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Anno ja Tuikkunen
kaikki värit  ja  koot

RYMMÄYTTI
HINNAT

ALAS
..Kynttilöitä ja 

paljon muuta pois 
uusien tieltä..

KYNTTILÄ-
TALO

Puistotie 2

MUISTA  
YSTÄVÄÄ   

14.2.
LAHJALLA,
JOSSA ON 
TULTA JA 

TUNNELMAA 
vain 3,30€

PUDASJÄRVELÄISET!

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

Myös mökkitalkkaripalvelut, 
jo neljä vuotta mukana 

www.mokkitalkkarit.net toiminnassa.

KAIKKI KODIN KORJAUKSET JA 
MÖKKIHUOLLOT,REMONTIT

23 V KOKEMUKSELLA.

PUDAS RAK-SA

Nyt vielä valtio auttaa remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista 

max  6000 euroa/talous.

Päivät pitenevät ja kevät koittaa eli on hyvä 
aika alkaa suunnitella remonttia!

Kevätkauden toteutuneisiin töihin
suunnittelu ilmaiseksi!

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

· keittiöt, khh, mh ja
 wc -kaapit
· erikoiskaapit
 toiveiden mukaan
· laminaatti , puu ja kivitasot

NÄET
KEITTIÖSI/

KAAPISTOSI
VALOKUVA-
TASOISINA
KUVINA JO

SUUNNITTELU-
VAIHEESSA!

· liukuovet ja tilanjakajat
· säätöhyllyjärjestelmät
· valaistus
·  valmistus, mittaus, 
 asennus ja rahoitus

NYT MEILLÄ
FUSION  3D OHJELMA! 

Meiltä löydät aisteja 
hemmottelevat paketit!

  geishapallot  hierontaöljyt  vibrat & virik k eet 
 li

uk
uvoiteet  ko t ie s i t t e ly
t 

Erotiikkaliike

 HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Lauantaina 13.2.

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.

RYTMISET

20.2. Renne & Aliset
27.2. Tane Eemil
 & Ramos

www.kurenkoski.fi
Katso lisää osoitteesta:

LA DISCO
Snapsi-
baarissa
klo 22 alkaen

La 13.2.  Tanssiorkesteri Naseva

Pe 20.2. Cool Operator
La 27.2. Tuomo Karppinen

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

tulossa:

TERVETULOA!

Isosyötteentie 
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi 
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Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

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
Annika Heikkinen
040 9100 852
annika.heikkinen@
vkkmedia.fi
Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDASJÄRVI
-lehti 6/2010

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.

Nuorisomessu
seurakuntakodissa su 14.2. 
klo 12, saarnaa Oskari 
Holmström, avustaa Tiina 
Inkeroinen ja Marko Väy-
rynen, kanttori Keijo Piirai-
nen, isosten kuoro. Kirkko-
kahvit ja isosten todistusten 
jako.

Tuhkakeskiviikon messu
seurakuntakodissa ke 17.2. 
klo 19 (Jaakko Sääskilahti, 
Oskari Holmström, Jukka 
Jaakkola).

Yhteisvastuukonsertti
seurakuntakodissa su 14.2. 
klo 16, Hannu Musakka – 
laulu, Keijo Piirainen – säes-
tys. Vapaa pääsy, kolehti 
yhteisvastuukeräykseen.
Lähetyksen talkooilta
Lakarin koulun käsityöta-
lon yläkerrassa ma 15.2. klo 
18.

Ystävän kammari
seurakuntakodissa ti 16.2. 
klo 12-14.

Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 17.2. klo 
10-13. Myytävänä tuoretta 
pullaa, kahvia, arpoja, villa-
sukkia ja lapasia. Kirpputo-
rille otetaan vastaan puhtai-
ta vaatteita ja arpavoittoja. 
Kirpputorilta voit noutaa 
sukkalankaa, jos joudat ku-

tomaan lähetykselle villa-
sukkia

Tervetuloa Yhteisvastuu-
keräyksen laskiaistapah-
tumiin!

Hernekeittomyyjäiset seu-
rakuntakodissa laskiaistiis-
taina 16.2. klo 11.00-13.00. 
Annos hernekeittoa ja pul-
lakahvit 5 €. Arpajaiset, ar-
pavoittoja otetaan vastaan. 
Hernekeittoa myydään 
myös omiin astioihin 5 €/l. 
Hernekeittomyyjäiset K-
Supermarket Pudasjärves-
sä laskiaistiistaina 16.2. klo 
11.00-17.00. Hernekeittoa 
myydään omiin astioihin 5 
€/l. Keittoa on varattu noin 
400 litraa. Kaikenikäisten 
laskiaistapahtuma seura-
kuntakodissa torstaina 18.2. 
klo 10.00 – 15.00 Ohjelmassa 
on makkaranpaistoa, arvon-
taa, askartelua. Onnenpyörä 
sekä kirjojen ja lasten vaat-
teiden ja –tarvikkeiden kirp-
pis. Mäenlaskua klo 11.00-
11.45 ja 14.00-14.45. Voit 
ostaa kahvia ja mehua las-
kiaispullan kera ja samalla 
kuunnella lasten musisoin-
tia. Laskiaispullia voi ostaa 
torstaina myös kotiin vietä-
väksi. Laskiaistapahtumien 
tuotto Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

Yhteisvastuukeräys 2010
Tervetuloa osallistumaan 
YV-lipaskeräykseen kes-
kustassa pe 19.2., 26.2. tai 
5.3. klo 17.30-19.30. Kerä-
ysilta alkaa seurakuntata-
lolla, jossa annetaan ohjeet 
keräyksestä sekä jaetaan 
lippaat ja muut tarvittavat 
välineet. Lipaskeräykset ta-
pahtuvat kauppojen ja lii-
kenneravintoloiden ovilla. 
Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot: marko.vayrynen@evl.

fi , 040-752 43 87/Marko tai 
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-
571 46 36/Tiina. Tule roh-
keasti mukaan, olit sitten 
nuori tai varttuneempi.

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.

Naistenpäivien tiimipala-
veri
seurakuntakodissa pe 12.2. 
klo 16.00. Tule mukaan ide-
oimaan ja toteuttamaan. 
Naistenpäivät seurakunta-
kodissa 10.-11.4.

Nuorisotyö
Veisumaraton
seurakuntatalolla pe 12.2. 
klo 18-23.30. Tule laulamaan 
uusi Nuoren seurakunnan 
veisukirja 2010 kokonaisuu-
dessaan (yht. 130 laulua) 
lävitse yhteislaulumeinin-
gillä. Voit tulla laulamaan 
koko ajaksi tai osaksi ai-
kaa. Tilaisuuden yhteydes-
sä on tarjolla kahvia ja pul-
laa. Rippikoululaiset saavat 
tilaisuudesta muu käynti-
merkinnän. Tapahtumaan 
ei ole ylä- tai alaikärajaa.
Nuorisomessu
su 14.2. klo 12.00 seurakun-
tatalolla. Jumalanpalveluk-
sessa siunataan valmistuvat 
isoset tehtäväänsä. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkko-
kahvit ja isosten todistusten 

jako. Rippikoululaiset saa-
vat Nuorisomessusta juma-
lanpalvelusmerkinnän. Ei 
ikärajaa.

Iltakahvila
Rönö suljettu pe 12.2. Veisu-
maratonin vuoksi.

Lapsiparkki
seurakuntakodissa ke 17.2. 
klo 10-13.

Perhekerho
seurakuntakodissa to 11.2. 
klo 10-13. Huom! Perheker-
hoa ei ole ma 15.2 ja to 18.2 
seurakuntakodissa eikä Pe-
täjärinteen kylätalolla ke 
17.2., tervetuloa seurakun-
takodille laskiaistapahtu-
maan to 18.2.

Satumuskari
seurakuntakodissa ma 15.2. 
klo 16.30-17.15 ja Sarakyläs-

Yksityishenkilön maksama 
kampanjan laihdutustulos-
ten mukaan määräytyvä tu-
kisumma käytetään Nepa-
lin opettajankoulutuksen 
hyväksi. Ulkoasiainminis-
teriö seuraa varojen käyttöä 
Nepalissa. THL tukee kam-
panjaa tiedotuksella ja ko-
koamalla punnitustiedot. 

Kampanjan taustahenkilö 
toivoo, että Suomen evanke-
lisluterilaiset seurakunnat 
organisoivat punnitukset. 
Seurakunnat voivat osallis-
tua kampanjaan täysin va-
paaehtoisesti. 

Pudasjärven seurakun-
ta on päättänyt osallistua 
laihdutuskampanjaan. Se 
järjestää alkupunnituksen 
maanantaina 15. helmikuu-
ta kello 15 – 18 seurakunta-
kodilla diakoniatoimistossa 

Auta laihduttamalla
Oletko jo kuullut, että voit auttaa nepalilaisia 

laihduttamalla? Eräs suomalainen 
yksityishenkilö on haastanut suomalaiset, 

Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

mukaan laihdutuskampanjaan
Läskillä lukutaitoa. 

ja loppupunnituksen 27. 
toukokuuta kello 15–18. 
Jos Läskillä lukutaitoa -laih-
dutuskampanja kiinnostaa, 
kannattaa tuohon aikaan 
mennä seurakuntakodille. 
Kampanja kestää toukokuun 
lopulle, ja sen aikana on pu-
dasjärvisillä tarkoitus kerätä 
sievoinen summa nepalilais-
ten hyväksi. Lahjoittaja ostaa 
laihdutetut läskit 15 euron 
kilohintaan. Ostotarjous on 
tehty maksimissaan 10 mil-
joonalla eurolla

Loppupunnituksessa 
kampanjaan osallistuvien 
henkilöiden loppupaino 
sekä ”ostettavan läskin” 
määrä kirjataan. Seurakun-
nat toimittavat THL:lle yh-
teenvetotiedot punnitustu-
loksista, joiden perusteella 
Nepalin opettajankoulutuk-

Yksityishenkilön maksa-
ma kampanjan laihdutus-
tulosten mukaan määräy-
tyvä tukisumma käytetään 
Nepalin opettajankoulu-
tuksen hyväksi.

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekun-
taneuvosto on myöntänyt 22.1.2010 Sointu Veivolle kasva-
tustieteen maisterin tutkinnon.

VALMISTUNEITA

sä to 18.2. klo 16-17.

Kuorot
Vox Margarita ke 10.2. klo 
18, lapsikuoro to 11.2. ja 
18.2. klo 17, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 17.2. klo 
13, nuorisokuoro to 11.2. ja 
18.2. klo 16.30, kirkkokuoro 
to 11.2. ja 18.2. klo 18.

Rauhanyhdistykset
Seurat Kurenalan RY:llä su 
14.2. klo 13 (Tauno Kujala, 
Timo Luokkanen).

Kastettu
Jenna Alina Huitsi, Frida-
Maija Leppänen.

Haudattu
Selma Maria Ikonen 91 v, 
Lauri Juhani Vähkyrä 83 v, 
Terttu Marjatta Mäkelä 79 
v ja Erkki Aukusti Pikku-
aho 76 v.

sen tukisumma määräytyy.
Kampanjaan voivat osal-

listua kaikki Suomessa asu-
vat täysikäiset henkilöt, joil-
la on ylipainoa. Loppupaino 
ei saa alittaa ihannepainon 
alarajaa (painoindeksi 18,5 
kg/m^2). (rr)

Rakas äiti, mummo ja isomummo 

Selma Maria Ikonen
os. Lepistö

Kaivaten
Harri, Arja ja lapset perh.
Juhani ja Viola
Taimi-sisko ja lapset perh.
Siskon lapset perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Soi temppelin kellot hiljaa,
yli talvisen kirkkomaan.
Sinne saatoimme äidin armaan,
isän vierelle nukkumaan.
Lapset perh.

Heittäkää arkulle varoen multaa
siellä on mummi, siellä on kultaa.
Lastenlapset, lastenlastenlapset

Siunaus toimitettu läheisten
läsnä ollessa. Kiitämme osanotosta.
Kiitokset äitiä hoitaneille.

 20.5.1918 Ranualla
	16.1.2010 Pudasjärvellä
 uskossa turvaten vapahtajaansa

”THL tukee kampanjaa 
tiedotuksella ja 

kokoamalla 
punnitustiedot. ”

Paastosta tulee mieleen dieetti, jossa luovutaan 
tietyistä ruokalajeista. Ihmisen on hyvä tarkkailla 
syömistä ja sen terveellisyyttä. Tuhkakeskiviikko-

na aloitetaan paastonaika, joka kestää 40 arki-
päivää. Tarkoitus ei ole kuitenkaan olla syömättä 

koko aikaa, vaan paastonaikana ihminen voi 
tarkistaa asenteitaan ja elämäntapojaan. Tuhka-

keskiviikkoa vietetään tänä vuonna 17. helmikuuta. 
Päivä on saanut nimensä siitä, että Raamatussa 
säkkiin pukeutuminen ja tuhkan sirotteleminen 
pään päälle ovat yksi symboli katumuksesta ja 

parannuksenteosta. 
Tule yhteiseen jumalanpalvelukseen keskiviikkona 

17.helmikuuta klo. 19.00 seurakuntakodille.

”Vain sinä tunnet minut, Vapahtaja, ja tiedät lääkkeen 
kaikkiin haavoihin. Jos luoksesi en pääse voittajana, 

saan tappioni tuoda kuitenkin.
Jos en voi katsettani sinuun nostaa ja lapsen lailla jää-
dä turviisi, saan katumuksen, tuskan alta pyytää: Nyt 

minuun tartu, Vapahtajani!”
Virsi 289: 1, 3

Tuhkakeskiviikosta alkaa paastonaika

Jaakko Sääskilahti



3nro 6 PUDASJÄRVI lehti

Toimipisteen hoitaja Mark-
ku Törmikoski on pudasjär-
visille maidontuottajille jo 
ennestään tuttu rehunkor-
juun ja maidontuotannon 
tuotteiden parista. –Toi-
misteestä käsin hoidetaan 
NHK-Keskuksen tuotteiden 
myyntiä ja yrityksen toimit-
tamien tuotteiden huoltoa 
ja varaosapalvelua Pohjois-
Suomen alueella, kertoo ai-
kaisemmin Oulusta käsin 

NHK-Keskus Oy avasi
toimipisteen Pudasjärvelle

Rehuun sekä tehokkaaseen kotieläintuotantoon keskittyvä NHK-
Keskus Oy on avannut tammi-helmikuun vaihteessa oman toimipisteen 

Pudasjärven Teollisuusalueelle.

Pudasjärvelle avatun NHK-Keskus Oy:n toimipisteen hoitaja Markku Törmikoski oli 
pari viikkoa sitten esittelemässä lypsyrobotin toimintaa uuden navetan avoimien 
ovien päivänä Sarakylässä Juhani ja Sirpa Jurmun tilalla. Avajaisissa Törmikos-
ken kanssa juttelevan Sirkka Pankinahon emännöimän tilan lypsyrobotit on myös 
hankittu NHK-Keskuksen kautta.

toiminut Törmikoski. 
Hän kertoo, että NHK-

Keskus on koko Suomen alu-
eella toimiva, vuonna 1990 
perustettu perheyritys, jon-
ka päätoimipaikka on Hä-
meenlinnassa. Lypsyrobot-
teja yritys on toimittanut 
maitotiloille, muun muassa 
Pudasjärvelle, vuodesta 2001 
lähtien. –Tarkoituksemme 
on kehittää nykypäivän mai-
totilojen jokapäiväistä elä-

mää, kertoo Törmikoski. 
Aluksi Pudasjärveltä kä-

sin toimii Pohjois-Suomen 
alueella Törmikosken lisäk-
si kaksi huoltomiestä, joilla 
on käytössään hyvin varus-
tetut huoltoautot. Myöhem-
min toimipisteen on tarkoi-
tus olla päivittäin avoimena, 
jolloin tuote- ja palveluvali-
koimiin tulee myös työko-
neiden myynti.(ht)

Joogaviikonlopun aikana 
keskityttiin hengitykseen 
tärkeänä osana joogaharjoi-
tusta ja äänen avulla tuet-
tiin hengitystä. Molempina 
päivinä oli kaksi harjoitus-
ta sekä yksi harjoituksia tu-
keva luento. Oulun Jooga 
ry:n edustaja Iita-Mari Her-
va kertoo rentouttavalta ja 
virikkeelliseltä viikonlopul-
ta tulleen paljon kiitoksia. 
-Joogaharjoitusten ja luen-
tojen lisäksi osallistujilla oli 
mahdollisuus nauttia Syöt-
teen kauniista tykkylumi-
sista maisemista ja ulkoi-
lusta. 

Osanottajat olivat pää-
osin Oulun seudulta ja Ou-
lun kansalaisopiston apu-
laisrehtori ja joogaohjaaja 
Liisa Hänninen toivookin 
mukaan myös joogaamisesta 
kiinnostuneita pudasjärve-
läisiä. -Joogaviikonloppuun 
voi osallistua niin vasta-al-
kaja kuin pitempääkin lajia 
harrastanut. Jooga on hyvin 
kokonaisvaltainen harras-
tus. Rentoutumisen ja mie-
len hallinnan lisäksi jooga 
auttaa ottamaan askeleen 

Oulun kansalaisopisto ja Oulun Jooga 
ry järjestivät viime viikonloppuna 

Syötekeskuksessa joogaviikonlopun. 
Joogaviikonloppuun otti osaa yli 40 joogan 
harrastajaa, joista yli 30 joogaajaa saapui 

paikalle yhteisellä linja-autokyydillä. 
Kouluttajana toimi joogaopettaja ja 

fysioterapeutti Iia Lappalainen Helsingistä.

kohti tasapainoisempaa ja 
onnellisempaa elämää, tote-
aa Hänninen.

Joogaviikonloppu jär-
jestettiin Syötteellä nyt vii-
dennen kerran ja seuraavan 
kerran vastaavanlainen vii-
konloppu järjestetään Syö-
tekeskuksella tämän vuoden 
elokuussa. Tuolloin ohjaa-
jana toimii Helsingin Joo-

gakoulu Shantin perustaja, 
jooganopettaja ja fysiotera-
peutti Kylli Kukk Joogavii-
konlopun harjoitteet, kuten 
kaikki Oulun kansalaisopis-
ton joogakurssit, pohjautu-
vat perinteisenpään jooga-
muotoon, Hatha-joogaan. 
Oulun kansalaisopistolla 
pyörii Oulussa kymmen-
kunta joogaryhmää alkeis-

ryhmästä senioriryhmään. 
Ryhmät ja kurssit ovat suo-
sittuja; tällaiset viikonloppu-
kurssitkin täyttyvät jo kak-
si-kolme kuukautta ennen 
kurssin alkamista. Tietoa 
näistä tulevista viikonloppu- 
ja lukukausikursseista saa 
Oulun kansalaisopistolta.

Eliisa Niskanen

Iia Lappalainen oikealla ohjaa ja ryhmä tekee mukana. Iialla on loistava tapa an-
taa säätelykeinoja harjoituksen tekemiseen, joten ryhmän jäsenet saavat kokeil-
la harjoitusta oman lähtötilanteen mukaan. Siksi asennot näyttävät eriltä kuin Iian 
antama esimerkki.

Iia Lappalainen

Meidän salibandyjoukkue 
muodostuu Aittojärven 
koulun ja Sarakylän koulun 
5-6 -luokkalaisista tytöis-
tä. Meidän joukkueessa pe-
lasivat Aittojärven koululta 
Katja Kuha, Lotta Lauhika-
ri, Tea Mattila, Anna Kälkä-
jä, Juulia Kälkäjä ja Iida Piri. 
Sarakylän koululta pelasi-
vat Teija Vähäkuopus, Re-
bekka ja Tytti Sarajärvi, Eira 
Nurmela, Johanna Kumma-
la ja maalivahtimme Telma 
Granlund. Hyvät valmen-
tajamme ja kannustajamme 

Kaksi kultaa ja yksi hopea
Livojokivarren tytöille

Livojokivarren tytöt saivat hopeaa salibandyn Pohjois-Suomen mestaruuskisoissa 
Oulu-hallissa. Salibandyjoukkue muodostuu Aittojärven koulun ja Sarakylän koulun 
5-6 -luokkalaisista tytöistä. Pelireissusta jäi mukava mieli, sillä joukkue ei koskaan 
ennemmin ole päässyt pelaamaan näin pitkälle.

olivat Kari Jylhänlehto ja 
Salme Luokkanen. Syksyllä 
Pudasjärvellä pelatessam-
me voitimme kultaa ja pää-
simme jatkokisoihin Kuu-
samoon. Kuusamossakin 
voitimme kultaa ja pääsim-
me Ouluun Pohjois-Suomen 
kisoihin pelaamaan. Oulus-
sa pelatessamme ensim-
mäisestä pelistämme tuli 
tasapeli, mutta kolme seu-
raavaa peliä voitimme. Ja 
viimeisen pelin hävisimme 
Keminmaan joukkueelle ja 
myönsimme heidän olevan 

meitä parempia. Pelireis-
sustamme jäi mukava mieli, 
sillä emme koskaan ennem-
min ole päässeet pelaamaan 
näin pitkälle. Joukkuees-
samme oli hyvä yhteishen-
ki, vaikka olimmekin kah-
delta eri koululta. Ja meidän 
joukkueessa korostui muka-
vasti se, että kannustimme 
paljon toisiamme. 

Tämän kirjoittivat:
Lotta, Tea ja Katja

Joogaviikonloppu kokosi joogaharrastajat Syötekeskukseen
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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).

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti

www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudastorilla
ilmoittaminen on 

yksityisille henkilöille 
ILMAISTA! 

Oulu, Moreenikuja 3
Risto Jaakola 0400 165 068
Juha Göös 040 352 2455

Pudasjärvi, Kauppatie 1
Alpo Siekkinen p. 040 350 8905
Valto Illikainen 040 350 3115

www.lvi-center.fi

NYT MEILTÄ SHARP -ILMALÄMPÖPUMPUT
Uutuusmalli tuottaa lämpöä vielä -25˚C!
TULE TUTUSTUMAAN PUMPPUJEN AATELIIN!

Meiltä myös:

Tervetuloa pumppukaupoille!

• ilmalämpöpumput
• ilmavesilämpöpumput

• ilmalämpöpumput

NYT on paras aika miettiä myös muiden
lämmitysjärjestelmien uusimista. 

Meiltä saat täyden palvelun.
MYYNTI-ASENNUS-HUOLTO-RAHOITUS-SUUNNITTELU

Ostetaan
Lynx 520 -77 (pitkä mal-
li) käytetty hyväkuntoinen 
telamatto tai koko kelkan 
runko (tela ehyt). Puh 0400-
946526

Myydään
uusi ilmankostutin.Tiedus-
telut p.040-5716878.

Myydään 
kaukosäädettävät stereot, 
hp. 150 e. Sekä pienemmät 
stereot, joissa radio ja cd-
soitin, hp. 30 e. Puh. 044 251 
3289

Myydään
Arctic Cat moottorikelkka 
vm.2002 siisti vähänajettu. 
Ota yhteyttä puh 040 709 
4583.

Myydään
Pehmoleluja säkillinen. Hin-
tapyyntö 20€.  
Puhelin 044 2513289              

Myydään
Englanninkielen opiskeluun 
cd-levyjä hp. 90€.
P. 044 2513289  

Ostetaan
ABBA ja Souvarit cd –levy-
jä. Puh. 044 251 3289

Muista meiltä myös
Varaosat, tarvikkeet,
varusteet kelkkailuun.

Sekä huolto kaikille
merkeille.

Tuo autosi luotettavaan
FIXUS-Korjaamoon!

JADATOYS
Pienoismallit

alk. 3000

W401 pakettiauton
renkaat

185R14 C 4kpl 385 €
195/70R15 C 4kpl 400 €

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi, Juha p. 0440 890061, Esa p. 0440 890062, 08-821034
www.totalparts.fi

Myydään
Keittiön ruokapöytä+neljä 
tuolia.Pöytä on koivunväri-
nen, 120 x 74 cm. Tuolit vih-
reällä kankaalla päällyste-
tyt.
Puh. iltaisin 0400 498 420/
Sari

Pienkonehuolto Keskiaho muutti edellisviikon torstaina ja 
perjantaina 4.-5.2. uusiin tiloihin Tulotielle. Uudet tilat avattiin 
asiakkaille maanantaina 8.2.2010. Myynti –ja huoltotilat kas-
voivat lähes puolella entisestä. Avajaisia tullaan viettämään 
myöhemmin keväällä.

Pienkonehuolto Keskiaho
uusiin tiloihin

Vihainen vierailija otti yh-
teyttä lehtemme toimi-
tukseen ja toivoi Syötteen 
alueen teiden parempaa 
kunnossapitoa ja aurausta. 
Päätie oli suhteellisen hy-
vässä kunnossa, mutta au-
raamattomilla ja hiekoit-
tamattomilla pikkuteillä 
autolla ajaminen oli todella 
vaivalloista. Siispä auraus- 
ja hiekoituskalusto Syötteel-
le ennen hiihtolomakauden 
alkamista!

LUKIJALTA

TUPAILTA
ja 

VUOSIKOKOUS
ma 15.2.2010 

klo 19
Karestilla

Järj.
Asmuntin
maa- ja

kotitalousseura



L i i k e h a k e m i s t o
AUTOHUOLTO

KORUJA, KELLOJA, KÄDENTÖITÄ

RAKENNUSPALVELUT

TAKSIPALVELUT

KAHVILA- JA RAVINTOLAPALVELUT

LAKI- JA PANKKI-
PALVELUITA

METSÄ-
KONEURAKOINTI

Meiltä myös vakuutusvahinkokorjaukset

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478

SÄHKÖ- JA KODINKONEHUOLTOA
SEKÄ -ASENNUKSIA

HIERONTA-, KUNTOSALI- JA KAUNEIDENHOITO-
PALVELUT

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Hirvaskoskella:
Mäkeläntie 20

Kuntonevassa: 
Puistotie 2

Myös lahjakortit!

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

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

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
Pentti Aarni
Yli-Siurua

puh. 0400 289 046
1+8 + invavarustus

TAKSI Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110, Kipinä

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

MAKEN
rakennus- ja

huoltopalvelu

Puolangantie 2431, 
93350 Jaurakkajärvi

p. 040 554 1689
RAKENNUS TAKAHARJU OY
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kellot 
koululaisille, 
Kalevala -korut
Kihlat 
Seinäkellojen huolto

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo

TAKSI

p. 0400 231 223

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

METSÄPESÄLÄ OY

Sotkajärventie 1081, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 361 886
 Koneellinen puunkorjuu
 Maanmuokkaukset

Autokorjaamo

Myllyvaarantie 541,
Iinattijärvi

Jouni Vikström

Puh. 040 536 6750

TH-MoTor

Seuraava
Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 17.2.2010.

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemistossa on
edullista ilmoitustilaa!

Piipposen Pirtti
ja

TAKSIT

puhelin

0400 388 231
Piipposentie 16

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  

Hierontaa!
Henriikka Viramo

Varastotie 5,
Pudasjärvi

p. 0400 882 622
Ajanvaraus

arkisin 8-9.00

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Kuntonevassa:
tiistaisin

Puistotie 2
Hetekylässä:
maanantaisin

Hetekyläntie 1774
Ajanvaraus

p. 0400 241 610

Hieroja
Eija Juurikka

Puh. 0400 283 405
Sähköposti: hannu.kivela@pp1.inet.fi

Autopeltikorjaamo
P. Kuopus
Iinattijärvi

040 564 8643

•	 Vakuutusyhtiöiden	työt
•	 Kolarikorjaukset
•	 Tuulilasit	-	peltiosat
•	 Ruostevaurio	korjaus
•	 Maalaukset

Muista
kotitalousvähennys!!

RAKENTAMINEN
KIINTEISTÖHUOLTO

PÄIVYSTYS 24 H

0400 330 444
www.msarkela.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4,
Pudasjärvi

j.kylmanen@luukku.com
puh. 0500 923 203
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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.
Tanssiorkesteri Rytmiset
13.2. Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa.
Maksuton koko perheen laskiaisrieha
14.2. klo 12-14 Rajamaan rannassa. Järj. MLL/ Pudasjärven 
yhdistys
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
Tupailta ma 15.2.2010 klo 19 Karestilla..Järj.Asmuntin 
maa- ja kotitalousseura
(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.
Tanssiorkesteri Renne&Aliset 20.2. Hotelli-Ravintola 
Kurenkoskessa.
Kirjallisuuspiiri 25.2.2010 klo 17.30 kirjastossa. Tällä 
kertaa luettavana on jokin Albert Camusin teos. Tervetu-
loa mukaan kaikki vanhat ja uudet jäsenet!
Tanssiorkesteri Tane Eemi&Ramos 27.2. Hotelli-
Ravintola Kurenkoskessa.
Risteily Tallinnaan 27.2-1.3.2010. Pikaiset ilmoittautumi-
set 12.2. klo 16 mennessä Marko Koivula p. 0400 771 118 
tai Tuurituvalle (Toritie 1).
Avoin AA-tilaisuus 28.2.2010 klo 19.00 Liepeen 
pappilan väentuvassa. Tilaisuuteen on kutsuttu lehdistön, 
kaupungin, viranomaisten ja seurakunnan edustajat. Tilai-
suuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet 
niin yksityiset kuin yhteisöjenkin edustajat. Tilaisuudessa 
keskustellaan alkoholismista sairautena, AA:n mahdolisuu-
desta auttaa sairauden tunnistamisessa ja toipumisessa, 
sekä AA:n mahdollisuudesta auttaa asian kanssa ammattin-
sa vuoksi toimivia.Tervetuloa.
Tanssit Möykkälässä 
6.3.2010. Iltaa tahdittaa Trio Tuovila

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
· Joutsenmerkin saanut ilmalämpöpumppu

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

Maksuton

KOKO PERHEEN LASKIAISRIEHA
Rajamaan rannassa su 14.2. klo 12-14

 Järj. MLL/Pudasjärven yhdistys 

Ohjelmassa mm. 
mäenlaskua ja moottorikelkka-ajelua.

Myydään makkaraa + mehua!

Veisumaraton, 
pe 12.2. klo 18-23.30 
Perjantaina lauletaan Nuo-
ren seurakunnan veisukir-
ja 2010 kokonaisuudessaan 
alusta loppuun ilman tau-
koja. Tapahtuma on yhteis-
laulutyyppinen, jossa jo-
kainen ikään katsomatta 
voi olla mukana laulamas-
sa kaikki laulut tai osan lau-
luista. Säestäjinä toimivat 
kanttori Keijo Piirainen ja 
nuorisotyönohjaaja Marko 
Väyrynen. Lisäksi pienissä 
laulu- ja soitinryhmissä ovat 
mukana nuorisotyönohjaaja 
Tiina Inkeroinen ja isoskou-
lutettavia.

Nuoren seurakunnan vei-
sukirja on ollut seurakunnis-
sa käytössä vuodesta 1970 
lähtien. Uusi painos ilmes-
tyy n. viiden vuoden välein. 
Kirjan toimittajat pyrkivät 
aina uudistamaan uutta pai-
nosta uusilla ja yllättävillä-
kin veisuvalinnoilla.  Uuden 
painoksessa on mukana mm. 
Juha Tapion ”Mitä silmät ei 
nää” ja Marko Haavisto & 
Poutahaukkojen ”Paha vaa-
nii”.  Vuoden 2010 painok-
seen on tullut takaisin run-
saasti mm. Pekka Ruuskan 
gospel-ajan aikaisia lauluja.

Edellinen Veisumaraton 
järjestettiin viitisen vuotta 
sitten ja silloin illan aikana 
veisuja kävi laulamassa sa-
takuntakunta henkeä. Per-
jantai-illan aikana laulamme 
yhteensä 130 veisua. Tarjol-
la on kahvia ja pullaa, jos ja 
kun laulutaukoa tekee mie-
li pitää.

Seurakunnan nuorisotyössä ja seurakuntatalolla tapahtuu

Seurakunnan nuorisotyön Superviikonloppu

Isoskoulutusleiri,  
pe 12.2.-su 14.2. 
Superviikonlopun aikana 
pidetään isoskoulutusvii-
konloppu, joka alkaa per-
jantaina Veisumaratonilla 
ja päättyy sunnuntaina val-
mistuvien isosten tehtäviin 
siunaukseen ja todistusten 
jakoon.

Seurakunta järjestää rip-
pikoulun käyneille nuorille 
isoskoulutusta. Kaksivai-
heinen isoskoulutus kestää 
ajallisesti 1,5 vuotta, jon-
ka aikana isoskoulutettava 
osallistuu viiteen viikonlop-
pukoulutukseen, retkiin/
reissuihin, Yhteisvastuuke-
räykseen, nuorten iltakah-
vilan pitoon sekä Iin rovas-

tikunnan Isosralliin.
Kaiken kaikkiaan tällä 

hetkellä isoskoulutukses-
sa on mukana n. 30 nuorta. 
Isoskoulutuksessa nuori op-
pii toimimaan ryhmänohjaa-
jana varhaisnuorten leireillä 
ja rippikoululeireillä. Koulu-
tuksen aikana käydään yh-
dessä lävitse mm. seuraavia 
aiheita/asioita: Raamattu, 
hartaus, leikki ja sen ohjaus, 
musiikki leirillä, leirin on-
gelmatilanteet, käytännön 
leiritoiminnot (saunan läm-
mitys, lipun nosto ja lasku 
jne.), hätäilmoituksen teko ja 
toimiminen vaaratilanteissa 
leirillä yms.

Kouluttajina toimivat 
pääsääntöisesti nuoriso-
työnohjaajat.

Nuorisomessu, 
su 14.2. klo 12.00 
Sunnuntaina 14.2. klo 12.00 
alkaen pidettävä Nuoriso-
messu on nimestään huo-
limatta tarkoitettu kaiken-
ikäisille. Nuorisomessu on 
ehtoollisjumalanpalvelus, 
joka suunnitellaan nuoren 
näkökulmasta ja jonka to-
teutukseen isoskoulutet-
tavat osallistuvat yhdessä 
seurakunnan työntekijöi-
den kanssa. 

Nuorisomessussa kirkko-
väki pääsee laulamaan flyy-
gelin, kitaran ja basson sekä 
rytmisoittimien säestyksel-
lä veisuja ja virsiä. Nuoriso-
messun jälkeen on kirkko-
kahvit tarjolla.

Valmistuvien isosten 
tehtävään siunaus ja 
todistusten jako, 
su 14.2. klo 12-14 
Nuorisomessun yhteydes-
sä koulutuksensa päättävät 
isoset siunataan tehtävään-
sä. Nuorisomessun jälkeen 
valmistuvat isoset saavat 
seurakunnalta todistuksen 
isoskoulutuksen suorittami-
sesta ja pienen lahjan. Isos-
todistuksen saatuaan isoset 
voivat hakea varhaisnuor-
ten leirien lisäksi ensim-
mäistä kertaa kesän rippi-
koululeireille leirityöhön.

Todistusten jakotilaisuu-
teen ovat lämpimästi terve-
tulleet isosten vanhemmat, 
sisarukset, isovanhemmat, 
kummit ja muut läheiset.

Perjantaina lauletaan Nuoren seurakunnan veisukirja 
2010 kokonaisuudessaan alusta loppuun ilman tauko-
ja. Tapahtuma on yhteislaulutyyppinen, jossa jokainen 
ikään katsomatta voi olla mukana laulamassa kaikki 
laulut tai osan lauluista. Säestäjinä toimivat kanttori Kei-
jo Piirainen ja nuorisotyönohjaaja Marko Väyrynen.

Koillismaan Kuntoneva toivottaa 
Hyvää Ystävänpäivää!

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

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

Muista ystävääsi rentouttavalla lahjakortilla!
10 kerran sarjakortti kuntosalille 50€

Infrapunasauna 2 henkilö 10€
Hierontalahjakortti oppilastyönä edullisesti!

Tulossa erilainen lauantai 27.2.!
mm. perinteistä intialaista pää- ja kasvohierontaa 

öljyllä, kuumakivihierontaa...

Teemaillat to 11.2. ja ti 16.2.
Opastus ison jumppapallon käyttöön 

(ei tarvitse omaa palloa) hinta 7€ (sis.kirj. ohjeet)

La 13.2. ja ma 15.2.
Kuntosalille ystävä mukana ilmaiseksi!

Sinikka Blomster (etualalla) ja Seija Herukka ahertavat uu-
den hehkukynttilä-malliston parissa. Hehkukynttilä- malliston 
idea on alkujaan lähtöisin eräästä tervauintitapahtumasta, 
jossa sama kynttilä oli osallistumislahjana tervantuoksuise-
na. Uusi mallisto on hajuton, mutta sitäkin värikkäämpi.

Kynttilätalossa aherretaan
hehkukynttilä -malliston 

parissa
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

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.





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

Riistahoitoyhdistyksen

Toiminnanohjaaja

Esillä sääntömääräiset asiat 
sekä puheenjohtajan valinta.

Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 17.

VUOSIKOKOUS
Suojalinnalla 18.2. klo 18

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEEAJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5, PUH. 0400 537 550

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

Autokoulukurssi alkaa
ma 15.2 klo 17.00

Rokotettavien toivotaan saapuvan
paikalle sukunimen ensimmäisen
kirjaimen mukaisesti seuraavasti:

A - L klo 9-12
M - Ö klo 12-16

TIEDOTE

SIKAINFLUENSSA-
ROKOTUKSET
JATKUVAT

Terveet 25-55 vuotiaat
Perjantaina 12.2.2010 neuvolassa

Oulunkaari / Pudasjärvi
Juhontie 8, 93100 Pudasjärvi

5.2.2010 pidetyssä vasem-
mistoliiton Pudasjärven 
osaston kevätkokouksessa 
tuli selvästi esiin, että mitä 
erilaisimmilla julkisuudes-
sa pysymisen tempuilla ei 
tavallisen ihmisen arkiasioi-
hin ole juurikaan merkitys-
tä. Ne vain tympäännyttä-
vät ja antavat väärän kuvan 
asioiden hoidosta. 

Merkitystä on päätöksillä 
ja niiden vaikutusten totuu-
den mukaisilla selvityksillä, 
jotta ihmiset ymmärtävät, 
mitä tarkoitetaan. Kuntam-
me talouden tasapainot-
tamis-ohjelman mukaiset 
päätökset koskettavat kipe-
ästikin, mutta ne nähdään 
välttämättömänä palvelu-
jen turvaajana myös tulevai-
suudessa. Vasemmistoliiton 
kokouksessa katsottiin uh-
katekijänä kuntademokra-
tian karkaamisen yhä kau-
emmas, valtion patistellessa 
kuntia yhä suurenpiin yh-
teenliittymiin. Yksityistämi-
sen onneloihin kokouksessa 
ei oikein kokous jaksettu us-
koa. Kokousedustajien mie-
lestä kuntamme ei tulisi enää 
sekaantua kiinteistö-, ym. 
bisneksiin Syötteellä, vaan 
hoitaa omat, kunnalle kuu-

Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston kevätkokous:

Omasta
kansanedustaja-

ehdokkaasta
päätös myöhemmin

luvat jutut. 
Kokouksessa hyväksyt-

tiin tilit ja toimintakertomus 
ja keskusteltiin kuluvan vuo-
den toiminnasta, jossa muun 
muassa päätettiin vappujuh-
lasta ja vasemmistoliiton Pu-
dasjärven osaston toiminnan 
20 -vuosijuhlimisesta. Ko-
kouksessa valittiin yksimie-
lisesti puheenjohtajana jat-
kamaan Tuula Kuukasjärvi. 
Varapuheenjohtajasta koko-
uksessa käytiin vääntöä, ja 
sen tuloksena nousi puheen-
johtajistoon yllättäen Paavo 
Tihinen, joka näytti silmin 
nähden huojentuneelta. Sih-
teeri-rahastonhoitajana jat-
kaa Pirkko Raitamaa, muina 
johtokunnan jäseninä toimii 
Tiina Haapakoski, Taisto 
Puurunen, Niina Anttila ja 
Erkki Honkanen. Varajäseni-
nä toimii Leena Rantala, An-
na-Liisa Honkanen ja Joonas 
Baas. Kesän puoluekokous-
edustajiksi kokous valitsi, 
mikäli kaksi saadaan, Paavo 
Tihisen ja Tuula Kuukasjär-
ven. Omasta kansanedustaja 
ehdokkaasta päätetään myö-
hemmin. 

Erkki Honkanen

Piian Särvin
T:mi Piian Särvin Erätie 1, 93280 Syöte

P. 0400-597 949

(Syötteen luontokeskuksessa, Erätie 1)

Piian särpimestä

Hinta 12€ /6€ (lapsi alle 10.v. )

• Talon Härkäpata
• Broilerin filepihvit
• Aurajuustokastike
• Kermaperunat
• Riisi

Ystävänpäivä/laskiaispäivälounas

klo 11.00 - 16.00

Tervetuloa!

• Lämminkasvis
• Runsas salaattipöytä
  graavilohineen
• Täytekakku

Umpihankihiihto ja
lumikenkävaellus
Umpihankihiihdon Maail-
manmestaruuskisat järjes-
tetään tänä vuonna 12.-14. 
helmikuuta jo 13. kerran 
ja Lumikenkävaelluksen 
Maailmanmestaruudes-
ta kisataan jo kymmenen-
nen kerran. Lähtö tapah-
tuu Syötekeskukselta ja 
perusreitin on 30 kilomet-
riä pitkä. Neljällä lisärastilla 
saadaan reitille pituutta lä-
hes 50 kilometriä. Suuresta 
osallistujajoukosta, eli noin 
360 osallistujasta noin 120 
on ensikertalaisia. Viralli-
nen lumitilanne Syötteellä 
on noin 82 senttimetriä niin 
sanottua pakkaslunta, joka 
tuo kilpailuun omat haas-
teensa. Heino Ruuskanen 
kehottaa satsaamaan kun-
non varusteisiin, kuten pi-
dempiin suksiin, jotka kan-
nattelevat paremmin.

Yksilökilpailuun osallis-
tuvan on osattava suunnis-

taa yksin kaikissa olosuh-
teissa ja hallittava kaikki 
erätaidot. Joukkuekilpailus-
sa riittää, jos yksi joukku-
eesta osaa suunnistaa hyvin 
ja hallitsee erätaidot. Muille 
joukkueen jäsenille tärkeim-
piä vaatimuksia ovat hyvä 
kunto ja kyky oleilla ympä-
ri vuorokauden kovassakin 
pakkasessa ulkona. Kisan 
uusimpana sääntönä on, että 
rinkka tai rinkan ja ahkion 
yhdistelmä pitää painaa vä-
hintään kahdeksan kiloa. 

Lisätietoja, kuten kilpai-
luohjeet Umpihankihiihdon 
kuin Lumikenkävaelluksen 
MM-kisoista löytyy osoit-
teesta: 

www.umpihankihiihto.
pudasjarvi.fi. Kilpailu on 
kerännyt kiinnostusta myös 
ulkomaita myöten, niinpä 
kisoja voi seurata Internetin 
välityksellä.(en)

kutsuvat

5.2.2010 pidetyssä vasemmistoliiton 
Pudasjärven osaston kevätkokouksessa 
tuli selvästi esiin, että mitä erilaisimmilla 

julkisuudessa pysymisen tempuilla ei tavallisen 
ihmisen arkiasioihin ole juurikaan merkitystä. 

Ne vain tympäännyttävät ja antavat väärän 
kuvan asioiden hoidosta. 



Arvanraaputus -talkoot
perjantaina 12.2. klo 18!

Tarjolla paljon hyviä palkintoja!

•	 Voit	osallistua	arvanraaputustalkoisiin
	 ke-pe	ostamalla	10	€/osuuden.	
•	 Kertyneella	summalla	ostamme	arpoja,
	 jotka	raaputetaan
	 TALKOILLA	PE	12.2.	KLO	18!
•	 Meiltä	myös	suositut	arpalahjakuoret
	 (Arvo:	10	€,	16€,	20	€	ja	25	€)
•	 Alle	1000	€/voitolla	ostamme	lisää	arpoja

Osallistu kilpailuun!

PALVELEMME
ark. 8-21,
la 8-18

Sähkötie 1
puh. 0207 890 450

HUOMENNA NE ALKAA

-SUPERPÄIVÄT

K-SUPERMARKETISSA


