotois-
ta tarjoilua. Saunan eteisen
nurkassa on myös uuni esi-
merkiksi makkaran paistajil-
le. Käytössä on myös ulko-
terassi. Karsikkolammen
rannalla sijaitsee myös pieni

rantasauna, jonka lauteille
sopii noin neljä saunojaa.
Jäähylle voi pulahtaa 5 met-
rin päässä sijaitsevaan Kar-
sikkolampeen. Saunominen
itse lämmitettynä maksaa 10
euroa ja valmiiksi lämmitet-
tynä 20euroa. Savusauna on

talvella 110 euroa ja kesällä
jäiden lähtöön asti 70 euroa
lämmityskerta. Pauli Särke-
län savusauna lämpiää lähes
päivittäin. Samassa pihapii-
rissä savusaunan vierellä
rannassa on Luxus -poreal-
las, johon sopii kuusi hen-
keä.  Kovalammen rannalla
on myös saunatupa, jossa
voi järjestää muun muassa
kokouksia, pikkujouluja,
syntymä-päiviä ja häitä noin
25 henkilölle. Saunatuvasta
löytyy myös höyrykaappi,
jonne sopii kaksi henkilöä
kerrallaan. Talveksi Kova-
lampeen tehdään myös
avanto, jossa voi käydä vii-
lentymässä savusaunan ja
saunan löylyjen välillä. Sa-
vusaunaan sopii noin kuusi
henkeä ja saunaan viisi hen-
kilöä kerrallaan.

Hanhilammen savusau-
naan sopii kerralla yli 20 sau-
nojaa ja viilennystä tarjoaa
talvisin Hanhilammen avan-
to. Suomen savusauna klu-
bin valitsi Hanhilammen sa-
vusaunan vuoden savusau-
naksi vuonna 2001. Ruokai-
lut ja illanvietot onnistuvat
mainiosti Hanhenpesä -ko-
dassa, johon sopii ruokaile-
maan yli 50 henkilöä. Han-
hilammelle pääsee kätevästi
autolla, mönkijöillä, mootto-
rikelkoilla tai koiravaljakoil-
la. Hanhilammen varaukset,
ruokailut ja oheisohjelmat
hoituvat suoraan Hotelli Iso-
Syötteen kautta. (Lähde: Tal-
visyöte 1/2009)
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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!

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

Meiltä myös vakuutusvahinkokorjaukset

AUTOHUOLTO TAKSIPALVELUT

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478

HIERONTA-, KUNTOSALI-, KAUNEUDENHOITO-
PALVELUT

Hieroja
Eija Juurikka

Kuntonevassa
tiistaisin

Puistotie 2
Hetekylässä
maanantaisin

Hetekyläntie 1774
Ajanvaraus

p. 0400 241 610
http://kuntoneva.
kotisivukone.com

JP AUTOMAALAAMO
- AUTOMAALAUKSET
- KOLARIKORJAUKSET
- LASINVAIHDOT
- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT

Avoinna ma-pe 8.00- 16.00
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

p. 040 564 8614

KAHVILA- JA RAVINTOLAPALVELUITA

Kellot 

koululaisille, 

Kalevala -korut

Kihlat 

Seinäkellojen huolto

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

KELLOJA, KORUJA

Kulkurin HopeaPuotiKulkurin HopeaPuotiKulkurin HopeaPuotiKulkurin HopeaPuotiKulkurin HopeaPuoti
Pudasjärvellä käsinvalmistettuja
hopeakoruja!

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

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Kuntonevassa
Puistotie 2

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Hirvaskoskella
Mäkeläntie 20

Myös lahjakortit!

MAKEN
rakennus- ja

huoltopalvelu

Puolangantie 2431, 

93350 Jaurakkajärvi

p. 040 554 1689

§ 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

TTTTTAKSIAKSIAKSIAKSIAKSI Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110 Kipinä

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

Taksi
Pentti Aarni
Yli-Siurua

puh. 0400 289 046
1+8 + invavarustus

Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo

TAKSI

p. 0400 231 223

METSÄPESÄLÄ OY

Sotkajärventie 1081
93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 361 886
• Koneellinen puunkorjuu
•  Maanmuokkaukset

Autokorjaamo
TH-MOTOR
Jouni Vikström Myllyvaarantie 541 Iinattijärvi
P. 040 536 6750

METSÄ- JA MAANRA-
KENNUSURAKOINTI

LAKI- JA
PANKKIPALVELUITA

ja

TAKSIT

0400 388 231
Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

RAKENNUSPALVELUT

SÄHKÖ- JA KODINKONEHUOLTOA
JA ASENNUKSIA

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Seuraava Pudasjärvi-lehti  ilmestyy 3.2.2010.

Hierontaa!
Henriikka Viramo

Varastotie 5,
Pudasjärvi

p. 0400 882 622
Ajanvaraus

arkisin 8-9.00 Puh. 0400 283 405

PURKUOSAT JA UUDET OSAT

LAPIN
AUTO-OSA OY

Kaikki automerkit

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

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

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732
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LISÄYS
Kauppatien yritysjutuissa
Pudasjärvi-lehden numeros-
sa 3 oli mainittu että Koillis-
Telestä saa DNA:n ja Elisan
liittymiä.

Koillis-Telestä saa niiden
lisäksi myös Saunalahden
liittymiä.

IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9
(M-Tavaratalossa)
93100 Pudasjärvi
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com

Helppo IVT-ratkaisu

IVT-ILMALÄMPÖPUMPUT

KYSY TARJOUSTA

Ilmalämpöpumpun ostajalle
100€:n lahjakortti M-Tavarataloon.

Euroopan suurimmalta toimittajalta
IVT Nordic Inverter -ilmalämpöpumppu

· avaimet käteen -asennettuna
· 5 vuoden IVT-erikoisTakuu
· lisävarusteena GSM-kauko-ohjaus + kosteusvahti
· + 10 °C:n ylläpitolämpö
· IVT-rahoitus, jonka kk-erät hoituvat sähkölaskun säästöillä

Lämpökerroin –18 °C:ssa 2,1 *SP (*Ruotsin VTT)
toimintakykyinen –30 °C:een saakka.

Pohjoisen oloihin

No 359001

IVT - Askeleen edellä jälleen
• alan ainoa ympäristömerkitty
• markkinoiden laajin tuotesarja
• 300 000 lämpöpumpputoimitusta

Risteilyyn kuuluu linja-autokuljetus Helsinkiin ja
takaisin sekä majoitus laivalla 2 hengen huonees-
sa. Risteilypaketin hinta 142 €/ hlö. Pikaiset ilmoit-
tautumiset 28.1.2010 klo 16.00 mennessä Marko
Koivula p. 0400 771 118 tai Tuurituvalle.

Tuuritupa
Toritie 1 ( Osuuspankin talossa)

p. 0400 36 31 33
Tuomalla veikkaukset meille tuet
paikallista urheiluseuratoimintaa.

Nyt LOTON päävoitto
n. 7 miljoonaa

RISTEILY TALLINNAAN
27.2 klo 5.00-29.2 klo 3.00

Näyttely ”Pehmeä pistos - mjuk styng”
16.1.2010 - 14.2.2010 klo 15-20 (ma-ke), 14-17 (la-su) Taidehuone
Pudikissa. Jorma Styngin maalauksia ja veistoksia.
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. Lisätiedot Marko Koivula
marko.koivula@pudasjarvi.fi 0400 771 118
Tanssit Möykkälässä
6.2.2010. Musiikista vastaa Trio Naseva.
Suomalaisen kiitosrukous - yksinlaulukonsertti
14.2.2010 klo 16.00 Seurakuntakeskuksessa. Hannu Musakka, ba-
ritoni, laulu ja Keijo Piirainen urut ja piano. Ohjelmassa kuullaan
suomenkielisiä, ensisijaisesti vanhoja ja rakkaita hengellisiä yksin-
lauluja. Konserttiin on vapaa pääsy. Konsertissa kerätään kolehti
Yhteisvastuukeräyksen kautta Haitin maanjäristyksen uhreille. Ter-
vetuloa!
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun
(Kärpät-KalPa) 20.2.2010 Lähtö Tuurituvalta klo 15.00. Tarkem-
mat hintatiedustelut ja varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä:
Marko Koivula 0400 - 771 118 tai Tuuritupa 0400 36 31 33.
Risteily Tallinnaan 27.-29.2.2010. Pikaiset ilmoittautumiset 28.1.
klo 16 mennessä Marko Koivula p. 0400 771 118 tai Tuurituvalle
(Toritie 1).
Pilkkikilpailut sekä lasten hiihtokilpailut
28.2.2010 klo 12-15. Ilmoittautuminen pilkkikilpailuihin klo 10 al-
kaen. Lasten hiihtokilpailut alkavat klo 13. Lisätietoja: Livokas ry.
Tanssit Möykkälässä
6.3.2010. Musiikista vastaa Trio Tuovila.
Hiihto Villen pirtille
14.3.2010 klo 14.00. Lähtö Livon koululta.

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudas-
järven kaupungin www-sivujen tapahtumista ja Syötteen
tapahtumia löyttyy lehdestä toisaalta. Tapahtumamuutok-
sista emme vastaa. Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pu-
dasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-
lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista
ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksul-
lista ilmoitustilaa!

-Rentoutumiseen ja sugges-
toterapian ytimeen vievät
kolme sanaa: OSAAN, PYS-
TYN, ONNISTUN. Kun
nämä sanat ovat hallussa,
rentoutuminen onnistuu
varmasti.

Rentoutumisen taito on
jokaisella ja tätä taitoa voi
vahvistaa muun muassa
ammattitaitoisen rentoutus-
ohjaajan sekä itseopiskella
korkealaatuisen rentoutus-
äänitteen avulla. Pääasia on,
että oppisi itse rentoutta-
maan itsensä.

Säännöllisellä rentoutu-
misella on paljon hyviä vai-
kutuksia niin kehoon kuin
mieleenkin. Muun muassa
stressinsietokyky ja itsetun-
temus paranevat sekä luo-
vuus ja ongelmanratkaisu
kehittyvät. Kaikki ovat tär-
keitä ominaisuuksia painon-
hallintaa ajatellen.

Suggestorentoutus perus-
tuu sanalliseen rentoutuk-
seen, missä rentoutus tapah-
tuu mielikuvien avulla. Sug-
gestoterapeutit määrittele-
vät terapian rentoutus- ja
hypnoositilan antamia mah-
dollisuuksia hyödyntäväksi
lyhytterapiaksi, jossa aute-
taan asiakasta saavuttamaan
yhteisesti sovitut päämäärät.

Suggestoterapiassa kun-

nioitetaan asiakkaan itse-
määräämisoikeutta ja myön-
teistä vuorovaikutusta. Ta-
paaminen koostuu keskuste-
lusta, asiakkaan haastatte-
lusta ja itse hypnoosityös-
kentelystä, jonka aikana teh-
dään erilaisia mielikuvahar-
joituksia. Nämä mielikuva-
harjoitukset luodaan yksilöl-
lisesti tukemaan asiakkaan
tavoitteita.

Eeva-Liisa Kekkonen on
Suomen Hypnoosiyhdistyk-
sen kouluttama suggestote-
rapeutti. Hän valmistui
vuonna 2000. Muutama vuo-
si sitten hän valmistui psy-
koterapeutiksi, ja tämän suo-
jatun nimikkeen alla hän toi-
mii myös perheterapeuttina.
Hän pitää virkatyönsä ohel-
la vastaanottoa Kempeleen
keskustassa, FysioTimessä.

Kuntonevan yrittäjä Kat-
ja Huurinainen kertoo, että
meneillään oleva laihdutus-
ryhmä on täynnä, mutta uu-
sia ryhmiä aloitetaan tulos-
ten ja kysynnän mukaan.
Helmikuun 27. on tulossa
erilainen lauantai, jossa on
luvasssa muun muassa pe-
rinteistä intialaista pää- ja
kasvohierontaa öljyn kanssa,
klassista hierontaa, reikihoi-
toa sekä ryhmärentoutusta.
(en)

Rentoutumalla
painonpudotukseen

Kuten kaikkeen pitkäkestoiseen ja tavoitteel-
liseen tekemiseen tarvitaan “aikaa valmistautua
henkisesti”. Koillismaan Kuntonevassa 11. tam-

mikuuta aloitti laihdutusryhmä, jonka tunnilla
14. tammikuuta syvennyttiin rentoutumiseen

suggestoterapian avulla. Psykoterapeutti Eeva-
Liisa Kekkonen kävi kertomassa rentoutumisen

merkityksestä painonpudotuksessa.

Eeva-Liisa Kekkonen on Suomen Hypnoosiyhdistyk-
sen kouluttama suggestoterapeutti.

Aluehallinnon uudistuksen
myötä alueellisten liikunta-
neuvostojen nimittäminen
siirtyi lääninhallituksilta
maakunnan liitoille. Vuoden
2010 alusta perustetaan yh-
teinen liikuntaneuvosto
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun alueille. Maakuntahal-
litus nimesi liikuntaneuvos-
ton jäseniksi kaudelle 2010-
2013 seuraavat henkilöt: Lii-
kuntaneuvos Seppo Sam-
melvuo Pudasjärveltä, hänet
valittiin samalla vuoden
2010 puheenjohtajaksi, Tui-
ja Haikola Ylivieskasta, Sep-
po Kangas Haukiputaalta,
Reino Kivioja Nivalasta,
Paula Korpi Sievistä, Ulla
Parviainen Kuusamosta,
Aila Postareff-Jurvelin Kii-
mingistä, Pekka Räsänen
Oulusta ja maakuntajohtaja
Pauli Harju Pohjois-Pohjan-
maan liitosta, varajäseneksi
valittiin Raimo Räisänen
Oulaisista. (ht)

Seppo Sammelvuo
alueellisen liikuntaneuvoston
puheenjohtajaksi

Seppo Sammelvuo (ku-
vassa) nimettiin alueelli-
sen liikuntaneuvoston pu-
heenjohtajaksi. Jäsenenä
neuvostossa on myös pu-
dasjärvinen maakuntajoh-
taja Pauli Harju.

Koillismaan Kuntoneva
Avoinna ma-to 8–19.45
pe 8–17.45, la 11–15

yksittäislippu 6€
10 sarja 50€
kk. kortti 45€

Alennusryhmille
kertalippu 4€
10 kertaa 35€
kuukausikortti 30€
ennen klo 14.30
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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

Viime vuoden marraskuus-
sa Oulun ja Pudasjärven vä-
lillä alkoi liikennöidä toimis-
tobussi, jossa matkustaja voi
käyttää matka-ajan tehok-
kaasti työskentelyyn. Tätä
varten auto varusteltiin
muun muassa laajakaistayh-
teyksillä ja työpöydillä. Li-
säksi sen takaosaan on ra-
kennettu suljettu neuvotte-
lutila. Kokemukset toimisto-
bussista ovat erittäin hyvät,

Toimistobussin malli leviää
Nevakiven vakiovuoroihin

sillä yhteydet pelaavat ja
työntekijöiden jaksaminen
paranee.

Työvarma-hankkeessa
toteutettava Toimistobussi-
kokeilu kestää helmikuun
2010 loppuun saakka omana
vuorona. Kokeilun tarkoi-
tuksena on tukea Pudasjär-
vellä kulkevien työntekijöi-
den työssäjaksamista ja eten-
kin alueen yritysten työvoi-
man saantia. Pilotin aikana

on tutkittu mahdollisuutta,
voisiko ko. varustelut löytyä
myös normaalisti Pudasjär-
velle ja Ouluun liikennöivis-
tä reittivuoroista.

Helmikuun 2010 alusta
Nevakivi Oy tuo toimisto-
bussin elementit myös muu-
tamiin työmatkaliikennettä
palveleviin vuoroihin.
Nämä vakiovuoroina ajetta-
vat linjat mahdollistavat hel-
pon ja vaivattoman tavan

Toimistobussin tietoliikennevarusteluja
alkaa löytyä helmikuun alusta myös muis-
ta Nevakiven linja-autoista.

käydä Pudasjärveltä töissä
myös Oulussa. Kun varuste-
lut löytyvät useammasta
vuorosta, on matkustajilla
enemmän mahdollisuuksia
valita juuri itselle sopivat ai-
kataulut. Lisätietoja vuorois-
ta ja aikatauluista löytyy
Nevakiven www-sivuilta.
(mm)

Oulunkaaren ympäristölauta-
kunta valitsi 14.1 kokoukses-
saan Iihin uuden eläinlääkä-
rin ELL Jonna Kurosen Liek-
sasta. Hän ottaa tehtävän vas-
taan helmikuun alusta. Lisäk-
si Pudasjärven toisen eläinlää-
kärin äitiysloman sijaisuus on
saatu täytettyä kun ennenkin
Pudasjärvellä sijaisuuksia hoi-

Eläinlääkäripalvelut paranevat
tanut Kairi Lints aloittaa hoi-
tamaan eläinlääkäri Miia
Huuskon sijaisuutta helmi-
kuun alusta alkaen. Näiden
molempien työpanos tulee
parantamaan merkittävästi
Pudasjärven eläinlääkäriti-
lannetta, koska Ii ja Pudasjär-
vi muodostavat yhteisen
eläinlääkäripäivystysalueen,

kertoi Oulunkaaren ympä-
ristölautakunnan puheen-
johtaja Kari Peuraniemi. Hän
mainitsi samalla, että ensi
kesän kesäloman sijaisuuksi-
en hoitamisetkin on sovittu,
joten eläinlääkäripalvelut
näyttävät nyt oikein hyvältä
Pudasjärvellä (ht)

Oulun kaupunginhallitus matkustaa Pudasjärven kaupun-
ginhallituksen vieraaksi tiistaina 2.2. Hallitukset tapaavat
toisensa puolen päivän jälkeen Pudasjärven ja Oulun kau-
pungin yhteisellä rajalla Hirvisuolla, jossa on vielä kaupun-
kien rajalla vanhastaan Ylikiimingin kuntaa koskeva vaa-
kuna ja merkki.
Yhteisen tapaamisen jälkeen hallitukset matkustavat Syöt-
teelle, jossa pitävät yhteisen kokouksen. Asioina on muun
muassa matkailun yhteistyön tiivistäminen kaupunkien
välillä. (ht)

Oulun kaupunginhallitus
vierailee Pudasjärvellä

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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Muonamutka 2, 93100 Pudasjärvi • Puh. 08-824 044, fax 08-824 045 • pudasjarvi@kylmanen.fi
Avoinna: ark. 9.00-20.00, la 9.00-18.00, su 12.00-18.00

KYLMÄNEN FOOD OY TERVETULOA!

NAUDAN
PAISTI650

kg

MARINOITU
PORSAS-
PATA 1000

4 kpl
400 g

Kylmäsen
HAMPURILAINEN

2006 kpl
HERKKULENKKI ja
TOSIHYVÄ LENKKI

5003 kpl

luonnonsuolessa

Kylmäsen
VERI-

PALTTU
palapakattu

490
kg

Leppä-
savustettu

PALVILEIKE
300 g

5,70 €/kg

171
kpl

TTS tutkimuksen hankkees-
sa selvitetään sekä työvoi-
man saatavuutta alalle että
koulutuksen kehittämistar-
peita. Vastauksia etsitään
mm. kartoittamalla tulevai-
suuden työvoimapotentiaa-
lia ja selvittämällä mahdol-
lisia työvoimapulan syitä
sekä työtekijöiden alalla py-
symistä. Koulutuksen kehit-
tämistarpeita selvitetään ar-
vioimalla miten koulutus
vastaa työelämän tarpeisiin.

Selvitys toteutetaan valta-

Mistä metsäalalle saadaan kuljettajia?
 Muutokset metsäsektorilla, kilpailu osaavasta työvoimasta ja vaativa työ
aiheuttavat haasteita puunkorjuun, puutavaran kuljetusten sekä koneiden

kunnossapidon työvoima- ja koulutustarpeisiin. Metsäteollisuuden
supistusten myötä teollisuuden ainespuun käyttö Suomessa on

vähentynyt. Samanaikaisesti tuontipuun määrä on kuitenkin pienentynyt,
hakkuutarpeet painottuvat entistä enemmän työvoimavaltaisiin

harvennushakkuisiin ja energiapuun käytön kasvutavoitteet ovat suuria.

TTS selvittää:

kunnallisena. Tuloksia tar-
kastellaan myös alueellises-
ti. Selvityksen perusaineisto
kerätään metsäkoneenkul-
jettajille, metsäkoneasentajil-
le ja puutavara-auton kuljet-
tajille sekä samojen alojen
yrittäjille ja opiskelijoille teh-
tävillä kyselyillä. Lisäksi
alan toimijoita ja sidosryh-
miä haastatellaan. Aineisto
kerätään kevään ja kesän
2010 aikana. Hanke päättyy
vuoden 2010 lopussa. Hank-
keen etenemisestä ja tulok-

sista kerrotaan alan tilai-
suuksissa sekä hankkeen lo-
pussa pidettävässä seminaa-
rissa. Selvitys on Opetushal-
lituksen rahoittama ja sen to-
teuttaa TTS tutkimus (Työ-
tehoseura). Yhteistyötahoina
hankkeessa ovat mm. Puu-
ja eritysalojen liitto, Kone-
yrittäjien liitto, Metsäalan
kuljetusyrittäjät, Metsäteolli-
suus ry, Metsäteho ja alan
oppilaitokset.
(Lähde: www.deski.fi)

- Haluamme yhdessä Mart-
taliiton kanssa puhua suo-
malaisen käsityön puolesta
ja innostaa suomalaisia pitä-
mään yllä neulontaperinnet-
tä. Tavoitteemme on vahvis-
taa neulomisharrastusta ja
tuoreuttaa villasukkaima-
goa. Sitäkin enemmän halu-
amme kertoa, että itse teh-
den, neuloen tai virkaten,
tulee hyvä olo ja mieli ren-
toutuu. Neulomisessa yhdis-
tyvät tämän päivän trendit:
hidastaminen ja meditatiivi-
suus, kertoo Novita oy:n
markkinointi- ja viestintä-
johtaja Susanne Ranta-Kiis-
ki.
- Sukkarekka-idea syntyi
Marttaliiton viimevuotisen
110-juhlavuoden sukkatem-
pauksen jälkimainingeissa.
Tempauksessa kaikille vas-
tasyntyneille kudottiin pie-
net villasukat. Marttojen
sukkatempaus loi niin paljon
kiinnostusta villasukan ym-
pärille, että halusimme yh-
dessä Novitan kanssa opet-
taa sukanneulomisen saloja
kaikelle kansalle, kertoo
Marttaliiton järjestöpäällik-

Sukkarekka kiertää Suomea
Marttojen ja Novitan rekassa opetetaan villasukan
neulomista ja päivitetään villasukan imagoa

Marttaliiton ja Novitan Sukkarekka on Suomea kiertävä villasukkapaja,
jossa martat opettavat villasukan neulomista. Sukkarekka avasi ovensa

Vuokatissa perjantaina 22.1. alkavassa Sukka Summitissa ja suuntaa sen
jälkeen yhdeksän kaupunkia käsittävälle kiertueelle, joka päättyy

Helsinkiin 6.2.
kö Pirkko Elomaa-Vahteris-
to.

Villasukan teon esteenä
on usein monelle tuttu peik-
ko: sukan kantapää. Sukka-
rekka-kiertueen tavoitteena
onkin poistaa turha pelko ja
opettaa kantapään neulomi-
nen ihan kädestä – tai pikem-
minkin puikosta – pitäen.
Sukkarekassa kävijät voivat
opetella sukankutomista
marttojen opastuksella, tuu-
nata villasukkia neulahuo-
vutuksella (omat villasukat
mukaan) ja ostaa sukankuto-
jan aloituspaketin. Sukkare-
kassa on myös pieni villa-
sukkamalleja esittelevä näyt-
tely. Rekan tarkoituksena on
toimia inspiroivana sukka-
klinikkana, jossa kävijät saa-
vat ideoita, apua ja tukea

sekä bonuksena hyvää miel-
tä ompeluseurameiningillä.

Itse tekemisen into ja kä-
sityön arvostus näkyvät No-
vita oy:n liiketoiminnassa.
Novita teki ennätystuloksen-
sa viime vuonna 2009, jolloin
myynti nousi noin 20 pro-
senttia vuodesta 2008 ja lan-
kaa toimitettiin kauppoihin
miljoonan kilon verran. Po-
sitiiviset luvut näkyvät myös
verkkosivujen kävijämääräs-
sä, joka ponnahti yli 2 mil-
joonaan ja Novita-lehden le-
vikissä, joka lähenee jo 60
000 kappaletta. Villasukan
uusi tuleminen on huomioi-
tu myös Novitan syksyn tuo-
teuutuuksissa ja tuotanto-
määrissä.
(Lähde: www.deski.fi)


