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LA DISCO
Snapsi-
baarissa
klo 22 alkaen

La 6.2.  Tanssiorkesteri Richie

La 13.2. Tanssiorkesteri Naseva
La 20.2. Cool Operator

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

tulossa:

TERVETULOA!

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

 HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Lauantaina 6.2.

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.

SAULI & EKSTAASI

13.2. Rytmiset
20.2. Renne & Aliset

www.kurenkoski.fi
Katso lisää osoitteesta:

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus
(08) 824 480

Avoinna: ma-pe klo 9-17, la suljettu
Kauppatie 5, PudasjärviAH-Telepiste

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi 08-824 120

HELMIKUUN HELMET
Nokia E52
-sähköpostit helposti
-pitkät valmiusajat
-3G ja Wlan -yhteydet
-takuu 24 kk

319€
Huom! Ilmainen navigointi
Ovi Kartat -palvelulla
Nokia E52 puhelimeen

Nokia 5530
XpressMusic
-2.9" kosketusnäyttö
-4 GB muisti
-takuu 24 kk

229€

-2MP kamera
-2.2" näyttö
-takuu 24 kk

Nokia 7020

125€

-1.3 MP kamera
-radio
-isot näppäimet
-takuu 24 kk

Nokia 2720
85€

Nokia BH-904
Bluetooth HF 79€  Stereo

Bluetooth
-headset

Fold

Nokia BH-103

 39€Esittelypuhelimet
edullisesti nopeimmille...
Nokia 5800 -takuu 24 kk ja
Nokia 5130 Comes
with music -takuu 24 kk

169€

-10.0 MP
-takuu 24 kk

DCZ 10.4

139€

Esittelyvideokamera
edullisesti

-HD -video ja 5.0 MP
 still -kuvaus
-SD / SDHC kortti
-takuu 24 kk

DVC 5.4 HDMI Luxmedia
12-03
-12,0 MP
-3.0" näyttö
-mic / kaiutin
-panoraamakuvaus
-takuu 24 kk-Valikoima AA ja AAA akkujen

  pikalatureita alk. 10 €

-Brother DCP-7030
  monitoimilaser 179 €

-HP Color Laserjet
 CP1215  249 €

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

INGMAN
Päärynä-
Vanilja ja
Metsämasikkaviili

200 g019 prk

GOUDA-
JA EDAM-
JUUSTO
JA JUUSTO-
RAASTE 1 kg

1 kg

590 pkt

KARINIEMEN
broilerin
paisti-
suikale

300 g

149pkt

ATRIAN
lihapii-
rakka 4 kpl

099
400 g

300 g
siiv.

199pkt pkt

JÄTTIPIZZAT
1 kg
XXXL

299 pkt

TIKKU
RANSKAN-
PERUNA
1 kg

133 pss

OIVARIINI
leivonta-
margariini
500 g

149 pkt

KOTIVARAN
naudan
kylmäsavu-
paistisiivu
100 g

139 pkt
torstaista eteenpäin

PORTIN
nautajauheliha

400 g

torstaista eteenpäin
199 rasia

POTKURI
LASTEN

4900

POTKURI
AIKUISTEN

6900

MATTI 
LUMIKOLA

3950

73 cm

AVANTO-
PUMPPU

1690

RAPALA
JÄÄKAIRA

koti-
mainen

5900

VAASAN 
KOULUNÄKKI

2195

4X16=
6,4 kg

LTK

50X70 
cm

violetti
ruskea

6 kpl 00

CASA KÄSIPYYHE

10
CASA KYLPYPYYHE
70X140 cm
violetti
ruskea

103 kpl 00

LASTEN
MOOTTORI-
KELKAT

995 kpl

RAPPU-
RALLI

1990

Erilaisia
SUIHKU-
VERHOJA

995kpl

JÄÄ-
VEISTOS-
MUOTIT
2 pkt 5€

LIHATUKKURIN
MEETVURSTI

       

Ajanvaraus puh. (08) 821 266  www.plusterveys.fi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Pudasjärvi-lehti ilmestyy JOKA viikko keskiviikkoisin ja se 
jaetaan JOKA talouteen ja yritykseen Pudasjärvellä!

Lue uusin PUDASJÄRVI -lehti 
netistä www.pudasjarvi-lehti.fi

PIRISTYSTÄ
VÄREILLÄ!

HEHKU
Pallo ja
Kartio 3,- kpl

Vuoden 2010
uusia värejä
Anno Coloria, 

Tuikkunen, Kuura

valmistus ja myynti
KYNTTILÄTALO

Puistotie 2, tori
puh. 040 549 2063
kynttila.talo@pp.inet.fi



2 nro 5PUDASJÄRVI lehti

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

2. sunnuntai ennen paastonaikaa,
Kynttilänpäivä 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584 184
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

PUDASJÄRVI
-lehti 5/2010

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

Toritie 2
(käynti sisäpihan puolelta)
93100 Pudasjärvi
Avoinna: ma-ti klo 9-16 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 ilmestymispäi-
västä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset Pu-
dasjärven alueella

Yrittäjä! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joka viikko keskiviikkoisin. 
Aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään 

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti
on Pudasjärven
Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys

Pudasjärven kunnan ulko-
puolisille tilaajille lehden 
hinta 39 euroa/vuosi.

Hartaus

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain joka 
talouteen ja yritykseen 

Pudasjärvellä.

Perhemessu
seurakuntakodissa su 7.2. 
klo 12.00, saarnaa Oskari 
Holmström, avustaa Jaak-
ko Sääskilahti, kanttori Kei-
jo Piirainen, lapsikuoro. Yh-
teisvastuukeräyksen avaus 
ja kummikirkko. Kirkko-
kahvit.

Perhemessu
Sarakylän kappelissa su 7.2. 
klo 10.00, saarnaa Juha Kuk-
kurainen, avustaa Marja-
Liisa Kuosa, kanttori Jukka 
Jaakkola. Yhteisvastuukerä-

yksen avaus ja kummikirk-
ko. Kirkkokahvit.

Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 10.2. klo 
10-13.

Ystävänkammari
seurakuntakodissa ti 9.2. 
klo 12-14.

Diakoniatyö:
Kun elämässäsi on kriisi-
vaihe, surua, yksinäisyyttä, 
taloudellisia huolia, ihmis-
suhdevaikeuksia , tai kai-
paat hengellistä keskuste-
lua, saat maksutonta apua, 
ohjausta ja tukea seurakun-
nan diakoniatiimiltä. Yhtey-
denotto ajanvarausta varten 
torstaisin klo 9.15- 11.00 dia-
konissa Marja-Liisa Kuosa 
08-8823143, diakonissa Hen-
na Savilampi 08-8823142 ja 
diakoniapappi Juha Kukku-
rainen 08-8823128.

Kuulovammaisten kerho
rippikoulusalissa ke 10.2. 
klo 11-13, mukana Marja-
Liisa Kuosa.

Naistenpäivien
tiimipalaveri
seurakuntakodissa pe 12.2. 
klo 16.00. Tule mukaan ide-
oimaan ja toteuttamaan. 

Naistenpäivät
seurakuntakodissa 10.-11.4.

Perhekerho
seurakuntakodissa klo 10-
13, to 4.2. ja to 11.2. sekä ma 
8.2. Petäjärinteen perheker-
ho ke 10.2. klo 10-13.

Kuorot:
nuorisokuoro to 4.2. klo 
16.30, kirkkokuoro vuosi-
kokous ja harjoitukset to 4.2. 
klo 17.30, Sarakylän kap-
pelikuoro pe 5.2. klo 18.45 
(huom. päivä), eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 3.2. klo 13.

Rauhanyhdistykset
Jongun rauhanyhdistyk-
sen seurat su 14.2. klo 13.00 
Raija ja Pekka Jussilalla. Sa-
rakylässä Raamattuluok-
ka Antti Kummalalla pe 
5.2. klo 19.00 ja lauluseu-
rat Anssi Nurmelalla su 7.2. 

klo 19.00. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 7.2. klo17.00 (Veik-
ko Jurvakainen, Martti Kup-
sala).

Kastettu:
Amanda Karoliina Ylitalo
Haudattu:
Maria Helena Riekki 71 v

Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä kes-
kiaikaisesta tavasta, että tänä sunnuntaina 
vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettä-
vät kynttilät. Juhlan raamatullisena aihee-
na on Jeesus-lapsen tuominen temppeliin 
ja jumalallinen kirkkaus, joka hänessä tuli 
maailmaan ja ilmestyi meille. Siunatessaan 
lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon 
ylistää Jumalaa pelastuksesta, jonka hän on 

valmistanut kaikille kansoille, ja valosta, 
jonka hän on antanut loistaa kansalleen 

Israelille.

Kristus, 
Jumalan kirkkauden säteily

Lintujen pesintä kaiken 
kaikkiaankaan ei viime ke-
sänä onnistunut kovin hy-
vin. Vain yksi sinitiais-
pari mökkini pihapiirissä 
sai lentoon kaksi poikuet-
ta muiden pesijöiden tyy-
tyessä yhteen poikueeseen. 
Lintulaudallani on vierail-
lut viime aikoina parin si-
nitiaisen lisäksi muutama 

Lintujen ruokintapaikoilla 
harmittavan hiljaista

Pikkulintujen ruokintapaikoilla on ollut aika 
hiljaista melkein koko talven. Alkutalvesta oli 

liikkeellä jonkin verran tiaisia, mutta viime 
viikkojen kovat pakkaset ovat luultavasti 

verottaneet osan niistäkin. Jotkut pihalintujen 
ruokkijat ovat löytäneet hangesta useita 

kuolleita tinttejä, joiden kuolinsyy on 
toistaiseksi arvailujen varassa. 

tali- ja hömötiainen. Alku-
talvesta saattoi yhtä aikaa 
olla ruokailemassa viisikin 
punatulkkua, mutta nyt nii-
täkään ei ole näkynyt. Pois-
sa ovat urpiaiset ja varpu-
setkin.    

Varsinkin viherpeippo-
kanta on selvästi romahta-
nut viime talvesta. Joidenkin 
arvelujen mukaan viher-
peippoja oli kesällä jäljellä 
enää kolmannes viime vuo-
den määrästä. Ne kärsivät 
Trichomonas gallianae -ni-
misestä loisesta, joka elää 
niiden ruoansulatuskana-
vassa. Se aiheuttaa tappa-
van sairauden trikomonoo-
sin, jota etelässä todettiin jo 
vuonna 2008, ja sen jälkeen 
viherpeippokanta on siellä 
pudonnut kolmannekseen. 
Sairaus on levinnyt etelästä 
käsin aina Oulun korkeudel-
le asti, joten tautia on var-
maan täälläkin. 

Tutkijat eivät vielä tiedä, 
miksi juuri viherpeippo on 
alttiimpi loiselle kuin muut 
lajit. Esimerkiksi kyyhkysil-
läkin tautia esiintyy, mutta 

niillä se ei ole aiheuttanut 
samanlaista kannanharven-
nusta. Osasyyksi arvellaan 
sen, että viherpeippo on pal-
jon pienempi kuin vaikkapa 
kyyhkyset. Kun kupu- tai 
kurkkutulehdus tukkii koko 
kurkun, linnut eivät sen jäl-
keen pysty syömään, joten 
ne nääntyvät nälkään.

Periaatteessa muutkin 
linnut, jotka vierailevat lin-
tulaudoilla, voisivat olla 
taudin vaaravyöhykkeessä. 
Tauti leviää herkästi lintujen 
ruokintapaikoilta, kun sai-
rastuneiden oksennus jou-

tuu siementen joukkoon. 
Epidemiaa voi torjua ko-

tipihalla vaihtamalla lintu-
laudan paikkaa. Pakkasen 
pitäisi hävittää loisen. Ruo-
kinnan ajoittaminen vain 
kylmimpään kauteen on tau-
din vuoksi kaikkein turvalli-
sinta. Loinen harmittaa mo-
nia pikkulintujen ruokkijoita 
kovasti, sillä loisen vuok-
si pihapiireissä saattaa olla 
aika hiljaista niin ensi kesänä 
kuin talvenakin. (rr)  Kuva: Thermos.

Tule kuulemaan Ari Huotaria
Vienan Karjalan iltaan
seurakuntatalolle ke 3.2. klo 18

Ohjelmassa:
Vienan Karjalan työn tilanne ja hartaus Ari 

Huotari, yhteislauluja, kahvit sekä arpajaiset, 
joiden tuotto menee Vienan Karjalan työlle. 

Lahjoituksia otetaan vastaan arpajaisiin.

Järjestää Pudasjärven seurakunta

Suloinen pieni poikamme sai
kasteessa 1.1.2010 nimekseen

Matti Ville Antti

Matti ja Maija Meikäläinen

PERHEPALSTA

Pudasjärvi-lehden 2-sivulle 
tulee hinnaltaan edullinen 
perhepalsta, jossa voi il-

moittaa perhetapahtumista, 
häistä, vauvauutisista, syn-

tymäpäivistä, kiitoksista jne. 
Ohessa kaksi mallia esim. 
vauvauutisista. 2-sivulla voi 
olla myös kuolinilmoitukset.  
Ota yhteyttä 08-334166 tai 

040 1951 732.

Meidän perheeseen syntyi
pieni prinsessa
12.1.2010
3250 g 49 cm

Onnelliset vanhemmat ja sisarukset
Maija ja Matti  Meikäläisen perhe

MALLI
MALLI

IlmoitaperhetapahtumistaPudasjärvi-lehdessä!



Puistotien liiketalo, jota myös Ii-
jokiseudun taloksi kutsutaan, val-
mistui syksyllä 1985. Talon en-
simmäisiä varaajia olivat mm. 
paikallislehti Iijokiseutu, Timo 
Tiirola, Autokoulu Kaarre, Ap-
teekkari Saastamoinen, Väriva-
linta, vaateliikettä pitänyt Martta 
Vikström, Pudasjärven Luontais-
tuote sekä Rakennusliike Asun-
toinsinöörit Oy. Yläkerrassa oli 
muutamia asuntoja, jonka lisäksi 
yläkertaan liiketilansa varasi Par-
turi-Kampaamo Huhta.

Ajan myötä yrittäjät ovat vaih-
tuneet, mutta edelleen paikkaan-
sa pitävät Iijokiseutu, Pudasjär-
ven Luontaistuote, Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit sekä yläkerran 
Parturi-Kampaamo Huhta.  Nykyi-
sin liikekiinteistön alakerrassa vai-
kuttaa muun muassa Parturi-Kam-
paamo Saxari ja yläkerrassa Vireal 
Oy, Network On Oy ja Vesiosuus-
kunta. Viime syksyn aikana Puis-
totielle saatiin kolme yrittäjää lisää, 
kun Pudasjärven Matkailu muutti 
Kauppatieltä entisiin Martta Vik-
strömin vaateliikkeen tiloihin ja 
Kynttilätalo Blomster&Herukka 
ABC:n laidalta Puistotien liiketa-
lon alakerran päätyyn. 

Uutena yrityksenä alakerrassa 
aloitti marraskuussa kuntokeskus 
Koillismaan Kuntoneva. 

Rakennusliike Asuntoinsinöörit 
Oy:n henkilökunta on tyytyväinen 
liikkeensä sijaintiin.Tuulikki Ti-
monen kertoo -Onhan tämä hyvin 
keskeisellä paikalla, torin vieres-
sä. Mekin muutimme Mustalam-
mentien autotallitoimistostamme 
näihin tiloihin, hän kertoo raken-
nusliike Asuntoinsinöörien lähtö-
asetelmista.

Osuuspankin talo
70-luvulta asti Osuuspankissa 
työskennellyt pankinjohtaja Pau-
li Rinne on nähnyt koko Tori-
tien, tuttavallisemmin Osuuspan-
kin talon, historian.  Vuonna 1977 
Osuuspankin hallintoneuvosto 
totesi silloisten toimitilojen käy-
neen ahtaiksi, eivätkä sosiaalisten 
ja turvallisuustekijöiden kannalta 

Toritietä ja Puistotietä hallitsevat kolme suurta liikekiinteistöä, joihin kyseisten teiden 
yritystoiminta on keskittynyt. Kaikki nämä kolme kiinteistöä ovat vuosien varrella 

osaltaan vaikuttaneet Pudasjärven keskustan liike-elämän kehittymiseen.

vastanneet enää ajan vaatimuksia. 
Kesäkuun kokouksessa päätettiin 
ostaa Asunto Oy Toritieltä pieneh-
kö lisäalue jo perustetun Kiinteistö 
Oy Toritien tarpeita varten.  Rinne 
kertoo tontin ostoon vaikuttaneen 
myös liikennetutkimuksen, jonka 
mukaan valtatieliikenne oli siir-
tynyt kohti keskustaa Kauppa- ja 
Varsitielle. Tonttia ostettiin vuon-
na 1975 Jorma ja Aune Viikinkos-
kelta, seurakunnalta ja kunnalta. 
Ensimmäisen vaiheen kiinteistön 
rakennuspinta-ala oli noin 1500 
neliötä, jossa vaikutti Osuuspan-
kin lisäksi Työvoimatoimisto, Lä-
hivakuutus, vakuutusyhtiö Aura 
(nykyinen Tapiola), Pohjolan Sil-
mäasema ,Pudasjärven kukka- ja 
hautauspalvelu, Valokuvaamo 
Vaskivuo, metsäyhtiö Rauma Re-
pola, Osmo Savilammen baari ja 
Annu Kaivorinteen asusteliike. 

Tilan puutteen vuoksi ja ennen 
kaikkea Kansaneläkelaitoksen tar-
peiksi Kiinteistö Oy Pudasjärven 
Torikeskus laajensi liikekiinteis-
töään. Laajennushanke valmistui 
vuonna 1986. KELA:N lisäksi lii-
ketilan saivat Rautakirja ja yläker-
rassa toiminnan aloittivat metsän-

hoitoyhdistys, Parturi-Kampaamo 
Riitta Malmi sekä Maamiesseura-
liitto. Vakuutusyhtiö Aurakin tar-
vitsi lisätilaa ja siirtyi uuteen liike-
kiinteistöön.

Alkuperäisinä yrityksinä Osuus-
pankin ensimmäisessä talossa ovat 
vielä Osuuspankki, Lähivakuutus, 
Pohjolan Silmäasema sekä Pudas-
järven kukka- ja hautauspalvelu. 
Toisen vaiheen liikerakennuksessa 
alkuperäisinä toimivat vielä KELA, 
Parturi-kampaamo Riitta Malmi 
sekä metsänhoitoyhdistys. Ajan 
mittaan kiinteistöstä ovat löytä-
neet paikkansa Lakiasiaintoimisto 
Juha Asikainen, Parturi-Kampaa-
mo Piritta, Stora Enso ja Maanmit-
tauslaitos.

Sen suurempia draamoja ei 
Rinne muista Toritiellä sattuneen, 
mutta pienen yksityiskohdan ta-
lon rakennusvaiheilta mainitsee. 
– Maaperätutkimukset osoittivat 
tontin olevan lähes suomaata, mut-
ta rakennusvaiheessa huomattiin 
kallion tulevan hyvin nopeasti vas-
taan. Valtion virastotalolta lähtevä 
kalliomaa jatkuu siis aina tänne 
saakka. Siispä tämä ensimmäisen 
vaiheen kiinteistön toinen pääty 

seisoo jykevästi kallion päällä, nau-
rahtaa Rinne. 

Teletalo 
Teletalo on valmistunut 70-luvun 
lopulla. Vastaavana valtion raken-
nusmestarina on toiminut Mat-
ti Melamies. Aila Helve muistelee 
talon olleen hyvin vilkas Posti ja 
Telelaitoksen aikana 90 –luvun al-
kupuolelle asti. Silloin talossa toi-
mi Posti, Postin jakelu, Valtion ra-
vitsemuskeskuksen ruokala, Tele 
ja Telemyymälä, jossa olivat myös 
puhelinkopit ja koko maan puhe-
linluettelot käytettävissä. Talon ta-
kana oleva rakennus on viestiase-
ma joka oli myös täynnä toimintaa 
siihen aikaan. Aila itse aloitti yrit-
täjänä teletalossa, vuonna 1992. 
1990-luvun alkupuoli toi tulles-
saan valtavia organisaatiomuu-
toksia, jolloin Telelaitoksen väki 
väheni ja taloon alkoi tulla uusia 
yrityksiä, muistelee Helve.

Aila kiittää lämmöllä myös kiin-
teistön omaa talonmiestä, Onni Si-
kasta. Olo oli turvallisempi, kun 
tiesi, että talossa oli oma huolto-
mies ympäri vuorokauden. Ny-

Pudasjärven torialue, Puisto- ja Toritie täyttyvät heinäkuussa Pitäjämarkkinoiden aikaan, jolloin kah-
den päivän aikana alueella liikkuu yli 10 000 markkinavierasta.

kyisin kiinteistön omistaa Spon-
da Oyj.

Nyt Teletalon alakerrassa toimii 
AH-Telepisteen lisäksi edelleen 
Postin jakelu. Vuonna 2008 muut-
ti taloon Painopalvelu Puurunen. 
Pudasjärvi-lehti tuli talon vuokra-
laiseksi viime keväänä. Yläkerrassa 
toimii Metsähallitus, ProAgria sekä 
Parturi-Kampaamo Savela. Postin 
entinen tila on kiinteistön paras lii-
ketila ja se on vielä tyhjillään Postin 
muutettua syksyllä 2009 S-Marke-
tin tiloihin.

Aila muistelee erästä Teletalon 
tapausta 90-luvun lopulta, kun 
kesällä markkinoiden aikaan oli 
hirmuinen ukonilma ja raesade. 
Salama iski Teletalon ilmastointi-
kanavaan ja aiheutti pienen tuli-
palon. Tuli kiire torilta yrityksen 
suuntaan. Toritie lainehti vettä ja 
jäätä. Piti nostaa housun lahkeet 
polviin, niin paljon oli Toritiellä 
vettä. Onneksi palokunta sai palon 
nopeasti hallintaan ja selvittiin pel-
källä säikähdyksellä.

Yleiskaava virkistää 
keskustaa
Pudasjärven kaupungin maan-
käyttöinsinööri Markku Matti-
nen kertoo Kurenalaa koskevan 
yleiskaavan olevan kaavoitusvai-
heessa. Yleiskaava oli nähtävillä 
jo viime syksynä, mutta kaavaan 
tulleiden muutosten vuoksi se tu-
lee nähtäville uudestaan helmi-
kuussa.

Kurenalan uuden yleiskaavan 
tarkoituksena on tiivistää keskus-
tarakentamista ja tuoda keskustaa 
lähemmäs valtatietä. Tavoitteena 
on saada matkailijat poikkeamaan 
keskustassa ja näin vilkastuttaa 
kaupungin elinkeinoelämää. Ari-
nan kauppauudistus on osa uut-
ta keskustan ilmettä, kuten myös 
Kauppatien apteekin talo.

Puistotiellä, torin läheisyydessä 
on rakentamattomia asuinkerrosta-
lotontteja. Mattinen toivoo uudis-
tuksen tuovan keskustan alueelle 
uusia yrittäjiä.

Eliisa Niskanen

Toritie ja Puistotie tarjoavat monipuolisia palveluja
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Puisto- ja Toritien yrityksiä
Tori- ja Puistotieltä löytyy hyvin 
monimuotoinen yritystarjonta. 

Kokosimme tähän luettelon 
tiedossamme olevista Tori- ja Puisto-

tien yrityksistä.  Jos tästä puuttuu joku 
yritys, pyydämme heti ottamaan 
yhteyttä lehteemme, annamme 

hyvitykseksi ilmaisen ilmoituksen 
seuraavaan lehteen.

Iijokiseudun talossa mar-
raskuussa ovensa avannut 
Koillismaan Kuntoneva on 
monipuolinen kuntokes-
kus. Yrityksen palveluihin 
kuuluvat kuntosali, fysio-
terapia-, hieronta- ja kos-
metologipalvelut. Yrittä-
jä ja fysioterapeutti Katja 
Huurinainen kertoo talon 
omia palveluja olevan hie-
ronta-, kuntosali- ja fy-
sioterapiapalvelut. Omil-
la toiminimillään palveluja 
tarjoavat , koulutettu hie-
roja Eija Juurikka, joka pi-
tää vastaanottoa Kuntone-
van tiloissa kerran viikossa 
sekä kosmetologi Sirpa Sa-
rajärvi, joka pitää vastaan-
ottoa Kuntonevan tiloissa 
kaksi kertaa viikossa. Kuu-
kauden päivät Kuntonevan 
toisena fysioterapeuttina ja 
ohjaajana on toiminut Hen-
na Riepula. Yhtenä ohjaaja-

Koillismaan Kuntoneva
na toimii myös harjoittelija 
Jenni Karppinen.

Ohjatut kuntosaliryhmät 
pyörivät jokaisena arkipäi-
vänä. Tunneille on ennak-
koilmoittautuminen, mutta 
liittymisvelvoitetta ei kun-
tokeskukseen ole. –Silloin 
saa käydä kun siltä tuntuu, 
kunhan muistaa ensin il-
moittautua, sillä ryhmäkoot 
ovat rajalliset, sanoo Huu-
rinainen ja jatkaa, että tun-
nin mittaisiin ohjattuihin 
ryhmiin otetaan kerralla 13 
henkilöä ja tiistai-iltaisin 
järjestettävään puolentoista 
tunnin ryhmään 18.

Näiden palvelujen lisäksi 
Kuntonevasta löytyy infra-
punasauna, joka vilkastut-
taa aineenvaihduntaa ja ve-
renkiertoa. Saunaan sopii 
2-3 henkilöä ja on käytössä 
tilauksesta.

Pudasjärven Luontaistuote 
on yksi alusta asti Iijokiseu-
dun talossa vaikuttaneita 
yrityksiä. Luontaistuoteneu-
voja Johanna Malinen on 
toiminut Luontaistuotteen 
yrittäjänä 12 vuotta. Myy-
mälästä saa luontaistuot-
teiden lisäksi urheilura-
vinteita sekä jonkin verran 
lahjatavaraa. Pudasjärven 
luontaistuote liittyy lähi-
viikkoina valtakunnalliseen 
Luontaistuntijat -ketjuun. 
Ketjuun liittyminen ei tuo 
radikaaleja muutoksia yri-
tyksen palveluihin, mut-

Pudasjärven Luontaistuote

Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy

Kuntonevassa sinua ohjaavat (vas. oikealle) Katja 
Huurinainen, Jenni Karppinen sekä Henna Riepula.

ta ketju postittaa mainosta-
louksiin 8 kertaa vuodessa 
Luontaistuntijat -lehden, 
jossa on tuotteiden ja tar-
jousten lisäksi tietoa terve-
ydestä ja hyvinvoinnista. 
-Ketjuun liittymisen myö-
tä kanta-asiakastarjoukset 
ovat voimassa kaikissa ket-
jun liikkeissä, kertoo Mali-
nen. (en)

Johanna Malinen on toi-
minut Luontaistuotteen 
yrittäjänä 12 vuotta.

Rakentaminen on nykyisin 
ympärivuotista toimintaa, 
joten töitä tehdään hank-
keista riippuen myös tal-
vikuukausien aikana. Ra-
kennushankkeen suotuisin 
ajankohta on kuitenkin ke-
vät, joka mahdollistaa luon-
non valon ja lämmön hyö-
dyntämisen.

Rakennusliikkeessä työs-
kentelee viitisentoista hen-
kilöä, joista kolme toimis-
tolla ja loput rakennusalan 
ammattilaisina työmailla. 
Yrityksen toimitusjohtajak-
si siirtyi kolme vuotta sitten 
Juha Timonen, kun yrityk-
sessä tapahtui sukupolven-
vaihdos. 

Tämän hetken suurin ra-
kennusprojekti löytyy Pu-
dasjärven seurakunnan Hil-
turannan leirikeskuksesta, 
jonka uudisrakennus- ja pe-
ruskorjaustyöt valmistuvat 
kesäkuussa. Lisäksi kevään 
aikana alkaa uudisrakenta-
minen Kauralantiellä, jonne 
valmistuu rivitaloja. (en)

Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy on vuonna 1980 perustettu 
rakennusalan yritys, jolta saa kaikki rakennusalan palvelut 

rakennussuunnittelusta uudisrakentamiseen ja korjaustöihin.  Yrityksen 
kautta onnistuu myös projektin työnjohto.

Rakennusliike Asuntoinsinöörien tämän hetken suurin rakennusprojekti löytyy Pu-
dasjärven seurakunnan Hilturannan leirikeskuksesta. Kuvassa etualalla toimitus-
johtaja Juha Timonen Hilturannan siunaamistilaisuudessa.

Kainuu-Koillismaan
Maanmittaustoimisto, Toritie 1
Kampaamo Riitta Malmi, Toritie 1
Kela Pudasjärvi, Toritie 1
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Toritie 1
Lakiasiaintoimisto Juha Asikainen, Toritie 1
Metsäliitto/
Pudasjärven paikallistoimisto, Toritie 1
Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry, Toritie 1
Ottopiste, Toritie 1
Parturi-Kampaamo Piritta, Toritie 1
Pohjolan Silmäasema, Toritie 1
Pohjola Vakuutus Oy/
Pudasjärven palvelupiste, Toritie 1
Pudasjärven Lähivakuutusyhdistys, Toritie 1
Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1 
Pölkky Metsä Kuusamo Oy/
hankintatoimisto, Toritie 1
Stora Enso, hankintatoimisto, Toritie 1

AH-Telepiste, Toritie 2
Entiset verotoimiston tilat,
(tyhjillään) Toritie 2
Metsähallitus Pudasjärvi, Toritie 2, 2. krs
Parturi-Kampaamo
Salon Savela, Toritie 2, 2. krs
Postin tilat (jakelupiste), Toritie 2
ProAgria Oulu, Toritie 2, 2krs.
Pudasjärvi –lehti, Toritie 2
Pudasjärven Perussuomalaiset ry, Toritie 2 
Puurunen E ja T Oy,Toritie 2
(Painopalvelu Puurunen)

Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Ky/
Pihlaja, Torikeskus
Tuuritupa, Torikeskus,

Iijokiseutu, Puistotie 2
Kampaamo Huhta, Puistotie 2
Koillismaan Kuntoneva, Puistotie 2
Kynttilätalo
Blomster&Herukka Ay, Puistotie 2
Network On Oy, Puistotie 2 H 8
Vireal Oy, Puistotie 2 H 8
Parturi-Kampaamo Saxari, Puistotie 2
Parturiliike Laakkonen, Puistotie 2
Pudasjärven Luontaistuote, Puistotie 2
Pudasjärven Matkailu Oy, Puistotie 2 
Pudasjärven 4H-Yhdistys, Puistotie 2
Pudasjärven Vesiosuuskunta, Puistotie 2
Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit Oy, Puistotie 2
Torin Grilli, Puistotie, Torin aukio



5nro 5 PUDASJÄRVI lehti

Pudasjärven Matkailu Oy

Parturi-Kampaamo Saxa-
ri on palvellut asiakkaitaan 
Puistotiellä yli kuusi vuotta.  
Liikkeestä saa arkisin ajan-
varauksella kaikki perin-
teiset parturi-kampaamo-
palvelut. Kiireisintä aikaa 
parturi-kampaamolle on 
yrittäjä Mia Vikströmin mu-
kaan toukokuu, kun koulut 
päättyvät. Lauantait on va-
rattu kampauksille. 

Mia kertoo hiusmuodin 
kiertävän kehää, kuten muo-
ti yleensäkin. -Joka kerta 
hiusmuotiin tulee kuiten-
kin mukaan jotain uutta ja 
erilaista. Yleisesti kuluttajat 
haluavat nykypäivänä eni-
ten helppoja hiusmalleja, 
periaatteella ”pese ja pidä”.  
Hiusvinkkeinä Mia mainit-
see suoristusraudan, jolla 
saa laitettua niin pitkää kuin 
lyhyttä hiusta helposti ja no-
peasti. (en)

Parturi-Kampaamo Saxari

Kynttilätalo
Blomster&Herukka Ay

Paruti-Kampaamo Huhdan 
yrittäjä Kirsti Huhta aloit-
ti yrittäjänä jo vuonna 1977, 
ja on toiminut Iijokiseudun 
talossa alusta asti, syksystä 
1985. Yrityksestä saa kaikki 
perinteiset parturi-kampaa-
mo palvelut. Huhdan lisäk-
si parturi-kampaamossa on 

Parturi-Kampaamo Huhta

Pudasjärven Torigrilli on si-
jainnut Puistotien torimö-

Torigrilli

Vuonna 1985 perustettu 
Pudasjärven Matkailu Oy 
muutti Puistotielle viime 
vuoden lopulla. Yrityksen 
toiminta koostuu kahdes-
ta palvelukokonaisuudesta.  
Perinteisenä matkatoimis-
tona se palvelee paikallisia 
asukkaita tarjoamalla taval-
lisimpia matkatoimistopal-

veluja kuten muun muassa 
välittämällä seuramatkojen 
sekä juna- lento- ja laivalip-
puja asiakkaille. Pudasjär-
ven Matkailu Oy:n pääasial-
linen tehtäväkenttä on  koko 
Syötteen tunturialueen kes-
kusvaraamona toimiminen. 

Toimistopäällikkö Paula 
Paukkeri kertoo, että keskus-

varaamon välityksessä on 
noin 2000 vuodepaikka Syöt-
teen alueella.  – Se on miltei 
100 % Syötteen kaupallisessa 
käytössä olevista vuodepai-
koista ja noin puolet Syöt-
teen yhteenlasketusta kau-
pallisesta ja yksityiskäytössä 
olevasta vuodepaikkamää-
rästä, täydentää Paukkeri ja 
jatkaa, että keskusvaraamon 
kautta onnistuvat myös rää-
tälöidyt majoituspaketit oh-
jelmineen ja kuljetuksineen. 

Keskusvaraamolla on täl-
lä hetkellä vajaa 200 välitys-
sopimusta Syötteen alueen 
mökkeihin ja loma-asuntoi-
hin.  Paukkeri uskoo väli-
tettävän kapasiteetin lisään-
tyvän lähivuosina, onhan 
Syötteen ns. Ollakan alueelle 
kaavoitettuja tontteja myyty 
jo mukavasti ja Luokkavaa-
ran alueelle tulevat 140 lo-
marakennuspaikkaa avaavat 
runsaasti mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia myös kes-
kusvaraamolle. (en)

kaksi ja puoli vuotta työs-
kennellyt Mervi Ervasti. 
Parturi-Kampaamo Huhta 
palvelee ajanvarauksella ja 
on avoinna arkisin. Lauan-
tait on varattu hää- ja muil-
le juhlakampauksille. 

Ervasti kertoo sekä mies-
ten että naisten hiusmuotia 

tällä hetkellä olevan lyhy-
et hiusmallit, luonnolliset 
ja yksiväriset värit. Talvel-
la Ervasti suosittelee ihmi-
siä käyttämään kostettavaa 
hoitoainetta, joka vähentää 
hiusten sähköisyyttä ja suo-
jaa hiuksia kuivalta ilmal-
ta. (en)

kissä kolmisen vuotta.  To-
rigrilliltä saa perinteisten 
grilliruokien lisäksi salaat-
tiaterioita ja virvokkeita. 
Suosikkiateriaksi työntekijä 

Timo Koivuniemi mainitsee 
Autoilijan erikoisen, joka si-
sältää ranskalaiset, pihvin ja 
makkaran. Myös herkkulau-
tanen on kestosuosikki, joka 
on muutoin sama kuin Au-
toilijan erikoinen, mutta si-
sältää lisäksi kananmunan. 
Salaattiaterioista on myyn-
nissä kana- ja kebabsalaatit, 
mutta toki muitakin salaat-
teja tehdään toiveiden mu-
kaan. Yrittäjä Helmi Koi-
vuniemi kertoo Torigrillin 
sesongin alkavan hiihto-
lomilta, jatkuen aina loka-
kuulle. Helmikuussa ote-
taankin, sesongin ajaksi, 
käyttöön uudet aukio-olo-
ajat, jolloin torigrilli on per-
jantaisin ja lauantaisin auki 
aina aamuneljään. (en)

Pudasjärven Vesiosuuskunta

Osuuskunta on perustettu 
1956, mutta vesihuoltolai-
tostoiminta on aloitettu vas-
ta vuonna 1960.

Pudasjärven Vesiosuus-
kunnan toimitilat sijaitsevat 
Puistotie 2:n toisessa ker-
roksessa. 

Viisi henkilöä työllistävän 
Pudasjärven Vesiosuuskun-
nan omistavat osuuskunnan 
jäsenet, joita oli vuoden 2008 

lopussa 1154 kpl, vesijohto-
liittymiä 1260 kpl. Laskutet-
tu vesimäärä vuonna 2008 
oli 285 000 m3 ,laskutettu jä-
tevesimäärä 261000m3. 

Pudasjärven Vesiosuus-
kunta tuottaa vesihuolto-
palvelut  Pudasjärven kes-
kustaajaman noin viidelle 
tuhannelle asukkaalle, lu-
kuun ottamatta hulevesi-
viemäröintiä, jonka palve-

lun järjestää  Pudasjärven 
kaupunki. 

-Pudasjärven Vesiosuus-
kunta on vain yksi harvaan 
asutun kaupunkimme ve-
sihuoltolaitoksista, joita on 
kaupungin alueella 41 kpl, 
toteaa Vesiosuuskunnan 
toimitusjohtaja Paavo Sal-
mela. 

Pudasjärven Vesiosuus-
kunta osallistuu myös aktiivi-
sesti kaupungin vesihuollon 
teknisen yleissuunnitelman 
laatimiseen. Suunnittelutyö 
käynnistyy haja-asutusalu-
eiden vesihuoltolaitoksien 
verkostokartoituksella ja lai-
tosselvityksillä. Tarkoitus on 
selvittää mahdollisuudet eri 
vesihuoltolaitosten väliseen 
yhteistyöhön ja siten mah-
dollistaa myös vesihuol-
lon rakenteen eheyttämistä 
koko kaupungin alueella. 
Suunnittelutyö valmistunee 
vuonna 2011. (s-lt)

Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Paavo Salmela.

Mia Vikström.

Torigrillin suosikkiateriaksi työntekijä Timo Koivuniemi 
mainitsee Autoilijan erikoisen.

Toimistopäällikkö Paula Paukkeri kertoo keskusva-
raamon välityksessä olevan noin 2000 vuodepaikka 
Syötteen alueella.

Parturi-Kampaamo Huhdassa sinua palvelevat Mervi Ervasti sekä Kirsti Huhta.

Sinikka Blomster (etualalla) ja Seija Herukka aherta-
vat uuden hehkukynttilä-malliston parissa. Hehkukynt-
tilä- malliston idea on alkujaan lähtöisin eräästä terva-
uintitapahtumasta, jossa sama kynttilä oli osallistumis 
lahjana tervantuoksuisena. Uusi mallisto on hajuton, 
mutta sitäkin värikkäämpi.

Käsintehtyihin käyttökynt-
tilöihin erikoistunut Kynt-
tilätalo Blomster&Herukka 
Ay piti muuttoavajaisia 
Puistotiellä viime syksynä. 
ABC:n nurkilta keskustaan 
muuttaneet yrittäjät Sinikka 
Blomster ja Seija Herukka 
ovat uusiin tiloihin silmin 
nähden tyytyväisiä. Tilat 
tuplaantuivat, ja mikä tär-
keintä saatiin lisää tuotanto-
tilaa, jossa yrittäjien päivät 
suurimmaksi osaksi vieräh-
tävät. –Sesonki ajan mentyä, 
olemme paikalla yleensä ar-
kisin ainakin 10-16 ja mikäli 
meitä ei myymälän puolella 
näy, olemme tekemässä va-
rastoon kynttilöitä sesonkia 
varten takahuoneessa, ker-
tovat yrittäjät. Yrityksen se-
sonkiaika on juhlien lisäk-
si syksystä jouluun, vuoden 
pimeimpään aikaan. Ke-
väällä ja kesällä korjaillaan 
kynttilöiden muotteja sekä 
suunnitellaan ja toteute-
taan seuraavan syksyn mal-
listoa. Idea kynttilämallis-
toihin lähtee perusasioista. 
-Kun löytyy sopiva malli ja 
siihen oikea materiaali, me-
nee idea tuotantoon jos pa-
lo-ominaisuudet saadaan 
kohdalleen, kertoo Bloms-
ter ja jatkaa, että kynttilöi-
tä myydään jonkin verran 
myös ulkomaille.
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Network On OyVireal Oy

Pudasjärven Osuuspank-
ki on yli satavuotias täy-
den palvelun pankkitalo. Se 
on myös markkinaosuudel-
taan toimialueensa suurin 
pankki. Konttorissa työs-
kentelee 22 henkilöä jonka 
lisäksi Sarakylän sivukont-
torissa palvelee yksi työnte-

Pudasjärven Osuuspankki

Stora Enso on maailman-
laajuinen metsäalan yhtiö, 
josta Pudasjärvellä sijaitsee 
hankintatoimisto. Hankin-
tatoimisto ostaa Pudasjär-
ven ja Taivalkosken yksityi-
siltä metsäomistajilta puuta, 
hakkaa ne ja kuljettaa teh-
tailleen jatkojalostukseen. 
Pudasjärvellä työskente-
lee neljä alan asiantuntijaa, 
operaatiovastaava sekä kol-
me ostomiestä, joista yksi 
jää piakkoin vuorotteluva-
paalle. Ostomiehet tekevät 
kaupat, laittavat leimikko-
paketit valmiiksi ja nauhoit-
tavat leimikot ja operaatio-

Stora Enso/
Pudasjärven hankintatoimisto

vastaava huolehtii hakkuut 
ja kuljetukset tehtaille. Ha-
vukuitu menee Ouluun ja 
muut puutavara, kuten koi-
vu, kuusi ja tukit päätyvät 
Kemiin.

Normaalivuosina Stora 
Enso ostaa Pudasjärveltä 
puuta noin 120 000 kiinto-
kuutiota, mutta taantuman 
vuoksi tulos jäi viime vuon-
na puoleen normaalista. 
–Normiostoon päästää jo 
tänä vuonna, lupaavat osto-
miehet yhdestä suusta.

Pudasjärven hankintatoi-
mistolla sesonkiaika on tal-
vi. Pudasjärvi on tunnetusti 

suopitäjä, joten talvisaikaan 
hakkuut käyvät helpommin. 
Talviaika todellakin hyö-
dynnetään, sillä neljän talvi-
kuukauden aikana hakataan 
noin 55 prosenttia koko vuo-
den kiintiöstä.

Pääosin puukaupat teh-
dään pystykauppana, onhan 
yhtiöllä hakkuita varten 8 
motoketjua käytössään. Li-
säksi heillä on palkkalistoil-
laan muutamia metsureita, 
jotka hoitavat hakkuut alu-
eilla, joihin ei motoketjuilla 
pääse. (en)

Pudasjärven Hautaustoi-
misto ja Kukka Ky toimii 
hautauspalvelutoimisto-
na sekä kukkakauppana. Jo 
vuonna 1959 perustettu yri-
tys muutti Osuuspankin ta-
loon, heti sen ensimmäisen 
vaiheen valmistuttua vuon-
na 1979. Yrittäjänä vuodesta 
1994 on toiminut Esa Pihla-
ja, jonka lisäksi yrityksessä 
työskentelee yksi vakitui-
nen työntekijä. Sesonkien 
aikaan, eli jouluna ja pieni-
nä juhlapyhinä, liikkeessä 
työskentelee kiireapulaisia 
tarpeen mukaan.

Pudasjärven Hautaustoi-
misto ja Kukka Ky:llä on In-
terflora ja Teleflora -kukka-
välityspalvelut. Kukka- ja 
hautauspalveluiden lisäksi 
liikkeestä saa pientä lahja-
tavaraa. Hautauspalvelun 
puolella yritys huolehtii ark-
ku- ja hautakivimyynnin, 
kuljetukset sekä luonnolli-
sesti kukat muistotilaisuuk-
siin.(en)

Pudasjärven
Hautaustoimisto ja Kukka Ky

Maanmittauslaitos
Kainuu-Koillismaan Maan-
mittaustoimisto Pudasjär-
vellä sijaitsee osoitteessa 
Toritie 1. 

Pudasjärvellä asiakkaita 
palvelee toimitusinsinööri 
Arto Ylilehto, jonka tehtä-
viin kuuluu erilaiset kiin-
teistötoimitukset sekä kar-
toittaja Pentti Veteläinen 
jonka työtehtäviin kuuluu 
kiinteistötoimitusten kartoi-
tus- ja maastotyöt sekä kar-
tastotehtävät.

Toimistossa voi asioida 
maanantaisin, jolloin anne-
taan palvelua ja ohjausta 
kiinteistöjä koskeviin asioi-
hin. Mikrofilmeiltä voidaan 
tutkia ja tulostaa aikaisem-
min toimituksissa käsiteltyjä 
asioita mm. kiinteistöille pe-
rustettuja tieoikeuksia, raja-
tietoja ym.

Palveluihin kuuluu myös 
painettujen karttojen myyn-

ti Pudasjärven alueelta sekä 
erilaisten räätälöityjen kart-
tatulosteiden tulostamiset, 
esim metsästysseurojen kar-
tat.

Myös kaupanvahvistuk-
set kuuluvat edelleen toimis-
ton palveluihin.

Vuoden vaihteessa tul-
leen muutoksen myötä, kä-

Network On Oy tarjoaa tie-
totekniikan palveluita pie-
nille ja keskisuurille yrityk-
sille. Network ON Oy on 
erikoistunut tietoliikenne- 
ja tietoturva-asioihin ja toi-
mii F-Securen jälleenmyy-
jäkumppanina toimittaen 
F-Securen tietoturvatuot-
teet myös valmiiksi asen-
nettuna.

Kolmen työntekijän yri-
tys toimii samoissa tiloissa 
Vireal Oy:n kanssa. Toimi-
tusjohtaja Matti Matero ker-
too Network On Oy:n pe-
riaatteena olevan toimittaa 
asiakkailleen tietotekniikan 
palveluja, jotka helpottavat 
yrityksen arjen sujumista tie-
totekniikan osalta. Network 
On Oy:n palvelutarjontaan 

sisältyy mm. tietojen var-
mistuspalvelu, joka voidaan 
toteuttaa joko automatisoi-
tuna rutiinina tai siten, että 
yrityksen asiantuntija käy 
suorittamassa rutiinin asia-
kasyrityksessä. Molemmis-
sa tapauksissa oleellista on 
varmistua, että varmistettu 
tieto todella on tallentunut ja 
se saadaan tarvittaessa myös 
palautettua. Muita Network 
ON Oy:n palvelutuotteita 
ovat mm. turvallisten tieto-
verkkojen suunnittelu ja to-
teutus sekä tietoliikenteen 
suojaaminen. Luonnollisesti 
myös muut yrityksen tieto-
tekniikkaan liittyviin tarpei-
siin pyritään aina ratkaisu 
löytämään.(en)

Vireal Oy on vuonna 2006 
toimintansa aloittanut 3D-
visualisointiin erikoistunut 
yritys. Asiakkaat tulevat 95 
prosenttisesti rakennusteol-
lisuudesta ja heitä on muun 
muassa talotehtaat, arkki-
tehti- ja insinööritoimistot 
sekä muutama kaavoittaja. 
Vireal Oy:llä toteuttaa toi-
meksiantoja ympäri Suo-
men, Levi-Kotka -akselilla.-
Saamme siis suunnittelijalta 
kaksiulotteiset piirustukset, 
joiden pohjalta graafinen 
suunnittelijamme Susanne 
Tuomivaara suunnittelee 
kuvasta kolmiulotteisen ha-
vainnekuvan, kertoo Matti 
Matero Vireal Oy:stä ja jat-
kaa, että erilaisten kiinteis-
töjen lisäksi yritys visualisoi 

jonkin verran myös asema-
kaavoja.

Yrityksen päätavoitteena-
han on asiakkaan tuotteen 
myynnin edistäminen. Usein 
pelkkä piirroskuva ei anna 
ostajalle kuvaa tuotteesta, 
niinpä kolmiulotteinen ha-
vainnekuva auttaa hahmot-
tamaan kokonaisuuden ja 
tällä tavoin helpottaa osto-
päätöstä. (en)

Matti Matero (takana) toi-
mii sekä Vireal Oy:ssä että 
Network On Oy:ssä. Ku-
vassa myös Vireal Oy:n 
graafinen suunnittelija Su-
sanne Tuomivaara.

Esa Pihlaja

kijä. Osuuspankki on kasva-
nut tasaisesti, eikä taantuma 
näy muutoin kuin korkota-
son laskusta johtuvasta tu-
loksen heikkenemisestä. 
Pudasjärven Osuuspankin 
toimitusjohtaja Teuvo Perä-
talo kertoo pankin vahvuu-
tena olevan monipuoliset 

palvelut, sillä pankista yksi-
tyiset ja yritykset saavat pe-
rinteisten pankkipalvelui-
den lisäksi sijoituspalvelut, 
Pohjolan vakuutuspalve-
lut sekä lainopilliset palve-
lut. (en)

Kuvassa pankkilakimies Hanna-Leena Kouva, palveluneuvoja Tarja Hemmilä sekä 
pankin toimitusjohtaja Teuvo Perätalo.

räjäoikeuden lainhuuto-, 
kiinnitys-, kirjaamisasiat 
ovat siirtyneet maanmitta-
uslaitoksen tehtäväksi.

Pudasjärvellä olevien 
kiinteistöjen lainhuuto-, 
kiinnitys-, ja kirjaamisasiat 
hoidetaan Kuusamossa, eli 
ei enää Oulussa käräjäoi-
keudessa.

Kuvassa (vas.) Pentti Veteläinen  ja Arto Ylilehto.

Stora Enson hankintatoimsitolla sinua palvelevat 
(vas.) operaatiovastaava Matti Kylmäniemi sekä 
hankintaesimiehet Pentti Repola, Aimo Kaivorin-
ne sekä Vesa Pesälä.
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Tapiola

Kelan toimisto on sijainnut 
jo vuodesta 1986 lähtien To-
ritiellä, nykyisin osoitteessa 
Toritie yksi. Toimistonjoh-
tajana on toiminut 1.3.2009 
lähtien Katja Leiti ja hänen 
alaisuudessaan on seitse-
män toimistovirkailijaa, jot-
ka hoitavat monipuolisesti 
Kelan tehtäviä. Leitin mu-
kaan toimisto sijaitsee hy-
vin asiakkaita palvelevalla 
ja keskeisellä paikalla. 

Kelan toiminta-ajatuk-
sena on olla mukana ihmi-
sen koko elämän varrella ja 
muutoksissa. Pääasiallinen 
tehtävä on turvata ihmisten 
toimeentuloa, edistää terve-
yttä ja tukea itsenäistä sel-
viytymistä. Kelassa asioi-
daan vauvasta vaariin asti. 
Leitin mukaan kiireisimpiä 
aikoja toimistolla ovat vuo-
denvaihde, loppukevät sekä 
syksy. Näihin aikoihin ajoit-
tuvat mm. koulujen alkami-

Kela

Metsähoitoyhdistys Pudasjärvi ry
Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärvi on metsäalan neu-
vontaa ja palveluja tarjoava 
jäsenyhdistys, joka perus-
tettiin vuonna 1936. Vuo-
den 2007 alusta yhdistyk-
seen liittyi Kuivaniemen 
metsänhoitoyhdistys. Met-
sänhoitoyhdistys pyrkii 
olemaan jäsenilleen täyden 
palvelun metsätalo, josta on 
helppo kysyä neuvoa met-
säasioissa. Metsänhoitoyh-
distyksen asiakkaita ovat 
yksityiset metsänhoitomak-
sua maksavat metsänomis-
tajat sekä erilaiset yhteisöt, 
kuten yhteismetsät, seura-

kunta ja kaupunki. Metsän-
hoitoyhdistys toimii metsän-
omistajien etua valvoessaan 

tiiviissä yhteistyössä mui-
den metsäalan toimijoi-
den kanssa. Pudasjärven 
metsänhoitoyhdistykses-
sä työskentelee toiminnan-
johtaja, toimistonhoitaja 
sekä 7 alueneuvojaa, jois-
ta yksi toimii Kuivaniemel-
lä. Metsänhoitoyhdistys toi-
mii metsänomistajan apuna 
puukaupassa, metsänhoito-
töiden suunnittelussa ja to-
teutuksessa sekä kaikissa 
muissa metsäomaisuuden 
hoitoon ja käyttöön liitty-
vissä asioissa.

Tällä hetkellä päällimmäi-
senä on metsäveroilmoitus-
ten tekeminen ja neuvonta 
sekä valtakirjalla hoidettu-
jen puukauppojen hakkuun 
valvonta. Talven aikana 

Tuuritupa

set ja päättymiset. 
Kelassa on tapahtunut 

organisaatiomuutoksia, joi-
den vuoksi 1.1.2010 lähtien 
Pudasjärven toimisto kuu-

luu Etelä-Lapin sijaan La-
pin vakuutuspiiriin. Tämä 
tarkoittaa käytännön tasolla, 
että pudasjärveläisen asiak-
kaan päätökset voidaan teh-
dä jopa Inarissa asti. Leitin 
mukaan päätöksissä asiak-
kaalle näkyy kotitoimiston 
yhteystiedot, mutta lisäsel-
vityspyyntöihin tulostuu 
asiaa käsittelevän toimiston 
osoite. Tämä siksi että mah-
dollinen lisäselvitys tavoit-
taa käsittelijän mahdollisim-
man pian.  Leiti kertoo, että 
kaikki asiakirjat käsitellään 
sähköisessä muodossa, jo-
ten asiakas voi asioida jopa 
verkon kautta pankkitun-
nuksillaan. Monien palve-
lukanavien ansiosta toimis-
tossa jonottaminen ei ole 
enää välttämätöntä. Kaikki 
Kelan palveluihin kuuluvat 
asiat löytää myös Interne-
tistä osoitteesta: www.kela.
fi. (ah)

Tapiolan paikallisjohtaja-
na Pohjois-Pohjanmaan 
alueella on kolmen vuo-
den ajan toiminut Samuli 
Savola. 

Toimistonjohtaja Katja 
Leitin mukaan toimisto si-
jaitsee palvelevalla ja kes-
keisellä paikalla.

Tapiola –ryhmän toimis-
to sijaitsee Toritie yhdessä. 
Paikallisjohtajana Pohjois-
Pohjanmaan alueella on 
kolmen vuoden ajan toimi-
nut Samuli Savola. Pudas-
järven Tapiolan toimistossa 
työskentelee asiakasneuvo-
ja, edustaja sekä liikkuva 
pankkitoimihenkilö käyt-
tää toimistoa ajanvarausta-
paamisiin.

Tapiola-ryhmä tarjoaa 
asiakkailleen vakuutus-
palveluja sekä pankki- ja 
sijoituspalveluita. Näihin 
kuuluvat mm. henkilö-, ajo-
neuvo- ja kotivakuutukset, 
rahastot, säästövakuutuk-
set ja tilit sekä lainat. Savo-
lan mukaan tällä hetkellä 
asiakkaita kiinnostaa eniten 
henkilöturva –ja laina-asiat. 
Hänen mukaansa eri yhtiöi-
den tarjoamissa vakuutus- ja 
lainaturvapaketeissa voi olla 
suuriakin eroja hinnoissa ja 
kattavuudessa. 

Suomessa sosiaaliturva 
takaa perheelle kuoleman-
tapauksessa vain perustoi-
mentulon perhe-eläkkeenä, 
joka parhaimmillaankin on 
noin puolet edunjättäjän pal-
kasta. Sama tilanne on myös 
työkyvyttömyyden sattu-
essa. Työkyyttömyyseläke 
maksetaan työkyvyttömälle, 
jolla on tietenkin normaalit 
elämisen kustannukset hoi-

dettavanaan. 
Esimerkiksi kuolemanta-

pauksen sattuessa normaa-
lilla henkivakuutuksella tai 
lainaturvalla voidaan huo-
lehtia ison lainan maksusta. 
Yleinen lainaturva tarkoittaa 
käytännössä sitä, että kun 
lainamäärä pienenee ja takai-
sinmaksu etenee, vakuutuk-
sen korvausmäärä pienenee 
samassa suhteessa. Tapio-
lassa tarjotaan henkivakuu-
tusturvaa asiakkaan tarpeen 
mukaan. Siihen voi valita 
esim. kuolemanvaralle, py-
syvän työkyvyttömyyden tai 
vaikka sairaudenhoitokulu-
jen varalle korvausmääriä. 
Savolan mukaan useimmat 
ulkomaalaiset yhtiöt vaati-
vat 60% haitta-asteen ennen 
kuin asiakas voi saada kor-
vausta. Esimerkiksi oikeakä-
tisen kyynärvarren ampu-
taatio antaa haittaluokka 10 
eli 50% haitta-asteen. Tapio-
lassa haitta-aste maksetaan 
heti 1 luokasta 5% lähtien. 

Savola näkee Suomen 
sosiaaliturvassa puutteita, 
jotka voivat tulla ihmiselle 
suuren surun tai onnetto-
muuden hetkellä yllätyk-
senä. Jatkuva vakuutusasi-
oiden kunnossapito on siis 
huolehtimista paitsi itsestä, 
mutta myös läheisistään.
(ah)

Pudasjärven Urheilijat on 
pitänyt Veikkaus-kahvila 
Tuuritupaa Toritiellä jou-
lukuusta 1997. Tuurituvalla 
asiakkaita palvelevat Taina 
Tauriainen ja Arja Rytinki. 

-Alkuvuosina olimme 
vuokralla, mutta nyt mak-
samme kiinteistöä omak-
semme. Veikkaustoiminta 
on muuttunut näinä aikoina 
paljon. Ihmiset ovat alkaneet 
veikata netissä ja jopa puhe-
limella, mikä on vähentänyt 
kuponkiveikkausta. Meillä 
on tietty vakioasiakaskun-
ta, joka haluaa tuoda veik-
kaukset meille ja samalla 
tukea paikallista urheiluseu-
raa, kertoo Marko Koivula 
Pudasjärven Urheilijoista. 

Hän toivottaa samalla uu-
det veikkaajat tervetulleeksi 
veikkaaman ja tutustuman 
tiloihin.

Tuurituvalla voi rauhas-
sa veikata kahvikupposen 
kera ilman mitään kiirettä. 
Tuvalla on toistakymmentä 
istumapaikkaa, joissa veik-
kaaminen onnistuu hel-
posti, jokaisessa pöydässä 
on tarvittavat kupongit ja 
kassalta löytyvät rautaiset 
veikkauksen ammattilaiset. 
Veikkausmyyjät ovat valmii-
na opastamaan sinua, olipa 
kysymyksessä veikkauskor-
tin hankkiminen taikka lisä-
voittoluokkien järjestelmä-
taulukot. Lisäksi teksti-tv:ltä 
löytyy muuttuvien kertoi-

mien reaaliaikaiset tilanteet. 
Mikäli haluaa jättää viestiä  
seuran väelle, se myös on-
nistuu Tuurituvan kautta, 
jossa osataan kertoa kuka on 
seuran eri jaoston veturi tai 
mistä saa tietoa vaikka Um-
pihankihiihdosta taikka Ke-
säpilkin MM-kilpailuista. 

Lisäksi Tuurituvalta löy-
tyy seuran eri tuotteita: kan-
gasmerkkejä, voitä, aurin-
kolaseja, pipoja ja T-paitoja. 
Siellä voi ilmoittautua seu-
raamaan Kärppien jääkiek-
ko-otteluita. Kioskissa on 
kahvilatuotteiden lisäksi 
myynnissä virvokkeita ja 
arpoja sekä lahjatavaroi-
ta. (ht)

Kuvassa keskellä Koivula Marko,vasemmalla Arja Rytinki ja oikealla Taina Tauriainen.

suunnitellaan ja markkinoi-
daan ensi kesän taimikon-
hoidot, maanmuokkaukset 
ja muut metsänhoitotyöt. 
Kunnostusojituksiakin on 
tulevalle kesälle tulossa. 
Maalis-huhtikuulla metsän-
omistajien kannattakin olla 
yhteydessä alueneuvojiin 
ja suunnitella ja sopia ensi 
kesän taimikonhoidot sekä 
puunmyyntisuunnitelmat 
valmiiksi. Toukokuun puo-
livälissä alkavat metsänvil-
jelyt ja maanmuokkaukset, 
joihin on apuna metsänomis-
tajien oman työpanoksen li-
säksi 7 yrittäjämetsuria, 14 
Osuuskunta Puupudaksen 
metsuria sekä 7 maanmuok-
kausurakoitsijaa.Metsähoitoyhdistyksen toimistolla sinua palvelevat mm. alueneuvojat Ann-Mari 

Kuparinen ja Matti Pesiö, toimistosihteeri Ulla Illikainen sekä vt toiminnanjohtaja 
Jussi Perttu.

 Pudasjärvellä Toritie 1:ssä 
hankintatoimistoa pitävä 
Pölkky Metsä Oy on puun-
hankintayhtiö joka hankkii 
kaiken Pölkky Oy:n tuotan-
tolaitosten tarvitseman raa-
ka-aineen.  Pölkky Oy on 
Pohjois-Suomen suurin yk-
sityinen puunjalostaja. Pölk-
ky Metsän puunostomäärät 
hankinta-alueellaan on yli 
1 000 000 kuutiometriä, jos-
ta sahapuuta Kuusamon, 
Taivalkosken ja Kitkawoo-
din sahoille lähes 900 000 
m3. Sahapuun hankinnas-
sa Pudasjärvi ja sen ympä-
ristökunnat ovat tärkeää os-
toaluetta. Pölkky Metsän 
hankintaesimiehenä Pudas-
järvellä on toiminut jo use-
an vuoden ajan Heikki Nis-
kasaari. 

Pölkky Oy on perheyhtiö, 
jonka suurimmat omistajat 

Pölkky Metsä Oy  
ovat Jouko ja Antti Virran-
niemi Kuusamosta. 

Yrityksellä on saha- ja 
jatkojalostusliiketoimintaa 
kolmella eri tuotantolaitok-
sella Koillismaalla. Tuotan-
tolaitoksista Pölkky Oy:n 
saha sekä Kitkawoodin saha 
sijaitsevat Kuusamossa ja 
Ulean saha Taivalkoskella. 
Lisäksi yhtiöllä on painekyl-

lästyslaitos Oulussa. Yhtiön 
eri toimipisteet työllistävät 
suoraan yhteensä noin 230 
henkilöä. Lisäksi yli sata 
henkilöä on töissä alihankin-
taurakoitsijoiden sekä puun-
hankinnan korjuu- ja kulje-
tusyrittäjien palveluksessa. 
Pölkky Oy:n myynnistä noin 
60 - 70 prosenttia menee 
vientiin yli 20:een eri maa-
han. Konsernin liikevaihto 
alkaneelle vuodelle on noin 
90 miljoonaa euroa. (ah)
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Helmikuun tarjouksia:
Yksiteho-
silmälaseista 
Moniteho-
silmälaseista 

-100€

-200€
Tarjous voimassa 1.-28.2.2010 ostaessasi kehykset 
ja linssit. Ei muita alennuksia.

Optikon ja silmälääkärin
ajanvaraus

Puh. (08) 822 416

Elämä on näkemisen arvoinen

www.s-kanava.fi

Pohjolan Silmäasema
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi Puh. (08) 822 416

Avoinna ma-pe klo 9.30-15.45

Pohjolan Silmäasema on 
35-vuotias perheyritys, 
joka on yksi Osuuspankin 
talon alkuperäisiä yrityk-
siä. Silmäasemalla sinua 
palvelevat kaksi optikkoa 
sekä kaksi silmälääkäriä. 
Liikkeestä saa kaikki pe-
rinteiset optiset palvelut 
näöntarkastuksista piilo-
linsseihin. Pohjolan Sil-
mäaseman optikot ovat 
erikoistuneet optoergo-
nomiaan, eli työnäköön ja 
-laseihin. 
24.2. Pohjolan Silmäase-
malla järjestetään tyyli-
päivä, jolloin paikan pääl-

Pohjolan Silmäasema
lä on alan asiantuntijoita 
antamassa neuvoja niin 
silmälasien valintaan kuin 
silmänterveyden asioihin. 
Yrittäjä Johanna Haapa-
koski kertoo muotia tällä 
hetkellä olevan persoo-
nallisien ja ilmettä antavi-
en silmälasien. Nykypäi-
vänä silmälasit täyden-
tävät näkökyvyn lisäksi 
myös asukokonaisuutta. 
Lasien valintaan vaikut-
taa moni asia, kuten kas-
vojen muoto, asiakkaan 
ikä ja yleinen tyyli. -Va-
lintaan vaikuttaa myös 
ihmisen värityyppi, eli 

sopivatko hänelle kylmät 
vai lämpimät värit. Ennen 
kaikkea lasien on oltava 
kuitenkin istuvat ja asia-
kasta miellyttävät, listaa 
Haapakoski ja jatkaa, että 
tilastotiedon mukaan sil-
mälasit kannattaa vaihtaa 
3-4 vuoden välein, sillä 
tässä ajassa näkökyky 
muuttuu. 
Silmäasema on kotimai-
nen valtakunnallinen ket-
ju, jolla on myös avainlip-
putunnus. Ostoksista saa 
myös bonusta s-etukortil-
la. (en)

ILMOITUS

Haapakoski kertoo, että tilastotiedon mukaan silmälasit kannattaa vaihtaa 3-4 vuo-
den välein, sillä tässä ajassa näkökyky muuttuu. 

Riitta Malmi on toiminut 
kampaamoyrittäjänä jo 30 
vuotta. Osuuspankin talos-
sa, Toritie 1:ssä kampaamo 
Riitta, on ollut nykyisissä ti-
loissa 24 vuotta. 

-Tämä on keskeisellä pai-
kalla, tuumii Riitta tyyty-
väisenä kampaamonsa si-
jaintiin.

Kampaamo Riitasta saa 
perinteisten kampaamo- ja 
parturipalveluiden lisäksi 
myös ripsien ja kulmakarvo-
jen kestovärjäyksen.

Kampaamoalalla on jat-
kuvasti seurattava aikaan-

Kampaamo Riitta
sa ja oltava perillä uusis-
ta trendeistä. Riitta kertoo, 
että jokaisella tuotemerkil-
lä on omat trendinsä ja hän 
itse seuraa erityisesti Wel-
lan tuotemerkin alla olevia 
uusia tuulia niin tuotteissa 
kuin tyylissäkin.

-Tällä hetkellä esimerkik-
si ei enää ole niin voimak-
kaat värisävyt ja raidoituk-
set pinnalla, kuin jokin aika 
sitten. Nyt laitetaan maltilli-
sempia sävyjä ja raidoituksia 
hiuksiin, kertoo Riitta Mal-
mi. (s-lt)

KELA

Pudasjärven, Jokilaaksojen, 
Jokiseudun, Kiiminkien, 
Oulun Seudun, Raahentie-
noon ja Siikajokilaakson lä-
hivakuutusyhdistykset ovat 
sulautuneet yhteen muo-
dostaen 1.1.2010 alkaen Lä-
hivakuutusyhdistys Poh-
jois-Pohjanmaan. Fuusio on 
osa meneillään olevaa Lä-
hivakuutus-ryhmän raken-
neuudistusta, kertoi alue-
päällikkö Mika Kuusikko 
Oulusta.

Seitsemän lähivakuutusyhdistystä yhteen
Pudasjärven Lähivakuutus sulautui
Pohjois-Pohjanmaan Lähivakuutukseen

Lähivakuutusyhdistys Pohjois-Pohjanmaalla on kolme aluetta. Pudasjärvi kuuluu 
Pohjoisen alueeseen, jossa aluepäällikkönä toimii Mika Kuusikko. Kuvassa hän 
on keskustelemassa Oulussa sijaitsevassa toimistossa toimitusjohtaja Veli Raja-
kankaan kanssa.

Yhdistyksen kokonais-
maksutulo on noin 17 mil-
joonaa euroa. Konttoreita 
on 11 ja palvelupisteitä 7. Ne 
jatkavat toimintaansa tutuis-
sa paikoissaan, muun mu-
assa Pudasjärvellä jatketaan 
toimintaa entiseen tapaan 
Toritie 2:ssa.. Lähivakuu-
tus toimii jatkossa 40 kun-
nan alueella, Pudasjärven, 
Oulun, Raahen, Siikalatvan, 
Pyhäjokilaakson, Ylivieskan, 
Nivalan ja Haapajärven ta-

lousalueilla.  
Paikallisuus ja henkilö-

kohtaisuus korostuvat voi-
makkaasti asiakastyössä. 
Tavoitteena on edelleen 
kehittää asiakaspalvelua, 
joka tutkimusten mukaan 
on jo vakuutusalan paras-
ta. Uudet teknologiaratkai-
sut parantavat asiakkaiden 
henkilökohtaista palvelua 
merkittävästi. Asiakas hyö-
tyy kustannustehokkaasta 
toiminnasta. Sulautumisen 

yhteydessä asiakkaan va-
kuutusturva säilyy ennal-
laan.

Henkilökunta, jota on 48, 
siirtyi vanhoina työntekijöi-
nä uuteen Lähivakuutuk-
seen. Pudasjärvellä jatkavat 
Ari Korteslahti, jonka uusi 
tehtävänimike on yritysyh-
teyspäällikkö ja Sari Pähtilä 
jatkaa asikasneuvojana. 

-Uusi Lähivakuutus mah-
dollistaa henkilökunnan am-
mattitaidon kehittämisen 
ja erikoistumisen aiempaa 
paremmin. Hallinnolliset 
taustatyöt vähenevät, ja voi-
mavarat kohdistetaan asia-
kaspalveluun ja myyntiin, 
toteaa Kuusikko.

Uusi Lähivakuutusyh-
distys Pohjois-Pohjanmaa 
on edelleen osa keskinäis-
tä vakuutustoimintaa, jossa 
asiakkaat ovat omistajia ja 
valitsevat myös tulevan hal-
linnon. Toimialueelta on va-
littu 31 jäsentä hallintoneu-
vosto, jossa Pudasjärveltä 
ovat jäseninä Aimo Kaivo-
rinne ja Jussi Timonen-Nissi. 
Hallituksessa on seitsemän 
jäsentä, jossa Pudasjärveltä 
on jäsenenä Tapio Iinatti.

Heimo Turunen

Riitta Malmi on toiminut kampaamoyrittäjänä  jo 30 
vuotta.
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Metsähallitus Pudasjärvi

ProAgria Oulun piiriagro-
logina Pudasjärvellä toimii 
Esko Viitala. Hänet saa par-
haiten kiinni puhelimitse, 
vaikka toimisto sijaitseekin 
Osuuspankin talossa. Pro-
Agria on 181-vuotias jäsen-
neuvontayhdistys, jonka 
palveluihin kuuluvat maa-

ProAgria Oulu

, kotitalous- ja kalatalous-
neuvonta. Asiakkaina ovat 
siis näiden alojen yksityisiä 
toimijoita. Neuvontaa anne-
taan pääosin tilakäyntien ja 
erilaisten koulutusten muo-
dossa.

Maatalous puolella anne-
taan neuvoja muun muassa 

maatilojen talouteen, ruo-
kintaan ja rehun tuotantoon 
liittyvissä asioissa. Keväisin 
neuvonta painottuu vero-
tusasioihin. Myös eutuki-
hakemus- ja elinkeinosuun-
nitteluasioissa voi kääntyä 
ProAgrian puoleen. 

Kalatalouden puolella 
neuvontaa saa muun mu-
assa kala- ja rapukantojen 
seurantaan ja ohjaukseen 
liittyvissä asioissa. Kotita-
louspuolesta vastaa Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset, jot-
ka auttavat arjen hallinnassa 
järjestämällä muun muas-
sa erilaisia ruokakursseja ja 
antamalla talousneuvontaa. 
Eritoten se on perehtynyt 
energia-asioihin, naisyrittä-
jyyteen sekä kulttuurimai-
seman säilyttämiseen ja ke-
hittämiseen.

ProAgria tekee yhteistyö-
tä työterveyshuollon kans-
sa, jonka puitteissa niiden 
edustajat  vierailevat tiloilla 
neljän vuoden välein tarkas-
tamassa muun muassa työs-
kentelyolosuhteet ja keksivät 
keinoja niiden parantami-
seen. (en)

Pudasjärvi-lehti on puo-
lueista tai muista tahoista 
riippumaton kaupunkileh-
ti, jota kustantaa Pudasjär-
vi-lehti Oy. Yrityksen ko-
tipaikka on Pudasjärven 
kaupunki. Joka viikko kes-
kiviikkoisin ilmestyvä lehti 
jaetaan jokaiseen talouteen 
ja yritykseen Pudasjärvellä. 

Lehden toimisto on Tori-
tie 2:ssa, jonne käynti tapah-
tuu pihan puolelta. Työn-
tekijöinä ovat Sirkka-Liisa 
Tuomaala ja Annika Heik-
kinen sekä lisäksi osa-ai-

Pudasjärvi-lehti Oy
kaisena toimittajana Rauni 
Räisänen. 

Sivunvalmistus ja hallin-
to hoidetaan Oulussa Kirk-
kokankaalla, jossa lehden 
päätoimittajalla Heimo Tu-
rusella ja toimitusjohtaja Eila 
Lahtisella on myös toinen 
yritys VKK-Media Oy, joka 
toimii lehtien, hakemistojen 
ja muiden painotuotteiden 
tekijänä sekä hoitaa valoku-
vauksia.

Tällä hetkellä Pudasjärvi-
lehden jakelulevikki on rei-
lut 4000 kpl, sekä lisäksi noin 

Pudasjärvi-lehden henkilökuntaa saman pöydän ääressä viime marraskuussa Pu-
dasjärven yrittäjien pikkujoulussa myyntineuvottelija Sirkka-Liisa Tuomaala, toimi-
tusjohtaja Eila Lahtinen, päätoimittaja Heimo Turunen ja myyntineuvottelija Anni-
ka Heikkinen. 

400 lehteä jaetaan kauppojen 
ja muiden jakelupisteiden 
kautta mm. loma-asukkaille 
ja Pudasjärvellä vieraileville 
turisteille. 

Lehdet ovat luettavissa 
kokonaisuudessaan Interne-
tissä www.pudasjarvi-lehti.
fi. Nettilehden lukijoiden 
määrä on huomattu olevan 
kasvussa.

Heimo Turunen

AH-Telepiste

-Se mitä ei hyllyssä ole, saa-
daan tilattua, kertovat yrit-
täjät Aila ja Raimo Helve.

Laitteiden ja tarvikkeiden 
lisäksi AH-Telepiste tekee 
Soneran liittymät kuluttajille 
ja yrityksille. Yrityksille toi-
mitettavien palvelujen kirjo 
on laaja aina Wireless Alerta 
hälytyspalveluista langatto-
miin vaihdepalveluratkai-
suihin. Myymälä kuuluu 
valtakunnallisiin SoneraPro-
kauppiaisiin.

Kytkykauppasopimukset 
ovat puhelimen ja liittymien 
hankinnan nykypäivää. Esi-
merkiksi AH-Telepisteeltä 
on viime syksystä lähtien 
saanut Soneran, Nokian ja 
Trackerin yhteistyönä tuote-

pakettia, jossa kytkykauppa-
sopimuksessa puhelimen ja 
liittymän lisäksi saa Tracker 
-tutkapannan. 

20 vuoden aikana on ta-
pahtunut paljon. Tietoko-
neet ovat tulleet melkein 
joka taloon, puhelimet jo-
kaisen taskuun  ja tietolii-
kenneyhteydet alkavat olla 
mahdollisia lähes kaikille. 
Yhteydet ovat muuttuneet 
vauhdilla langattomiksi. Esi-
merkiksi 90-luvun vaihtees-
sa NMT900 Prima Mobile 
matkapuhelin maksoi VAIN 
13 900 markkaa, puheaikaa 
siinä oli JOPA kaksi tuntia 
ja se painoi VAIN 478 gram-
maa, naurahtaa Aila Helve 
lopuksi. (en)

E ja T Puurunen Oy kätkee 
taakseen kaksi eri aputoimi-
nimeä, Painopalvelu Puuru-
sen ja Rakennus Puurusen. 
Toritiellä kortteeria on pari 
vuotta pitänyt Painopal-
velu Puurunen, jonka pal-
veluihin kuuluvat erilaiset 
painatustuotteet t-paidoista 
pehmonalleihin. Yrityksen 
asiakkaina ovat etupääs-
sä yritykset ja yhdistykset, 
niinpä liikelogon tai yhdis-
tyksen tunnuksen painatus 
tai pelipaitojen numeroin-
ti käy kätevästi. Asiakas voi 
halutessaan painattaa pai-
taan vaikka kuvan lempi-
valokuvastaan. Painatus-
palvelun lisäksi yrityksen 
palveluihin kuuluu myös 
nimikointipalvelu, joka tar-
koittaa, että pyyhkeeseen 
tai laudeliinaan saa painet-
tua vaikka oman lentävän 
lauseensa tai omistajan ni-
men. Vastikään Puurunen 
on ottanut myymälän tuote-
valikoimiinsa Pudasjärvi-ai-
heiset tuotteet, joista on täl-
lä hetkellä saatavilla muki ja 

E ja T Puurunen Oy
nalle, Pudasjärvi-sarjaa on 
tulevaisuudessa tarkoitus 
laajentaa. Myymälässä on 
myynnissä myös laadukkai-
ta t-paitoja ilman painatus-
ta. Uutena palveluna yritys 
toimittaa tilaustyönä myös 
erilaiset nimikilvet ja opas-
kyltit.

Vuonna 2006 perustetun 
osakeyhtiön toinen aputoi-
minimi Rakennus Puuru-
nen tekee nimensä mukai-
sesti erilaisia rakennusalan 
töitä ympäri Suomen. Sitä 
luotsaa Eilan puoliso, Timo 
Puurunen,

joka on työskennellyt ra-
kennusalalla jo yli 20 vuot-
ta.  

Muuten, kun pistäydyt 
Painopalvelu Puuruselle, 
kannattaa tutustua lähem-
min myös myymälän sei-
nällä roikkuvaan täytettyyn 
haukeen, joka 124 sentin pi-
tuudellaan ja hurjalla ham-
masrivistöllään herättää 
vähintäänkin kunnioitus-
ta. (en)

Toritiellä Teletalossa toimiva AH-Telepiste 
on vuonna 1992 perustettu perheyritys. 
Telepiste tarjoaa kaikki tietotekniikkaan, 

matkapuhelimiin ja vaikkapa digitaaliseen valo- 
ja videokuvaukseen liittyvät laitteet ja palvelut 

yrityksille ja kuluttajille. 

ProAgria Oulun piiriagrologina Pudasjärvellä toimii 
Esko Viitala. Hänet saa parhaiten kiinni puhelimitse, 
vaikka toimisto sijaitseekin Osuuspankin talossa.

Yritysnaapurit Painopalvelu Puurunen ja AH-Telepiste 
tekevät tiiviisti yhteistyötä. Yhteiskuvaa ehdottaneet 
yrittäjät pistivät huumoriksi ja esittelivät samalla tuot-
teitaan. Eila Puurunen (ves.) esittelee varoitus- ja huo-
miokylttejä ja Aila Helve esittelee 80-luvun alkupuolelta 
peräisin olevaa kannettavaa matkapuhelinta.

Metsähallituksen toimisto 
sijaitsee Teletalon yläker-
rassa. Pudasjärven metsä-
hallituksella työskentelee 
parikymmentä henkeä. Met-
sähallitus on valtion omis-
tama metsäalan liikelaitos, 
joka huolehtii valtion met-
säomaisuudesta.

-Pudasjärvellä valtion-
metsien metsämaata, 135 
000 hehtaaria, yli puolet Pu-
dasjärven metsistä, kertoo 
metsätalouden piiriesimies 
Jorma Kouva.

Pudasjärvellä metsähalli-
tuksella on kaksi päälinjaa, 
metsätalous ja luontopalve-
lut. Metsätalouden tehtävä-
nä on metsätalouden suun-
nittelu ja hallinta. Talvisin 
metsätalouspuolen töihin 
kuuluvat muun muassa 
puunkorjuu ja työkohteiden 
suunnittelu. Suurimmat asi-
akkaat, eli ostajat ovat suu-
ret puuteollisuuden toimijat, 
kuten Kontiotuote, Metsäliit-
to ja Stora Enso. 

Luontopalvelu -osasto 
vastaa Pudasjärven suojelu-
alueiden hallinnasta ja hoi-
dosta, sekä retkeilyreittien 

ja -rakenteiden ylläpidosta. 
Tehtäviin kuuluvat myös 
metsästys- ja kalastusasi-
oiden hoito valtion mailla. 

Pudasjärvellä luontopalve-
luissa työskentelee 7 henki-
löä. (en)

Pudasjärven Metsä-
hallituksen metsä-
talouden piiriesimies 
Jorma Kouva.
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HILLAMARKET KY/Vaatetus
Keskustie 34, 97700 Ranua
Palvelemme: ma-pe 9-18, la 9-15
puh. 016-3551 832KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

2990

Huppari

2995
Farkut  

D-Xel tunika

Trikoopusero

Legginsit

Huivi

2795

1595

990 1490 990

1995

1595

Gollege- ja
trikoopuseroita alk.

Kevätmuotia nuorille!

Verkkahousuja
(90 - 160 cm)

Tytöille ja pojille:
Gollege-
housuja

 sarap nalA
 !amlejhoute

iruuj ätsiöithysutuukav atsiruus ätte ,ootrek *sumiktut erouT  
.amlejhoute sarap ätseleim asnediakkaisa no allaloipaT  

anapat anulier atsotiik nojlap tunaas nikno uteamO naloipaT  
utsutuT .ätsesimättiksek nedioisaikknap aj -sutuukav atiklap  

 uteamo/fi.aloipat :nuuteamO
 

 90/11 irtemorab nimurofsakaisa-atnaK*

 -uukavikneH neniänikseK ,aloipaT öithysutuukaV neniänikseK :tajaojratnulevlaP
 .yO otiohniaraV aloipaT ,yO ikknaP aloipaT ,aloipaT öithysut

 :ivräjsaduP  1 eitiroT

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto päätti viime vuoden 
huhtikuussa toimenpiteis-
tä, joilla pahasti alijäämäi-
nen kuntatalous saatetaan 
tasapainoon.  Toimenpiteet 
painottuvat tämän valtuus-
tokauden alkupuoliskolle ja 
jatkuvat vielä seuraavalle-
kin valtuustokaudelle. Kau-
pungin velkaantumiskier-
re on tarkoitus katkaista ja 
saattaa käyttömenot vastaa-
maan tuloja.

Päätösten toimeenpa-
non seurauksena kaupun-
gin käyttötalouden netto-
menot alenevat vuositasolla 
jo vuonna 2010 edelliseen 
vuoteen verrattuna. Juok-
sevien menojen nettomäärä 
on tämän vuoden talousar-
viossa 1,4 miljoonaa eu-
roa pienempi kuin vuoden 
2009 talousarviossa. Netto-
na käyttömenojen alenema 
on 2,7 prosenttia.

Alustavien laskelmien 
mukaan Pudasjärven kau-
pungin eri hallintokunnat 
ovat viime vuonna pysyneet 
talousarviossaan eikä mer-

Talouden tasapainotusohjelmassa
vuorossa sivistys- ja opetustoimen hallinto

KAUPUNGINJOHTAJA TIEDOTTAA:

kittäviä menojen ylityksiä 
ole tapahtunut. Valtuuston 
päättämän talouden tasapai-
notussopimuksen tavoittee-
na on turvata kuntalaisten 
palvelut leikkaamalla pää-
asiassa hajanaisesta hallin-
nosta sekä pirstoutuneesta 
toimintarakenteesta synty-
viä menoja.

Virkamiesjohdon valmis-
telussa on nyt vuorossa koko 
sivistystoimen hallinnon 
uudistaminen. Nykyisel-
lään toiminta on organisoi-
tu kahden luottamushenki-
lölautakunnan alaisuuteen, 
koulutuslautakunnan ja 
kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunnan alle. Tasapaino-
tussopimuksen valmistelun 
yhteydessä käytyihin kes-
kusteluihin perustuen on 
ryhdytty valmistelemaan 
yhden lautakunnan mallia. 
Koko sivistystoimen henki-
löstö siirtyisi yhden lauta-
kunnan alaisuuteen, mikä 
lisäisi eri toimintojen yhteis-
työtä ja selkiyttäisi osaltaan 
talouden kokonaisvastuuta. 
Samalla hallintomenoista 

voidaan säästää.
Tämän vuoden talousar-

vioon on sisällytetty 362 000 
euron tasapainotusvelvoite 
koko sivistystoimen pää-
vastuualueelle. Näin suu-
ria säästöjä ei voida toteut-
taa kuntalaisten palveluja 
leikkaamalla. Tämän perus-
teella talouden raivaamista 
jatketaan hallintorakenteita 
keventämällä ja tavoittele-
malla samalla myös toimiti-
lojen osalta säästöjä. Yhden 
hallinnon alaisuuteen siirty-
misestä seuraa kaikkinensa 
toiminnan tehostumista ja 
sitäkin kautta syntyviä kus-
tannussäästäjä.

Virkamiesvalmistelun 
linjaus on, että talouden ta-
sapainotussopimuksen to-
teuttamiseksi ensivaiheessa 
toteutetaan kaupungin koko 
sivistystoimen organisaa-
tiouudistus. Vasta sen jäl-
keen arvioidaan, tarvitaanko 
muutoksia kansalaisopisto-
toimintaan. Valtuuston ta-
sapainotuspäätös edellyttää 
myös kansalaisopistotoi-
minnan ja -talouden ja eri 

toimintavaihtoehtojen sel-
vittämistä.  Koko sivistys-
toimen organisaatiouudis-
tusta puoltaa myös se, että 
alakoulujen lukumäärä vä-
hentyi puoleen viime kevään 
päätösten seurauksena. Täl-
täkin osin hallinnon osuutta 
voidaan keventää.

Valmistelussa on lauta-
kuntien yhdistäminen ensi 
vuoden alusta. Yhteen si-
vistys- ja opetusjohtajan vir-
kaan ehdotetaan siirtymis-
tä viimeistään kesällä 2010 
uuden lukuvuoden alkaes-
sa, jolloin yksi viranhaltija 
hoitaisi sekä sivistysjohtajan 
että kansalaisopiston rehto-
rin tehtävät ja johtaisi jatkos-
sa siis koko uuden lautakun-
nan alaista toimintaa.

Muutoksen valmistelu on 
käynnistynyt yt-lain mukai-
sella tiedottamistilaisuudel-
le perjantaina 29.1. Kaupun-
ginhallituksen käsittelyyn 
asia menee helmikuun puo-
livälissä.

Kaarina Daavittila

Uuden teknologian ansiosta 
erityisesti nuorista on tullut 
tiedon, kuvien ja videoiden 
julkaisijoita. Mahdollisuu-
det itseilmaisuun ja oman 
luovuuden esittelyyn ovat 
kaikkien ulottuvilla ja peri-
aatteessa jokaisesta voi tul-
la netin kautta myös julkkis. 
Ikävä kyllä, uudet ilmaisu-
mahdollisuudet saattavat 
synnyttää myös noloja tai 
jopa traumaattisia tilantei-
ta. Kerran julkaistut kuvat 
pysyvät netissä vuosia, jopa 
ikuisesti. Esimerkiksi haus-
koista juhlista julkaistut ku-
vat saattavat myöhemmin 
netistä löytyessään vaikut-
taa esimerkiksi työnantajan 
käsitykseen työnhakijasta. 
Siksi on tärkeää antaa lap-
sille ja nuorille eväitä omas-
ta verkkoidentiteetistä huo-
lehtimiseen ja muistuttaa 

Tietoturvapäivä 2010
lähestyy

Seitsemättä Tietoturvapäivää - ja Suomessa 
myös Tietoturvaviikkoa - vietetään 9.2.2010 yli 
60 maassa ympäri maailman. Tämän vuoden 

pääteema on Ajattele ennen kuin >klik< (Think 
before you post), jonka tarkoitus on saada 
erityisesti nuoret pohtimaan turvallista ja 

vastuullista nettikäyttäytymistä.

- laita päivä kalenteriin!

samalla toisten ihmisten oi-
keudesta olla esiintymättä 
verkossa sellaisissa kuvissa 
tai yhteyksissä, joissa he ei-
vät halua.

EU:n rahoittamaan Insa-
fe-verkostoon kuuluvat 27 
kansallista Tietoturvapäi-
vä-hanketta Euroopassa ja 
muualla maailmassa saatta-
vat yhteen nuoret ja aikuiset 
paikallisissa, alueellisissa ja 
virtuaalisissa tapahtumissa 
pohtiakseen kuvien julkai-
sua ja viisasta nettikäyttäy-
tymistä. Aiheesta on julkais-
tu myös lyhyt video kaikilla 
virallisilla EU-kielillä. Kat-
so video ja lue lisää Suomen 
tapahtumista osoitteessa 
www.titoturvakoulu.fi ja 
kansainvälisistä tapahtu-
mista saferinternetday.org 
-sivustolta.

Lähde: www.deski.fi



11nro 5 PUDASJÄRVI lehti

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit.
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

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

Onko yrityksesi tietotekniikka 
ON vai OFF?

Matti Matero | 040 5340 357 
 www.networkon..

Visualisoimme 
visiosi

www.vi real . f i

Kampaamo
Huhta

Puistotie 2, 2 krs.

Kirsti Huhta
Mervi Ervasti

(08) 821 228

0400 321 201

KAMPAAMO
RIITTA

Riitta Malmi
Toritie 1

(OP:n talo, 2 krs)

kukinvälitämme

Meiltä kukat
kaikkialle maailmaan!

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO ja KUKKA KY 
puh. 08-821 122, 823 355

Hinnat:
yksittäislippu 6€, 10 sarja 50€, kk. kortti 45€
Alennusryhmille: kertalippu 4€, 10 kertaa 35€, 

kuukausikortti 30€ (ennen klo 14.30)

Koillismaan Kuntoneva

Puistotie 2 Pudasjärvi, p. 044-2944 345
http://kuntoneva.kotisivu.com

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

Pudasjärven Lähivakuutus yhdistyi1.1.2010 alkaen
Pohjois-Pohjanmaan Lähivakuutukseen. 

Sulautumisen yhteydessä asiakkaan vakuutusturva
jatkuu ennallaan.

Lähivakuutusyhdistys Pohjois-Pohjanmaa
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
020 522 6000

Asiakaspalvelunumeromme on 020 522 6000

PAINOPALVELU ON PALANNUT KAUPUNKIIN:))

+

=

1010

1010

Tekstiilipainopalvelut yksityisille, yrityksille
ja seuroille, tuotteina t-paidat, pelipaidat, 
mainosasut ja -lippikset sekä kangasmerkit.

Painopalvelu Puurunen
Jukolantie 8 b
puh. 0400 - 514 692
avoinna ma - pe 10 - 16

Nyt suoraan lahjapakettiin tai lahjakortilla:
T-paidat asiakkaan painoaiheella, Pudasjärvi- 
ja horoskooppipaidat, Minna Immosen ja 
Liisa Karjalaisen taulut...

Huom!
Samassa liiketilassa

Green House-muotivaate-
esittelyjä sopimuksen 

mukaan.

TERVETULOA!

Pudasjärvellä tehtyjä hopeakoruja

Päivän tarjous: Korusetit -10 %

Pudasjärvellä tehtyjä hopeakoruja

Päivän tarjous: Korusetit -10 % 
9g-luokka perusti syksyl-
lä yrityksen, jonka nimi on 
LIgHTLIFE. Luokan oppi-
laat toimivat koulun op-
pilaille eräänlaisina perso-
nal trainereina eli auttavat 
ja ohjaavat niitä oppilai-
ta, jotka jollakin terveyden 
osa-alueella haluavat pa-
rantaa. Moni oppilas on 
lähtenyt mukaan projek-
tiin lisäämällä liikuntaa tai 
hiomalla entistä terveelli-
sempiä ruokailutottumuk-
sia. Oppilaista jopa yli 40 
prosenttia on saatu hank-
keeseen mukaan ja mon-

Rimminkankaan
yritysluokasta  tv-ohjelmaa

9G:n pojat, jotka ovat LIgHTLIFE-yrityksen osakkaita, suunnittelivat tunnilla sitä, 
mitä seuraavaksi tehdään, jotta terveysyritys menestyisi. Pojat miettivät, miten kou-
lun oppilaat saataisiin liikkumaan enemmän. Akuutin kuvaajaa ”Topia” tämä aihe-
piiri kiinnosti ja hän kuvasi poikien touhuja tovin aikaa.

LIgHTLIFE-terveysyrityksen tytöt saivat houkuteltua 
mukaansa Rimminkankaan koulun opon Tuula Niska-
kankaan. Anniina Blomster (oik.) ja Annika Juurikka ker-
toivat opolleen, mitä hän voisi tehdä parantaakseen ter-
veyttään jollakin osa-alueella ja tarjoutuivat myös opon 
personal trainereiksi. Akuutin kuvaaja ”Topi” oli kiinnos-
tunut tästä Rimmillä tehtävästä terveysprojektista.

Perjantaina 20.1. 
tuli Rimminkankaan 
kouluumme Akuutin 
toimittaja ja kuvaaja 
TV:stä. He halusivat 

nähdä, kuinka 
Pudasjärven koulusta 

tehdään Suomen 
terveintä koulua!

ta opettajaakin on mukana.  
Akuutti seurasi päivän yri-
tysluokkalaisten toimia, ku-
vasi paljon ja haastatteli op-
pilaita. Juttu tulee TV:sta 

tiistaina 9.2.

Pia Ervasti
kuvat Ruusa Lauhikari

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy 

JOKA viikko 
keskiviikkoisin 
ja se jaetaan 

JOKA talouteen 
ja yritykseen 

Pudasjärvellä!
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Neliäänisesti laulava Vox 
Margarita kuoro perus-
tettiin vuonna 2003, jo-
ten kuorolla on meneillään 
seitsemäs toimintavuosi. 
Samoihin aikoihin lakkau-
tui pitempään seurakunnas-
sa toiminut kamarikuoro. 
Useat sen miesjäsenet kes-
kittyivät kirkkokuoron toi-
mintaan ja kuusi naisjäsentä 
siirtyi uuteen naiskuoroon. 
Kuoron johtaja Keijo Piirai-
nen muistaa, että nykyisistä 
kuorolaisista kamarikuoros-
ta siirtyneitä ovat Pirjo Haa-
pala, Terttu Puurunen, Kir-
si Kipinä, Outi Lehtimäki, 
Terttu Määttä, Marja-Leena 
Törrö ja Paula Vähäkuopus. 
Uusia laulajia tuli saman 
verran. Nykyisin Vox Mar-
garitan kuoron vahvuus on 
14 laulajaa. 

Koko toiminnan ajan kuo-
ron ohjelmistossa on ollut 
uutta suomalaista hengellis-
tä musiikkia, joiden tekijöi-

Vox Margarita -kuorolla monipuolinen ohjelmisto
Helmen ääni

Pudasjärven seurakunnassa toimii kuusi 
eri musiikkiryhmää; Kirkkokuoro, Sarakylän 

kappelikuoro, Nuorisokuoro, Lapsikuoro, 
Eläkeläisten musiikkipiiri sekä naiskuoro Vox 
Margarita, jonka toimintaa haluamme tässä 

jutussa esitellä lähemmin.

tä ovat muun muassa Petri 
Laaksonen, Pekka Simojoki 
sekä Lasse Heikkilä. Piirai-
sen mukaan on kuitenkin 
koko ajan tehty myös omaa 
tuotantoa. -Kuoron jäsen, 
Terttu Puurunen, on sanoit-
tanut useita lauluja, joita 
olemme sitten kumpikin sä-
veltäneet, kertoo Piirainen.

Kuoron ensimmäinen 
esiintyminen oli puolen vuo-
den harjoittelun jälkeen Uu-
den Vuoden päivänä maa-
herran vastaanottojuhlassa, 
joka pidettiin Pudasjärven 
kaupungiksi tulon kunni-
aksi eli kuoro läksi liikkeel-
le huipulta! Lähes joka vuo-
si on pidetty joulukonsertti, 
jossa on vieraillut myös ru-
non lausujia, on luettu kerto-
muksia sekä eräänä vuonna 
joulukonsertti järjestettiin 
yhdessä Pudasjärven mies-
laulajien kanssa. Piirainen 
korostaa, että tärkeimmät 
esiintymiset ovat olleet kui-

tenkin jumalanpalvelukset, 
joissa kuoro avustaa sään-
nöllisesti ja muut esiintymi-
set ovat sen mukaan kuin 
pystytään niitä ottamaan 
vastaan. 

Kuoroharjoitukset ovat 
joka viikko, mutta kesällä pi-
detään taukoa. Neliäänisesti 
laulavalla pienellä kuorolla 
ohjelmistossa on yli 100 lau-
lua, joissa on mukana joku 
suurempikin teos, muun 
muassa Fax Filken messu, 
jota esitettiin kolme vuot-
ta sitten. 

Viime kesän kotiseutu-
juhlilla laulettiin ihan sitä 
tilaisuutta varten sävelletty 
laulu, eli lauluissa pyritään 
tuomaan esille myös pai-
kallista asiaa. Vierailukut-
suja on tullut Pudasjärven 
ulkopuolellekin. Esimer-
kiksi esiintymismatkalla on 
käyty vuonna 2006 Virossa 
Virossa.

-Neliääninen kuoro on 
haastava näin pienellä laula-
jamäärällä ja laulajilla onkin 
suuri vastuu omasta äänes-
tään. Ääniä harjoitellaankin 
myös kotona, kertoo kuo-
ronjohtaja Piirainen. 

-Tänä vuonna esiinty-
misiä on ollut loppiaisena 
jumalanpalveluksessa ja 

tammikuun puolessa välis-
sä leijonien naisklubi Hi-
limojen 5-vuotis juhlissa. 
Tulevan kevään aikana on 
vielä jumalanpalveluksissa 
esiintymisiä. Nyt suunni-
tellaan mahdollisesti jo ensi 
syksynä toteutuvaa esiinty-
mismatkaa Pohjois-Ruotsiin 
Råneån, joka on lähellä Luu-
lajaa ja jonne seurakuntaan 
kanttori Keijo Piirainen on 
solminut yhteyksiä Pudas-
järven seurakunnasta.

Alkuvuodesta kuoro esiintyi lionsklubi Hilimojen 5-vuotisjuhlassa. Kuorolaisilla oli yllään esiintymisissä käytettävä yhtenäinen kuoroasu. Juhlaan oli harjoiteltu perintei-
sestä ohjelmistosta poikkeavasti hieman kevyempiä lauluja. 

Mistä nimi Vox Margarita?
Keijo Piirainen kommen-

toi kuoron nimeä, että toi-
minnan alussa mietittiin 
kuorolle nimeä ja yksituu-
maisesti sovittiin, että kuo-
rolle ei ihan perinteistä ni-
meä haluta. 

-Kuoron perustamis-
vuonna 2003 oli myös suo-
malaisen elokuvan ”Helmiä 
ja sikoja” ensiesitys. Siitä elo-
kuvasta tuli helmet sana, jota 
ajatusta aloitettiin työstää. 

Helmi on latinaksi margarita 
ja vox -sana viittaa ääneen. 
Siitä tuli kuoron nimi, joka 
suomennettuna voisi olla 
”helmen ääni” tai ”helmi 
äänet”. Raamattu kehottaa 
meitä esimerkiksi Matteuk-
sen evankeliumissa (13:46) 
etsimään Jumalaa niin kuin 
kallisarvoista helmeä.

Heimo Turunen

Vox Margarita kuoro esiintymässä kansallispuvuissa viime kesän Pudasjärven ko-
tiseutujuhlassa.

AMMATTITAIDOLLA
· saneerausremontit
· lauteet ja muotolauteet
· puusepän työt

Puusepänverstas TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4, Pudasjärvi
j.kylmanen@luukku.com · puh. 0500 923 203

Parturi-Kampaamo

Puistotie 2, p. 08-823 023

• liukuovet ja tilanjakajat
• pyörästöillä 10 vuoden takuu
• mittatilaustyönä meiltä
• käytössämme 3D
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

Kabinetti liukuovet ja säilytysjärjestelmät!

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Bioteekin
hainrusto- ja 

vihersimpukka

nyt 39,90 /160 kpl

Puistotie 2, Pudasjärvi
P.  040 524 2545

www.luontais-pilvi.net
Avoinna:

ma-pe 9–16.45, la 10–14

Tuplateho niveliin!

(norm. 44,90)
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Sen paikalle vaihdettiin 
uusi Oulun kaupungin vaa-
kunalla varustettu merk-
ki osoittamaan, että Oulu 
ja Pudasjärvi ovat rajakau-
punkeja. 

Tapaamisen aikana pi-
detyissä puheissa todettiin, 
että Oulu on Pohjois-Suo-
men taloudellinen- ja logis-
tinen keskus. Sillä on myös 
vilkkaat kansainväliset yh-
teydet lento- ja raideliiken-
teen kautta. Yhdessä Oulu 
ja Pudasjärvi muodostavat 
toimivan valtatie 20 suun-
taisen matkailuvyöhykkeen. 
Alueella on erinomainen 
saavutettavuus, olipa sitten 
kysymys päivämatkailijoista 
tai pidempään alueella vii-
pyvistä matkailijoista. Pu-
dasjärven luonto jokineen ja 
tuntureineen täydentää mer-
kittävällä tavalla Oulun mat-
kailun palvelutarjontaa.

Syötteen matkailualueel-
la kävi vuonna 2009 noin 
400.000 matkailijaa. Valmis-
tuvan kehittämissuunnitel-
man mukaan määrän usko-
taan nousevan vuoteen 2023 
noin miljoonaan kävijään. 
Merkittävä osa koti- ja ulko-
maalaisista matkailijoista tu-
lee alueelle Oulun kautta. 

Oulun sijainti hyvien lii-
kenneyhteyksien päässä Eu-
roopan suurista keskuksista 
ja kaupungin vilkas lento-
kenttä Oulunsalossa ovat 
tehneet Oulusta loma- ja ko-
kouskaupungin, jossa mat-
kailu on kasvussa. Yöpymi-
set Oulun majoitusliikkeissä 
lisääntyivät viisi prosenttia 
edellisvuoden tammikuu-
hun verrattuna kun samaan 
aikaan koko maassa yöpy-
miset vähenivät. Kotimais-
ten matkailijoiden osuus 
kasvoi 10 prosenttia. Tam-
mikuussa Oulussa yöpyy 
perinteisesti paljon venäläis-
turisteja. Heidän määrän-

Suuntana kansainväliset matkailumarkkinat:
Oulu ja Pudasjärvi tiivistävät
matkailuyhteistyötä

Oulu ja Pudasjärvi ovat tiivistämässä yhteistyötä matkailutoimialalla, 
onhan kaupungeilla yhteistä rajaa lähes 100 km. Sen merkeissä Oulun 

kaupunginhallitus matkusti Pudasjärven kaupunginhallituksen vieraaksi 
tiistaina 2.2. Hallitukset tapasivat toisensa puolen päivän jälkeen 

Pudasjärven ja Oulun kaupungin yhteisellä rajalla Hirvisuolla, jossa oli 
vielä vanhastaan Ylikiimingin kunnan vaakuna. 

sä kasvoi nyt 42 prosentilla 
ja nousi 2300 yöpymiseen. 
Kaikkiaan Oulun majoitus-
liikkeissä kirjattiin vuoden 
ensimmäisen kuukauden ai-
kana reilut 34.000 yöpymis-
tä, joista kotimaisten osuus 
oli 28.000 ja ulkomaisten 
6.000. Syötteen tunturialue 
on perinteisesti ollut myös 
Oulun seudun ihmisten oma 
lähimatkailualue. Suurin osa 
Pudasjärvelle rakennetuista 
vapaa-ajan asunnoista on 
Oulussa ja sen ympäristö-
kunnissa asuvien ihmisten 
omistamia. He muodostavat 
myös merkittävän osa niin 
sanotuista päiväkävijöistä, 
joiden määrä on ollut voi-
makkaassa kasvussa.

Yhteinen kokous 
Syötteellä
Yhteisen tapaamisen jäl-
keen hallitukset matkusti-
vat Syötteelle, jossa pidet-
tiin kaupunkien hallitusten 
yhteinen kokous. Siinä so-
vittiin, että tulevan kevään 
aikana Oulun ja Pudasjär-
ven matkailualan toimijat 
etsivät konkreettisia toimin-
tamalleja, joilla tähdätään 
entistä vahvempaan palve-
lutarjontaan ja osaamiseen 
matkailun kehittämiseksi. 
Tarkoituksena on Oulun ja 
Pudasjärven matkailustrate-
giatavoitteiden ja toimenpi-
teiden yhteinen suuntaami-
nen niin, että jo seuraavaan 
matkailukauteen on tar-
jolla yhteisiä matkailijoil-

Kaupunkien leikkimielisen rajakatselmuksen suorittivat poroajeluna Pudasjärven 
kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja Oulun apulaiskaupunginjohtaja Timo Ke-
nakkala.

Oulun kaupunginhallitus matkusti Pudasjärven kaupunginhallituksen vieraaksi. 
Tapaaminen alkoi kaupunkien rajalla Hirvisuolla, jossa tervetulopuhetta pitämässä 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma.oikealla.

le tarjottavia palvelutuot-
teita. Toimenpiteiden kärki 
suunnataan kansainväli-
sen matkailumarkkinoille. 
Yhteisesti luodaan puitteet 
kaupunkien matkailutoi-
mialojen tuotekehityksen-, 
tuotteistamisen ja markki-
noinnin käytännön yhteis-
työn tiivistämiseen ja tehos-
tamiseen.

Oulu ja Pudasjärvi näke-
vät tärkeänä asiana kehittää 
edelleen sekä lento- että rai-
deliikennettä. Työn alla ole-
vassa Maakuntasuunnitel-

massa Pohjois-Pohjanmaa 
on määritelty pohjoisten 
alueiden veturiksi ja siinä 
Oulu johtavaksi tekijäksi 
muun muassa Pohjois-Suo-
men ja Barentsin alueen vä-
lillä. Barentsin alueen liiken-
neyhteyksien parantamisella 
voidaan merkittävästi pa-
rantaa Oulun ja koko Poh-
jois-Suomen saavutettavuut-
ta, sillä on myös positiiviset 
vaikutukset matkailuelin-
keinoon. 

Heimo Turunen

Vierailuun kuului rajalla olevien vanhojen nimikylttien poistaminen, koska uudet 
kaupunkien rajaa osoittavat opastetaulut ovat jo paikoillaan Valtatie 20 varrella. 
Nimitauluja ja vaakunoita irrottamassa kaupunkien hallitusten puheenjohtajat 
Vesa Riekki ja Esko Kurvinen.

Ammattikoulun matkailulinjan oppilaat Pudasjärvel-
tä tarjosivat valtatien varteen P-paikalle pystytetyssä 
kodassa savuporokeittoa sekä nuotiokahvit juustolei-
pien kera.
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Mitä tarkoittaa Oulunkaari?
Suomessa seutukuntajako on otet-
tu käyttöön vuonna 1994. Seutu-
kuntajako liittyy Euroopan Unio-
nin alueluokitusjärjestelmään, jota 
käytetään alueellisen tilastoinnin 
ja aluepolitiikan kohdentamiseen. 
Seutukunnan toimielimille voi-
daan siirtää seutukuntaan kuulu-
vien kuntien valtuustojen hyväk-
symää päätösvaltaa. Seutukunnat 
tekevät yhteistyötä palvelujen 
tuottamisessa, elinkeinoissa ja mo-
nilla seuduilla myös maankäytös-
sä. Seutukunnat saavat päättää 
itse nimensä.

Jokainen Suomen kunta kuuluu 
johonkin seutukuntaan. Pudasjärvi 
kuuluu tällä hetkellä Oulunkaaren 
seutukuntaan, johon Pudasjärven 
kaupungin lisäksi kuuluvat Iin, 
Utajärven ja Vaalan kunnat.

Seutukuntajaossa vuodelta 1994 
Pudasjärvi kuului alun perin Koil-
lismaan seutukuntaan. Pudasjär-
ven valtuusto teki marraskuussa 
1999 päätöksen vaihtaa seutukun-
taa.  Vuoden 2000 alusta se siirtyi 
kuulumaan Iin seutukuntaan. Sa-
malla Pudasjärvi liittyi kuntayhty-
män muodossa toimivan Iin seutu-
kunnan jäseneksi.

Vuonna 2002 Iin seutukunta 
muutti nimensä Oulunkaaren seu-
tukunnaksi.  Tuolloin siihen kuu-
luivat myös Ylikiimingin ja Yli-Iin 
kunnat, jotka myöhemmin erosivat 
siitä päätettyään kuntaliitoksista 
Oulun kaupungin kanssa.  Kuiva-
niemen kunta liittyi Iin kuntaan 
vuoden 2007, jolloin senkin jäse-
nyys lakkasi. Vaala on liittynyt 
seutukunnan jäseneksi vuoden 
2008 alusta.

Joulukuussa 2009 Oulunkaaren 
seutukunta muutti kuntien yhtei-
sellä päätöksellä nimensä Oulun-
kaaren kuntayhtymäksi.

Vastauksia Oulunkaarta koskeviin kysymyksiin

Paikallislehden palstalla on kysytty Oulunkaaren 
toiminnasta Pudasjärven näkökulmasta. Olemme 

allekirjoittaneet pyrkineet vastaamaan kysymyksiin 
perusteellisesti ja keskittyen olennaisiin asioihin.

Oulunkaaren tehtävät
Vuonna 2005 valtioneuvosto 
käynnisti Paras-hankken kunta- ja 
palvelurakenteen uudistamisek-
si. Hankkeen toteuttamista ohjaa-
va puitelaki tuli voimaan vuoden 
2007 helmikuussa ja on voimassa 
vuoden 2012 loppuun. Kaikkien 
kuntien tuli jättää 31.8.2007 men-
nessä valtioneuvostolle puitelain 
edellyttämät suunnitelmat palve-
lurakenteiden uudistamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä.

Ammatillisen koulutuksen jär-
jestämiseksi tarvittiin Paras-puite-
lain velvoittamana 50 000 asukkaan 
väestöpohja. Sen toteuttamiseksi 
Pudasjärvi ja Taivalkoski purkivat 
yhteisen koulutuskuntayhtymänsä 
ja siirsivät ammatillisen koulutuk-
sen järjestämisen Oulun seudun 
ammatillisen koulutuskuntayh-
tymän tehtäväksi vuodesta 2008 
alkaen. Perusterveydenhuollon ja 
siihen kiinteästi liittyvien sosiaa-
litoimen tehtävien osalta Paras- 
puitelain mukaan kunnassa tai 
yhteistoiminta-alueella on oltava 
vähintään noin 20 000 asukasta. 
Tämän lisäksi kunnan tai yhteis-
toiminta-alueen tulee muodostua 
työssäkäyntialueesta tai muusta 
sellaisesta toiminnallisesta koko-
naisuudesta, jolla on taloudelliset 
ja henkilöstövoimavaroihin pe-
rustuvat edellytykset vastata pal-
velujen järjestämisestä ja rahoi-
tuksesta.

Tämän 20000 asukkaan velvoit-
teen täyttämiseksi Pudasjärven 
kaupungin valtuusto on jo kesällä 
2007 linjannut yhteistoiminta-alu-
eekseen Oulunkaaren seutukun-
nan, joka täyttää valtioneuvoston 
asettaman asukaslukuminimin. Tä-
män linjauksen mukaista tehtävien 
siirron valmistelua on tehty kai-
kissa Oulunkaaren kunnissa, siis 

myös Pudasjärven kaupungissa, 
vuodesta 2007 alkaen. Tämän vuo-
den alusta Oulunkaari aloitti toi-
mintansa Paras- lain edellyttämä-
nä palvelukuntayhtymänä.  Myös 
nimi muutettiin Oulunkaaren kun-
tayhtymäksi. Se siis järjestää jäsen-
kuntiensa järjestettäviksi määrätyt 
sosiaali- ja terveydenhuollon laki-
sääteiset palvelut.  Koko sosiaali- ja 
terveystoimen henkilökunta siirtyi 
kuntayhtymän palvelukseen. Las-
ten päivähoito siirrettiin opetustoi-
meen kuuluvaksi ja jäi näin kau-
pungin omaksi toiminnaksi.

Oulunkaaren kuntyhtymän teh-
täväksi on annettu jo vuoden 2009 
alusta jäsenkuntien ns. tukipalve-
lutehtävät eli talous-, henkilöstö- ja 
atk-palvelut. Näitä tehtäviä hoita-
maan valitut henkilöt siirtyivät Ou-
lunkaaren palvelukseen vuoden 
2009 alusta alkaen. Oulunkaaren 
kuntayhtymän tehtävänä on edel-
listen lisäksi edistää myös Oulun-
kaaren alueen elinvoimaisuutta ja 
yhteistyötä sekä huolehtia osaltaan 
elinkeinojen kehittämistyöstä ja 
edun valvonnasta.

Oulunkaaren 
päätöksentekojärjestelmä
Oulunkaaren kuntayhtymän ylin-
tä päätösvaltaa käyttää yhtymä-
valtuusto, johon kuuluu kaikkiaan 
24 jäsentä, Pudasjärveltä ja Iistä 
valitaan kummastakin 7 jäsentä ja 
Utajärveltä ja Vaalasta kummasta-
kin 5 jäsentä. 

Yhtymävaltuustossa Pudas-
järveä edustavat seuraavat viisi 
henkilöä ja kaksi valitaan vielä li-
sää: Erja Komulainen, Eero Oinas-
Panuma, Tapio Pohjanvesi, Vesa 
Riekki ja Paavo Tihinen.

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto valitsee yhty-
mähallituksen, johon kuuluu 12 
jäsentä: neljä Pudasjärveltä ja Iis-
tä ja kaksi Utajärveltä ja Vaalasta. 
Tällä hetkellä yhtymähallituksen 
puheenjohtajana toimii Pudas-
järven kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki. Lisäksi 
yhtymähallituksen jäseninä Pu-

dasjärveltä ovat kaupunginhalli-
tuksen jäsenet: Aune Ekdahl, Kai-
sa Nivala ja Paavo Tihinen.

Tarkastuslautakunnassa on 
yksi jäsen kustakin jäsenkunnas-
ta. Pudasjärveltä jäsenenä on Pirk-
ko Raitamaa

Palvelutuotantolautakunnassa 
on 12 jäsentä, joista neljä Pudas-
järveltä: Erkki Honkanen, 2. va-
rapj. Henrik Hämäläinen, Tapio 
Pohjanvesi ja Sointu Veivo. Lau-
takunnan päätehtävänä on seura-
ta yhteistoiminta-alueen palvelui-
den määrää, laatua jakautumista ja 
vaikutuksia. 

Kuntayhtymän toimintaa joh-
taa kuntayhtymäjohtajana Kirsti 
Ylitalo, joka toimii yhtymähalli-
tuksessa asioiden esittelijänä. Val-
mistelutehtävissä hänen tukenaan 
on jäsenkuntien kuntajohtajista 
muodostuva johtotiimi. Johtotii-
min puheenjohtajuus on vuosit-
tain kiertävä. Maaliskuussa 2010 
puheenjohtajakausi siirtyy vuo-
deksi kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittilalle.

Oulunkaaren kuntayhtymän 
toiminnan ohjaaminen omista-
janäkökulmasta on ensiarvoisen 
tärkeää ja samalla haasteellista. 
Omistajaohjauksen ja palveluiden 
taloudellisuuden, tuottavuuden, 
vaikuttavuuden ja kattavuuden 
varmistamiseksi Pudasjärven kau-
pungin johtoryhmän kokouksiin 
on kaupunginjohtajan päätöksel-
lä kutsuttu osallistumaan vuoden 
2010 alusta alkaen kuntayhtymä-
johtaja Kirsti Ylitalo. Kaupungin 
johtoryhmä työskentelee kaupun-
ginjohtajan johdolla.

Oulunkaaren talous
Jäsenkunnat maksavat Oulun-
kaaren kuntayhtymän toiminnan 
kustannukset perussopimukses-
sa määritellyllä tavalla. Tavoittee-
na on mahdollisimman pitkälle 
seurata ja laskuttaa kustannukset 
kunnittain todellisella aiheutta-
misperiaatteella.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Tihinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki halusivat tiedottaa Oulunkaaren perusasioita. Kuva otettu 2.2 Oulun kaupunginhallituksen 
tapaamisesta kaupunkien rajalla Hirvisuolla.

Suurin osa sosiaali- ja terveys-
toimen menoista jaetaan kunnille 
niiden asukkaiden tarvitsemien 
palveluiden järjestämisestä synty-
vinä, vain yhteiset hallintomenot 
jaetaan asukasluvun mukaisesti.  
Pudasjärven maksuosuus on kun-
nista suurin, koska kuntalaisemme 
tarvitsevat palveluita esimerkik-
si enemmän kuin Iin kuntalaiset.  
Palveluiden korkeat kustannuk-
set johtuvat osaltaan kuntalaisten 
ikärakenteesta, sairastavuudesta, 
korkeasta työttömyydestä ja pit-
kistä etäisyyksistä Pudasjärven 
kaupungin sisällä.

Pudasjärven kaupungin mak-
suosuus vuoden 2010 talousarvi-
ossa on 31,6 miljoonaa euroa, joka 
sisältää kaikki kuntayhtymän teh-
täväksi kuuluvat palvelut. Sum-
masta on 30,7 miljoonaa euroa 
varattu sosiaali- ja terveystoimen 
kustannuksiin. 

Kunnittain Oulunkaaren kun-
tayhtymän talousarvio jakautuu 
seuraavasti: Pudasjärvi 31,6 mil-
joonaa euroa, Ii 24,7 milj euroa, 
Utajärvi 9,3 milj euroa ja Vaala 11,2 
milj euroa.

Pudasjärvellä 2.2.2010

Eero Oinas-Panuma
kaupunginvaltuuton

puheenjohtaja

Vesa Riekki
kaupunginhallituksen pj,

Oulunkaaren
kuntayhtymän hallituksen pj

Kaarina Daavittila
kaupunginjohtaja

Paavo Tihinen
kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja

Oulunkaaren kuntayhtymää johtaa Kirsti Ylitalo, jolle Pudasjärvi 
on tullut tutuksi monista yhteyksistä jo aikaisemmin.
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Syötteellä tapahtuu

Näyttely Jään mielenkuvia
19.1. - 15.3.2010 Syötteen luontokeskuksessa. Esko Ikosen perintei-
sestä poikkeavia luontokuvia jäästä ja jään kauneudesta. Näyttelyyn 
valitut 29 teosta saavat katsojan mielikuvituksen laukkaamaan.
Karaoketanssit
5.2.2010  klo 21.00 Hotelli Iso-Syöteellä
Völkl Suksitapahtuma
6.2. klo 12. 
Hiihtokeskus Iso-Syöte, Eturinteet.
Tanssiorkesteri Richie
6.2.2010  klo 21.00 Hotelli Iso-Syöteellä. Snapsibaarissa dj alkaen klo 
22:00.
Elan SnowTour 
21.2.klo 11. Hiihtokeskus
Iso-Syöte, Eturinteet.
Umpihankihiihdon XIII MMkisat ja Lumikenkävaelluksen
X SM -kisat
12.2. - 14.2. Syötteellä.
Karaoketanssit
12.2.2010  klo 21.00 Hotelli Iso-Syötteellä.
Tanssiorkesteri Naseva
13.2.2010  klo 21.00 Hotelli Iso-Syöteellä. Snapsibaarissa dj alkaen klo 
22:00.
Jäälinna Tour 2010
19.2.2010 - 21.2.2010 klo 10.00 Iso-Syötteen Lumimaassa. 
Orkesteri Cool Operator
20.2.2010  klo 22.00
Hotelli Iso-Syöteellä. Snapsibaarissa dj alkaen klo 22:00.
Luontokeskuksen filmiviikot
22.2.2010 - 14.3.2010 Syötteen luontokeskuksessa.
Audi Rinnerieha
24.2.2010  klo 13 Hiihtokeskus Iso-Syöte, Eturinteet.
Tuubivauhtikisa
24.2.2010  klo 14.00  - 15.00
Hiihtokeskus Iso-Syöte, Eturinteet
Nyt kisataan kuka uskaltaa painaa lujimmin tuubissa! Hyvät palkinnot, 
tule kisaamaan!
Suomi Slalom
25.2.2010  klo 14.00
Hiihtokeskus Iso-Syöte, Eturinteet
Suomi Slalom on koko perheen ja ystävien leikkimielinen ja hauska 
rinnetapahtuma. Reippaan yhdessäolon ohessa myös kilpaillaan, lajeina 
pujottelu, telemark ja lumilautailu.
Syötteen Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvila 
on avoinna aina perjantaisin klo 10 - 12 Kaikki perheet tervetulleita 
asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Tervetuloa!

Syötteen tapahtumakalenteri

Kuntayhtymän johtajan Kirsti Yli-
talon mukaan kuntien tilikartat 
ovat hyvin erilaiset, joten uuden 
ja oman tilikartan luominen sekä 
kuntien antamien raamien sovit-
taminen sosiaali- ja terveyspal-

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta ja talous raamiin
Oulunkaaren kuntayhtymän palvelutuotantolautakunta 

hyväksyi 26.1.2010 kokouksessaan sosiaali-ja 
terveyspalvelujen käyttösuunnitelman vuodelle 2010. 

Kuntayhtymän talousarvio sosiaali- ja terveyspalveluissa 
perustuu kuntien antamiin raameihin ja kuntayhtymän 

valtuuston joulukuussa 2009 hyväksymiin tavoitteisiin ja 
toimenpiteisiin.

velujen käyttösuunnitelmassa on 
vaatinut runsaasti aikaa ja työtä. 
Palvelujohtajat Kaisa Hiltunen, H. 
Tapio Hanhela ja Kyllikki Syrjäpa-
lo esittelivät omien palvelualojen-
sa (perhe-, terveys- ja vanhuspal-

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA:

velut) tavoitteita ja toimenpiteitä 
alkaneelle vuodelle. Keskeistä on 
asiakkaiden palveluiden saata-
vuus ja toimintakäytäntöjen yh-
denmukaistaminen huomioiden 
kuitenkin palvelualueiden paikal-
liset olosuhteet.

Palveluverkostoon ei ole suun-
nitteilla muutoksia. Ostopalvelui-
hin kiinnitetään erityistä huomiota. 
Hallintojohtaja Mirja Klasila esitteli 
lautakunnalle käyttösuunnitelman 
monisäikeiset raportit runsaine nu-
merotietoineen. Nettolukuina käyt-
tösuunnitelman luvut ovat kunnit-
tain seuraavat (miljoonaa euroa): Ii 
23,6, Pudasjärvi 30,2, Utajärvi 8,8 
ja Vaala 10,9. Yhteensä näistä tu-
lee 73,5 miljoonaa euroa. Kuntien 

antamat raamit sopeuttamistavoit-
teineen muodostavat uudelle pal-
velutuotanto-organisaatiolle sen-
tintarkat toimintapuitteet.

Palvelutuotantolautakunta ra-
portoi Oulunkaaren sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämiskes-
kukselle neljä kertaa vuodessa 
palvelusopimusten ja talousarvion 
toteutumisesta. Järjestämiskeskuk-
sen kautta toiminta- ja talousrapor-
tointi etenee yhtymähallitukselle 
ja –valtuustolle kolme kertaa vuo-
dessa talousarvion osavuosikatsa-
usten muodossa. Kuntien antamat 
raamit ovat sitovia ja määräraha-
muutokset edellyttävät valtuusto-
jen erillisiä päätöksiä.

Syötteen lumiolot ovat poikkeuk-
selliset. Tuntureita lähestyttäes-
sä muutaman kilometrin matkalla 
lumeton maisema saattaa muuttua 
postikorttimaisemaksi, jossa kaik-
kialla ympärillä on puhtaan hoh-
tavaa lunta ja tykkylumen muotoi-
lemia puita. Suomen lumisimmat 
seudut alkavat sopivasti Syötteen 
seudulta. 

Oulujärven ja Perämeren vai-
kutuksesta ilman kosteus on suu-
ri. Suomen eteläisimpien tunturien 
rinteet nostavat ilmavirrat korke-
uksiin. Kosteus tiivistyy ja sataa 
lumena alas. Pudasjärveltä Syöt-
teelle on vain runsaat 50 kilomet-

riä Silti talvi ja hiihtokelit tulevat 
tuntureille jopa kaksi viikkoa en-
nen kuin Pudasjärven kaupungin 
keskustaan. 

Voi  käydä, että matkalla Oulus-
ta Pudasjärven läpi Kuusamoon ei 
tule edes aavistaneeksi, että lasket-
telukausi Syötteellä on jo alkanut, 
ja rinteillä lasketellaan jo täyttä 
vauhtia. Voi käydä, että talven voi 
todeta alkaneeksi jo vajaan kym-
menen kilometrin päässä Kuusa-
mon tieltä kohti pohjoista, vaikka 
Kuusamon tien varressa maisema 
on liki lumeton. Lumisateen mää-
rä ei suoraan vaikuta tykkylumen 
muodostumiseen. Tykky tiivistyy 

suoraan ilman kosteudesta pui-
den oksille, neulasiin ja kaikkiin 
rakenteisiin, kuten vaikkapa an-
tennimastoihin ja hiihtohissira-
kenteisiin. 

Yhteen puuhun tykkylunta 
saattaa kerääntyä jopa 2000 – 3000 
kilon verran. Lumi ja tykky ovat 
olennainen osa Syötteen ainutlaa-
tuista talvista maisemaa. Suomen 
talvinen erämaa näyttäytyy upeim-
millaan Syötteen latu- ja lumiken-
käretkillä, moottorikelkkareiteillä 
ja mönkijäsafareilla.

Lähde:TalviSyöte 1/2009

Lunta
enemmän kuin muualla

Keskeistä asiakkaiden palveluiden saatavuus ja toimintakäytäntöjen yhdenmukaistaminen



16 nro 5PUDASJÄRVI lehti

vain 7€
NAUTI hyvä lounas
arkisin klo 10.30-15.00!

Grillistä: esim. 
 runsas ”grillilautanen” 
 lihapiirakka
  kaikilla mausteilla         ym.
Avoinna arkisin 8-17

Tilauskeittiöstä:
voileipäkakut, täytekakut,
salaatit, lämpöiset ruuat.
Tilaukset : 040-596 6251

mporo@saunalahti.fi

Matkahuolto
avoinna

arkisin klo 8-16 
p. 050-353 6579

Kahvila Kulma

(myös kotipakettiin)

5,90

2,90  

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLAILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudas-
torilla ilmoittaminen on yksityisille henkilöille ilmaista. 
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 ilmoituksee-
en kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa 
+alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei 
julkaista).

HENKILÖKOHTAISTA

Myydään
valkoinen eteiskaappiryh-
mä. Korkeus sokkeleineen 
250 cm, leveys 205 cm, sy-
vyys 60 cm. Ryhmään kuu-
luu 2 ovellista korkeaa 
kaappia, avoin hengaritan-
kokaappi+ hattuhylly sekä 
ovelliset yläkaapit. Tiedus-
telut puh. 040 595 4097.

Myytävänä
Itäsiperianlaikan narttupen- 
tu,synt.29/11-09.Rekiste- 
röity,sirutettu,terveystodist
us, väri ruskea. Kaunis, hy-
väluonteinen metsästys- tai 
harrastus-koira.
Hp.800€. Puh.0400 185892/
Raimo Pokka.

Myydään
mehulinko Kenwood JE 600, 
vähän käytetty hp. 35€. puh 
040 523 1518.

Ostetaan 
Rankaa polttopuuksi, ote-
taan huomioon myös pys-
typuut. Ota yhteyttä puh. 
040 730 3125.

Myydään
Valkoinen paljeovi kiinik-
keineen. Korkeus 210 cm, 
leveys 200 cm, yhden sä-
leen leveys 10 cm. Tee tar-
jous! Tiedustelut puh. 040 
595 4097.

Vain tosinaiselle!
37v. suomalaismies etsii vakituista ja vapaata 
naisystävää (myös yh). Mieluiten kotoisan raitis ja 
harrastuksiakin on. Puh. 040 472 044.

Pudasjärven Urheilijoita 
edustava 58-vuotias Olavi 
Leinonen hyppäsi torstai-
na 28.1. kultaa Veteraani-
en MM-kisoissa Slovenian 
Bledissä.  Kultaa tuli K-38 
mäessä, jossa Leinonen 
leiskautti 34,5 ja 35,5 met-

Olavi Leinoselle
MM-kultaa Sloveniassa

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
PAISTI650kg

MARINOITU
PORSAS-
PATA 1000

4 kpl
400 g

Kylmäsen
HAMPURILAINEN

2006 kpl

TUORE SIKA-NAUTA
JAUHELIHA

399
TUORE
NAUTA

JAUHELIHA

550kg

Leppäsavustettu
PALVILEIKE 300 g

5,70 €/kg
171kplkg

rin hypyt.  Perjantaina 29.1 
oli K-29 mäessä kisa, jos-
sa Leinonen hyppäsi hope-
aa. MM-kultamitali palkin-
to Leinosella on myös kaksi 
vuotta sitten Taivalkoskel-
la pidetyistä kisoista.  Slo-
veniassa oli mukana myös 

maailman parhaan mäki-
hyppääjän mainetta niit-
tänyt Matti Nykänen, joka 
K-38 mäessä oli omassa sar-
jassaan viides ja K-29 mäes-
sä sai pronssia. 

Heimo Turunen

Olavi Leinonen kuvattuna kaksi vuotta sitten Taivalkoskella, kun hän silloinkin hyp-
päsi MM-kultaa.

Luuston hyvinvoinnille tär-
keää D-vitamiinia saa au-
ringosta, mutta pohjoisilla 
leveysasteilla aurinko pil-
kahtaa talvella vain silloin 
tällöin, joten sen saanti on 
turvattava muilla keinoilla. 
Monipuolinen ruokavalio 
tai D-vitamiinivalmisteiden 
käyttö ovat keinoja turvata 
D-vitamiinin riittävä saanti 
silloin, kun aurinko pysyy 
piilossa.

D-vitamiini on erittäin 
tärkeää luuston hyvinvoin-
nille, jotta kalsium ja fos-
faatti imeytyvät luustoon 
ja kiinnittyvät siihen lujak-
si rakenteeksi. D-vitamiinia 
syntyy iholla auringonvalon 
vaikutuksesta, mutta Suo-
men leveysasteilla aurinkoa 
on riittävästi vain kesällä. 
Siksi olemme D-vitamiinin 
saannin suhteen koko pitkän 
pimeän syksyn ja talven ruo-
kavaliomme varassa. 

– D-vitamiinin saanti on 
oleellista kokonaisterveyden 
ja luuston hyvinvoinnin kan-
nalta. Tutkimuksissa on ha-
vaittu, että puutostila saattaa 
lisätä riskiä sairastua myös 
sydän- ja verisuonitauteihin, 
syöpäsairauksiin ja aikuis-
tyypin diabetekseen, Valion 
ravitsemusasiantuntija Ma-
rika Laaksonen kertoo. 

Suomalaiset saavat talvisin 
liian vähän D-vitamiinia

Puutoksen 
huomaa vasta luun 
murtumisesta
D-vitamiinin puutostilaa on 
vaikea huomata itse, sillä 
sen haittavaikutukset ilme-
nevät salakavalan hitaas-
ti, kun luu alkaa hiljalleen 
pehmentyä. Ensimmäiset 
merkit puutostilasta näky-
vät luun haurastumisena, 
silloin myös murtumisriski 
kasvaa. Ensimmäinen varsi-
nainen oire voikin olla vasta 
luun murtuma.

D-vitamiinin riittävyy-
den voi selvittää laskemal-
la, onko oma ruokavalio 
riittävän monipuolinen, 
vai tarvitseeko sitä täyden-
tää D-vitamiinivalmisteilla. 
Ruokavalion kokonaisuutta 
ajatellen parasta on, että pyr-
kisimme saamaan D-vitamii-
nia riittävästi ruokavaliosta, 
sillä se on aina vitamiinival-
misteita monipuolisempi ra-
vintoaineiden lähde. 

– Parhaita lähteitä päivit-
täisessä ruokavaliossa ovat 
D-vitaminoidut maitotuot-
teet ja ravintorasvat. Myös 
kalaruoat ovat erittäin hy-
viä lähteitä, joten kalaa kan-
nattaa syödä vähintään 2-3 
kertaa viikossa. Myös suo-
malaiset metsäsienet, kuten 

kantarelli ja suppilovahve-
ro, sisältävät D-vitamiinia, 
Laaksonen kertoo.

– D-vitamiinin saanti-
suositukset täyttyvät, jos 
juo päivittäin 2-3 lasillista 
maitoa tai piimää, välipa-
lalla syö D-vitamiinilla täy-
dennettyä jogurttia tai viiliä, 
levittää leivän päälle ravin-
torasvoja ja syö kalaruokia 
muutaman kerran viikossa. 

Talviaikaan ruokavaliota 
on kuitenkin hyvä täyden-
tää valmisteilla. D-vitamii-
ni-valmisteita suositellaan 
erityisesti pikkulapsille, ras-
kaana oleville, imettäville 
sekä yli 60-vuotiaille. Sekä 
ruoassa oleva että valmis-
teista saatava D-vitamiini on 
yhtä hyvin kehon hyödyn-
nettävissä. 

Murheen liiallisesta D-vi-
tamiinin saannista voi huo-
letta unohtaa, sillä sitä ei voi 
syömällä saada liikaa. Jos 
päätyy D-vitamiinivalmis-
teiden käyttöön, on kuiten-
kin syytä noudattaa valmis-
teiden annosteluohjeita. 

– Kannattaa käyttää vain 
yhtä D-vitamiinivalmistetta 
ja karsia päällekkäisyydet 
pois, Valion ravitsemusasi-
antuntija Marika Laaksonen 
neuvoo.

Lähde:ww.deski.fi

Voit myydä/ostaa/ 
lahjoittaa

Pudastorin kautta. 
Pudastorilla

ilmoittaminen on 
yksityisille henkilöille 

ILMAISTA! 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy JOKA 

viikko 
keskiviikkoisin ja 

se jaetaan 
JOKA talouteen 
ja yritykseen 

Pudasjärvellä!
Lue uusin 

PUDASJÄRVI -lehti 
netistä 

www.pudasjarvi-lehti.fi

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

Koivuklapeja 10 h-m3
kotiin kipattuna 450,-
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L i i k e h a k e m i s t o
AUTOHUOLTO HINAUSPALVELUT

KORUJA, KÄDENTÖITÄ

RAKENNUSPALVELUT

TAKSIPALVELUT

VAKUUTUSPALVELUT

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

HAUTAKIVET

METSÄSTYS-
JA ERÄTARVIKKEET

LVI -JA
RAUTATARVIKKEET

Meiltä myös vakuutusvahinkokorjaukset

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478

HIERONTA-, KUNTOSALI- JA KAUNEIDENHOITO-
PALVELUT

Pudasjärvellä käsinvalmistettuja
hopeakoruja!

Kulkurin HopeaPuoti
www.kulkurinhopeapuoti.com Puhelin 

0400-496107 
045-6316361

§ 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

LAKI-
ASIAIN-

TOIMISTO
Juha Asikainen

Hoidan yli 
kahdenkymmen 

vuoden kokemuksella 
lakiasianne

Varatuomari
Juha Asikainen

Toritie 1
(Osuuspankin talo 2. krs.)

puh. 08-824 162
fax. 08-824 159

JP AUTOMAALAAMO
- AUTOMAALAUKSET
- KOLARIKORJAUKSET
- LASINVAIHDOT
- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
Avoinna ma-pe 8.00-16.00

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  p. 040 564 8614

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

- 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!

TAKSI Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110, Kipinä

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

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

SEPON
AUTOSÄHKÖ

Riekkopolku 7, Ranua

puh. 016-355 3033 
 0400-176 806

Ilmoita liikehakemistossa. 
Ota yhteys p. 040 1951 732

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944 345

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

Sähköposti: erkki.tauriainen@ieti.fi

kalastustarvikkeet 
metsästystarvikkeet
lämpökengät 
hevostarvikkeet
koiranruuat

www.anonase.com
08-821 337

Pudasjärven Lähivakuutus yhdistyi1.1.2010 alkaen
Pohjois-Pohjanmaan Lähivakuutukseen. 

Sulautumisen yhteydessä asiakkaan vakuutusturva
jatkuu ennallaan.

Lähivakuutusyhdistys Pohjois-Pohjanmaa
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
020 522 6000

Asiakaspalvelunumeromme on 020 522 6000

Seuraava Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 10.2.2010.

Ilmoita liikehakemistossa. Ota yhteys p. 040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemistossa on
edullista ilmoitustilaa!

LVI- ja
Rautatarvike Oy
LVI -työt, sähkö-
työt ja peltityöt 

paikallisesta
liikkeestä!

Varastotie 2
puh. 08 823 510
www.lvijarauta.fi

Piipposen Pirtti

TAKSIT

0400 388 231
Piipposentie 16

ja

puhelin
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven 
kaupungin internet-sivujen tapahtumista. Tapahtumista voi 
myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -pals-
talla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös 
edullista maksullista ilmoitustilaa!

Näyttely ”Pehmeä pistos - mjuk styng”
16.1.2010 - 14.2.2010 klo 15-20 (ma-ke), 14-17 (la-su) Tai-
dehuone Pudikissa. Jorma Styngin maalauksia ja veistoksia.
Tanssit Möykkälässä
6.2.2010. Iltaa tahdittaa Trio Naseva.
Suomalaisen kiitosrukous - yksinlaulukonsertti
14.2.2010 klo 16.00 Seurakuntakeskuksessa. Hannu 
Musakka, baritoni, laulu ja Keijo Piirainen urut ja piano. 
Ohjelmassa kuullaan suomenkielisiä, ensisijaisesti vanhoja 
ja rakkaita hengellisiä yksinlauluja. Konserttiin on vapaa 
pääsy. Konsertissa kerätään kolehti Yhteisvastuukeräyksen 
kautta Haitin maanjäristyksen uhreille. Tervetuloa!
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun
(Kärpät-KalPa) 20.2.2010 Lähtö Tuurituvalta klo 15.00. 
Tarkemmat hintatiedustelut ja varaukset viimeistään 7 vrk 
ennen peliä: Marko Koivula 0400 - 771 118 tai Tuuritupa 
0400 36 31 33.
Kirjallisuuspiiri
25.2.2010 klo 17.30 kirjastossa. Tällä kertaa luettavana
on jokin Albert Camusin teos. Tervetuloa mukaan kaikki 
vanhat ja uudet jäsenet!
Risteily Tallinnaan
27.-1.2.2010. Pikaiset ilmoittautumiset 28.1. klo 16 
mennessä Marko Koivula p. 0400 771 118 tai Tuurituvalle 
(Toritie 1).

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

Baritoni Hannu Musakka
laulaa kanttori Keijo Piirai-
sen säestyksellä Yhteisvas-
tuukonsertissa Pudasjärven
seurakuntakodissa sunnun-
taina 14.02 klo 16. Ohjel-
massa kuullaan suomenkie-
lisiä, ensisijaisesti vanhoja ja
rakkaita hengellisiä yksin-
lauluja sekä laulujen lisäksi
urkusooloja.
Kirkkoon on vapaa pääsy.
Maksullisia käsiohjelmia ei
ole. Kolehti kerätään Haitin
maanjäristyksen uhrien aut-
tamiseen.

Suomalainen
kiitosrukous -

yksinlaulukonsertti
kirkossa

Järj. Pudasjärven seurakunta

Innostavat, kannustavat ja 
kärsivälliset tanssiopetta-
jat Ensio Koivula ja Martta 
Ipatti saivat porukan aivo-
jen ja muidenkin kehonosien 
liikekeskukset hyrisemään 
buggin, hitaan valssin, Cha 
Cha Chan tangon, jenkan ja 
masurkan sävelin.

Kahden päivän leirityk-
sessä tuli selväksi hyvän ja 
oikeaoppisen ryhdin mer-
kitys niin tanssiliikunnassa 

Kuren tanssileirillä
oppimassa ja kertaamassa

Tammikuun viimeisenä viikonloppuna kokoontui 
lähes parinkymmenen tanssiliikuntaharrastajan 

joukko Hotelli-Ravintola Kurenkoskeen 
opettelemaan uusia ja varmistelemaan 

aikaisemmin opittuja tannsiaskelten kiemuroita.

kuin muussakin liikkumi-
sessa. ” Ryhti luonnollisen 
suoraksi”, ”Älä painaudu 
partnerin raahattavaksi”,  ” 
Pidä ohjaavaote sormenpäil-
lä tai kämmenellä, älä puris-
ta kumppanin sormia muru-
siksi” ja monet muut ohjeet 
korvissa mennä sutkuteltiin 
uusiin tanssinhallinnan rie-
mastuttaviin maailmoihin.

Lyhyessä teho-opetukses-
sa ei ehdi sisäistää ja siirtää 

kroppaan ja jäseniin kaik-
kia tarvittavaa käytännössä 
heti toteutettavaksi, mutta 
erinomaiset eväät ja kasva-
van lisäoppimisen hinku jäi 
kaikille kirkkaaksi haluksi ja 
tavoitteeksi. Tämän oivalsi-
vat opettajatkin ja kertoivat 
perinteiselle tanssileirille 
tulevan jatkoa alkukesällä. 
Siispä silloin hankkimaan 
liikkumistaitoja kesän tans-
silavojen lattioille. Tanssitai-
to on yleissivistystä!

Sointu Veivo
Tanssileiriläinen

Pudasjärven Kurenalla 
avantouinnin harrastajat 
ovat päässet pulahtamaan 
avantoon useiden vuosi-
en ajan Pietarilan rannassa. 
Avannosta on huolehtinut 
Pudasjärven Työttömien 
yhdistys. Tänä talvena Mik-
ko Puhakka ja Alpo Illikai-
nen sahasivat avannon auki 
tammikuun puolen välin 
jälkeen sekä asensivat lai-
turille lämpömaton ja ve-
teen pumpun, joka pitää 
avannon avoimena. Pukuti-
loina on uimareilla käytös-
sä Työttömien yhdistyksen 
Pietarilan toimitalon suih-
kutilat, jonne halukkaat 
voivat lunastaa maksullisen 
avaimen Työttömien yhdis-
tyksen toimistosta. 

Uimareista yksi aktiivi-
simpia on uimahalli Puik-
karissa työskentelevä Eeva 
Kenttälä, joka toimii myös 
avantouimareiden yhdys-
henkilönä. Kenttälä kertoo 
pulahtavansa avantoon har-
va se päivä. Hän kertoo, että 
Työttömien yhdistys on jär-

Avantouintia Pietarilan rannassa

Eeva Kenttälä oli tammikuun puolen välin jälkeen aukaistun avannon ensimmäi-
nen käyttäjä. 

jestänyt avantouintimahdol-
lisuudesta vuodesta 2006 
lähtien. Avaimen lunasta-
neita uinnin harrastajia on 
parikymmentä, mutta lisää-

kin harrastajia toivotaan mu-
kaan. Jokainen käy uimassa 
silloin kun se parhaiten it-
selle sopii.  

-Joskus toki on mukava 

käydä uimassa muutaman 
hengen kanssa yhdessäkin., 
toteaa Kenttälä.

Pudasjärvi-

lehti ilmestyy 

JOKA viikko 

keskiviikkoisin 

ja se jaetaan 

JOKA talouteen 

ja yritykseen 

Pudasjärvellä!

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti 

netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Tanssinopettajat 
Martta Ipatti ja 
Ensio Koivula.

Tanssin pyörteissä.

Tule kuulemaan Ari Huotaria
Vienan Karjalan iltaan
seurakuntatalolle ke 3.2. klo 18

Ohjelmassa:
Vienan Karjalan työn tilanne ja hartaus Ari 

Huotari, yhteislauluja, kahvit sekä arpajaiset, 
joiden tuotto menee Vienan Karjalan työlle. 

Lahjoituksia otetaan vastaan arpajaisiin.

Järjestää Pudasjärven seurakunta
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

Oulunkaari/Pudasjärvi, Terveyspalvelut
Juhontie 8, 93100 PUDASJÄRVI

TIEDOTE 

PÄIVYSTYS JA 
TARVIKEJAKELU
PUDASJÄRVELLÄ

Lääkäripäivystys arkisin klo 8 -18.
Sairaanhoitajapäivystys arkisin klo 7-18.
Sairaanhoitajapäivystys viikonloppuisin  la-su  
Terveyskeskuksen osastolla klo 9.-15.
Ajanvaraus  puh.nro. 020 690 220.

Hätätapauksessa soita aina 112!   
Hoitotarvikejakelu diabetes- ja terveydenhoi-
tajan vastaanotolla arkisin klo 12-12.30.

Suunnitelmaehdotus Sepäntien - Sivakkatien - 
Suotien parantamiseksi pidetään maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti ylei-
sesti nähtävillä 10.02.2010 saakka Pudasjärven 
kaupungin teknisellä osastolla.

ILMOITUS KAAVATIESUUNNITELMAN 
NÄHTÄVILLÄOLOAJAN JATKAMISESTA

Tekninen lautakunta

Pudasjärven kaupunki

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi järjestää 

METSÄVEROKOULUTUKSEN 
Pohjantähdessä ti 9.2.2010

alkaen klo 17.30 kahvitarjoilulla. 
(os. Teollisuustie 1).

Kouluttajana
Hannu Jauhiainen,

Metsälehden veroasiantuntija

Ennakkoilmoittautuminen metsänhoi-
toyhdistykseen ma 8.2.2010 mennessä 

puh. 020-4137520.

TERVETULOA!

VUOSIKOKOUKSET 
pidetään seurakuntakeskuksessa

keskiviikkona 10.2.2010 alkaen kello 11.

Sotainvalidien veljesliiton
Pudasjärven osaston ja naisjaoston

Tervetuloa!
Johtokunta

Kokouksessa käsitellään:
1. Sääntöjen määräämät asiat.
2. Sääntömuutos (7§ ja 11§) koskien mm.
 äänioikeuden myöntämistä puolisojäsenille.

Pudasjärven virkistyskalastajat

VUOSIKOKOUS
15.2.2010 klo 18.00
Pudasjärven poliisiasema,

koulutustila

Esillä sääntömääräiset asiat.

P.S. SM-pilkkiin sitovat ilmoittautumiset 
15.2.2010 mennessä Pudas-Koneeseen.





Laulajat ilmoittautuminen Piiritoimistoon Vesa Ojalalle
p. 044 585 8677. Kannustusjoukkojen ja muun yleisön ilm. 

ruokailun järjestämiseksi Vuokko Särkelälle suoraan
p. 0400 377969.  Pääsymaksu  tilaisuuteen 10€ per henkilö 
(järjestämme arpajaiset). Kuljetuksen järjestämiseksi ilmoit-

tautumiset  4.2. mennessä Tertulle p. 044 575 4524.
Lähtö linja-autoasemalta klo. 9.00

EL Pudasjärven yhdistys ry
PIIRIN KARAKOELAULUKILPAILUT

Syötekeskuksella (Pikkusyöte)
torstaina 11.2. klo 11 alkaen

Tervetuloa iloiseen ja tasokkaaseen tapahtumaan!

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

Risteilyyn kuuluu linja-autokuljetus Helsinkiin ja
takaisin sekä majoitus laivalla 2 hengen huonees-
sa. Risteilypaketin hinta 142 €/ hlö. Pikaiset ilmoit-
tautumiset 5.2.2010 klo 18.00 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 VIKINGLOTON
päävoitto n. 7,3 miljoonaa

RISTEILY TALLINNAAN
27.2. klo 5.00-1.3. klo 3.00

1 Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Syksyllä 2010 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittavat lapset (vuon-
na 2003 syntyneet) ilmoitetaan lähikouluun viikolla 6 eli 8.-12.2.2010 
puhelimitse tai henkilökohtaisesti. 
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 
Mikäli huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin lähikouluun, päättää asian 
koulutuslautakunta. Koulunkäyntioikeus myönnetään aina ehdolla, että 
koulumatkoista ei aiheudu kaupungille kuljetuskustannuksia. 

Huoltaja, joka haluaa lykätä lapsensa koulunkäynnin aloittamista, tulee 
tehdä asiaa koskeva hakemus ilmoittautumisen yhteydessä. Myös lapsi, 
jonka oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta 
lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi (pidennetty oppivelvolli-
suus), on ilmoitettava. Näillä lapsilla on oikeus esiopetukseen.

2 Esiopetukseen ilmoittautuminen

Pudasjärven kaupunki järjestää vuonna 2004 syntyneille lapsille esiope-
tusta kouluilla ja päiväkodeissa. Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu 
kuusivuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi päivähoi-
toa. Ilmoittautuminen päiväkotien esiopetukseen Merja Kemppaiselle 
puh. 0400-626 513 ja koulujen esiopetukseen ao. kouluille.
 
3 Kouluun tutustuminen ja koulukuljetus

Syksyllä koulunsa aloittaville ja heidän huoltajilleen koulut järjestävät 
tutustumis-päivän, josta koulut tiedottavat erikseen. Kuljetus järjeste-
tään 0-3 lk lapselle, jonka koulumatka on yli 3 km. Mikäli oppilas tar-
vitsee erityisperusteluin kuljetusta tai avustusta, hakemus toimitetaan 
koululle viimeistään la 30.5.2010.

4 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan Kurenalan, Lakarin ja 
Hirvaskosken kouluille. 

Peruskoulujen  ilmoittautumispaikat ja -puhelinnumerot 
Aittojärvi 040-826 6467, Hirvaskoski  040-826 6470,  Kipinä 

040-826 6471,  Kurenala  040-826 6442, Lakari 040-826 6465, 
Sarakylä 040-826 6476, Syöte 040-739 3574.

Pudasjärvellä 2.2.2010
Koulutuslautakunta 

ILMOITTAUTUMINEN
PERUSKOULUIHIN, ESIOPETUKSEEN JA 

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN viikolla 6

Pudasjärven kaupunki

PAINOPALVELU ON PALANNUT KAUPUNKIIN:))

+

=

1010

1010

Tekstiilipainopalvelut yksityisille, yrityksille
ja seuroille, tuotteina t-paidat, pelipaidat, 
mainosasut ja -lippikset sekä kangasmerkit.

Painopalvelu Puurunen
Jukolantie 8 b
puh. 0400 - 514 692
avoinna ma - pe 10 - 16

Nyt suoraan lahjapakettiin tai lahjakortilla:
T-paidat asiakkaan painoaiheella, Pudasjärvi- 
ja horoskooppipaidat, Minna Immosen ja 
Liisa Karjalaisen taulut...

Huom!
Samassa liiketilassa

Green House-muotivaate-
esittelyjä sopimuksen 

mukaan.

TERVETULOA!

Pudasjärvellä tehtyjä hopeakoruja

Päivän tarjous: Korusetit -10 %

Pudasjärvellä tehtyjä hopeakoruja

Päivän tarjous: Korusetit -10 % 

Lue uusin PUDASJÄRVI -lehti 
netistä www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi-lehti ilmestyy JOKA viikko keskiviikkoisin ja
se jaetaan JOKA talouteen ja yritykseen Pudasjärvellä!



MUUTAMME

UUSIIN TILOIHIN

Oulu-Kuusamotien varteen

TULOTIE 1(Entinen Sah-Ko)

Liikkeemme suljettu 
muuton takia 4. - 5.2.

Palvelemme
uusissa tiloissa ma 8.2. alkaen!

TERVETULOA ASIOIMAAN!

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
p. 08-822 007, 040 5160 430

www.pienkonehuolto.fi

P.S.
Avajaisia

vietämme

myöhemmin!


