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LA DISCO
Snapsi-
baarissa
klo 22 alkaen

26.-27.2.  Popteekki

To 25.2. Simodeus & Pumtsi pum
La 6.3. Kake Randelin

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

tulossa:

TERVETULOA!

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

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

 
HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Lauantaina 27.2.

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.

TANE EEMIL
& RAMOS

6.3. Richie
13.3. Sway
27.3. Kai Palm

www.kurenkoski.fi
Katso lisää osoitteesta:

www.apetit.fi

Apetit Pakaste Oy
Pudasjärven tehdas
puh. 010 402 4300
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UUTUUS TORSTAI

vuoka

650
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Tieinvestoinnit
saivat 

teollisuuskylän 
kehittymään s. 3-8
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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 8/2010

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.

2. paastonajan sunnuntai

Hartaus

Rukous ja usko

-Jeesuksellakin oli kiusa-
uksia ja Häneen voi turva-
ta kiusauksissa, hän totesi. 
Sääskilahti käsitteli saar-
nassaan myös kiusaamista, 
jota esiintyy monin tavoin. 
Hän kehotti olemaan hei-
komman puolella. Avusta-
jana ja toisena ehtoollisen 
jakajana toimi kirkkoherra 
Oskari Holmström. Kirkko-
kuoro lauloi kanttori Jukka 
Jaakkolan johdolla. Yrittäjät 
avustivat tekstien luvussa ja 
kolehdin kantajina. 

Jumalanpalveluksen jäl-
keen oli lähetyslounas, jon-
ka tuotto ohjattiin Kambot-
saan, jossa seurakunnan ni-

Yrittäjien
kirkkopyhä

ja lähetyslounas
Sunnuntaina 21.2 Pudasjärven seurakunnan 

jumalanpalvelus oli samalla yrittäjien 
kirkkopyhä, joka toteutettiin nyt kolmannen 

kerran. Seurakuntapastori Jaakko Sääskilahti 
käsitteli saarnassaan kiusausten voittamista. 

mikkolähettinä tekee työtä 
Emma Holmström Pudas-
järveltä. Tilaisuudessa kuul-
tiin Emman tuoreet tervei-
set, jossa kertoi olevansa 
muuttamassa pieneen vuo-
ristolaiskylään, jossa tulee 
tekemään työtä tulevaisuu-
dessa. Pudasjärven Yrittä-
jien puheenjohtaja Harri 
Piipponen käytti puheen-
vuoron, Aune Ekdahl lau-
sui ja Pirjo Haapala lauloi 
kanttori Jukka Jaakkolan 
säestyksellä. Maukkaan lo-
hikeiton keittäjänä oli Jaana 
Taskila Pudasjärven Työttö-
mien yhdistyksen Puikkarin 
kahviosta. (ht)

Yrittäjien kirkkopyhä ja sen jälkeen oleva lähetyslou-
nas on muodostumassa vuosittaiseksi perinteeksi.

Pudasjärven seurakunta 
lahjoitti keskiviikkona 17.2 
käytetyn, mutta hyvässä 
kunnossa olevan pianon se-
kä uuden kitaran Vastaan-
ottokeskukselle, heidän 
uusiin Helmikodin tiloihin 
Törröntielle. Lahjoitus tuli 
mahdolliseksi, kun seura-
kuntakeskukseen ostettiin 
viime vuonna uusi piano 
ja entinen jäi vaille käyttöä. 
Seurakuntaan oli tullut ter-
veisiä, että Vastaanottokes-
kuksen nuoret ovat musi-
kaalisia sekä henkilökun-
nassa on useita musiikin 
taitajia, jotka pystyvät oh-
jaamaan musiikkiharrastus-
ta. Vastaava ohjaaja Jenni 
Korpikari piti kiitospuheen 
pianosta ja lisäksi yllätykse-
nä tulleesta uunituoreesta 
kitarasta. 

Muutama päivän lahjoi-
tuksen jälkeen hän kertoi 
lehdellemme, että piano on 
ollut tosi ahkerassa käytös-
sä. 

-Se soi yötä päivää mei-
dän aulassa. Nuoret ja ai-

Piano- ja kitaralahjoitus
Vastaanottokeskukseen

kuiset vastaanottokeskuk-
sen asiakkaat ovat olleet 
musiikkivälineistä tosi kii-

Kanttorit Jukka Paakkola ja Keijo Piirainen esittämässä Rati riti rallaa Vastaanot-
tokeskuksen väelle. Kuva: Marko Väyrynen.

tollisia ja käyttäneet niitä 
ahkerasti, hän kertoi. (ht)

Nuoret ja aikuiset vastaanottokeskuksen asiakkaat 
ovat olleet musiikkivälineistä tosi kiitollisia.

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 28.2. 
klo 10.00, saarnaa Juha Kuk-
kurainen, avustaa Jaakko 
Sääskilahti, kanttori Jukka 
Jaakkola.

Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 3.3. klo 10-
13. Lähetystalkooilta Laka-
rin koulun käsityötalon ylä-
kerrassa ma 1.3. klo 18.
Diakoniatyö:
Yhteydenotto ajanvaraus-
ta varten torstaisin klo 9.15- 
11.00 diakonissa Marja-Lii-
sa Kuosa 08-8823143, dia-
konissa Henna Savilampi 
08-8823142 ja diakoniapap-

pi Juha Kukkurainen 08-
8823128.

Ystävän kammari
seurakuntakodissa ti 2.3. 
klo 12-14.

Kuulovammaisten
leiripäivä
Taivalkoskella ti 16.3. Lähtö 
Pudasjärveltä seurakunta-
talon pihasta klo 8.00 ja pa-
luu n. 18.00. Leiripäivä on 
ilmainen. Ilmoittautuminen 
ke 3.3. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon 08-8823100.

Omaishoitajat
rippikoulusalissa ma 1.3. 
klo 11.

Nuorten iltakahvila
Rönö pe 26.2. klo 18-22. 
YV-lipaskeräjäät paikalle jo 
17.30. Huomio 7-13 -vuoti-
as! Lähde mukaan varhais-
nuorten toimintapäivään 
Taivalkoskelle 27.3.2010. 
Ohjelmassa mm. erilaisia 
askarteluja ja nikkarointeja, 
kokkailua, sählyä ja muu-
ta mukavaa. Reissu on IL-
MAINEN. Sitovat ilmoit-
tautumiset 18.3. mennessä 
kirkkoherran virastoon 08-
8823100. Lisätietoa tapahtu-
masta Tiinalta: 040 571 4636 
/ tiina.inkeroinen@evl.fi.

Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodin kerhoti-
lassa su 28.2. klo 12.00.

Lapsiparkki
seurakuntakodissa ke 3.3. 
klo 10-13. Perhekerho: seu-
rakuntakodissa to 25.2. klo 
10-13, ma 1.3. klo 10-13 mo-
lemmat ryhmät, to 4.3. ei 
perhekerhoa. Perhekerho 
Petäjärinteen kylätalossa ke 
3.3. klo 10-13.

Satumuskari
seurakuntakodissa ma 1.3. 
klo 16.30-17.15, ja muska-
ri Sarakylän koululla to 4.3. 
klo 16-17.

Kuorot:
Vox Margarita to 25.2. klo 
18 ja ke 3.3. klo 18, lapsikuo-
ro to 25.2. klo 17 ja to 4.3. klo 
17, eläkeläisten musiikkipii-
ri ke 3.3. klo 13, nuorisokuo-
ro to 25.2. klo 16.30 ja to 4.3. 
klo 16.30, kirkkokuoro to 
25.2. klo 18 ja to 4.3. klo 18, 
Sarakylän kuoro to 4.3. klo 
18.45. Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 3.3. klo 13.

Rauhanyhdistykset:
Lähetysseurat: to 25.2. klo 
18 Poijulassa Vuokko ja 
Heikki Höyhtyällä, pe 26.2. 
klo 19 Jongulla Ella ja Urpo 

Viljamaalla, la 27.2. klo 15 
Puhoksella Marjatta Honka-
sella ja su 28.2. klo 12 Kok-
kokylässä Merja ja Risto Ko-
kolla (Simo Kinnunen Unto 
Savela). Vuosikokousseurat 
Sarakylän koululla su 28.2. 
klo 12. Vuosikokousseurat 
Kurenalan ry:llä su 28.2.klo 
17.00

Nimitys reminiscere
(= muista minua)

tulee päivän antifonista
(Ps. 25: 6).

Jeesus taisteli pimeyden valtoja
 vastaan myös parantamalla 
sairaita ja antamalla synnit 

anteeksi. 
Tähän toimintaan 

liittyivät rukous ja usko.

Kastettu:
Petrus Jaakko Jalmari Riek-
ki, Matti Oskari Juttula.

Haudattu:
Naima Eliina Ahonen 89 v, 
Aune Matilda Kenttälä 83 v, 
Pentti Eljas Juurikka 55 v.
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Laman hoitamiseen käytet-
tiin aikoinaan julkisia varoja 
kai nykyistä vahvemmin. – 
Valtionapu oli ratkaisevaa. 
Nimenomaan teollisuushal-
leihin saatiin valtionapuja 
90-luvun alkupuolella, Pu-
dasjärven kaupungin yh-
dyskuntatekniikan päällik-
kö Kauko Seppänen muis-
telee.

Samaan sumaan teolli-
suuskylän tiestö rakennet-
tiin uuteen malliin osin yh-
dessä tiehallinnon kanssa ja 
osin Pudasjärven kunnan 
omina investointeina. Alu-
een sisäinen liikenne piti 
saada ”turvaan” vauhdik-

90-luvun tieinvestoinnit
saivat teollisuuskylän kehittymään

Valtio tuki 90-luvulla voimakkaasti teollisuuskylien tienrakentamista. 
Tukien rohkaisemana Pudasjärvi sijoitti paljon teollisuuskylän 

rakentamiseen. Kunta teki halleja ja rakensi itse osan teistä alueelle. 
Väliin hallit olivat paljolti vajaakäytössä, mutta nyt Pudasjärvellä 

Teollisuustiestä itään on vahva yrityskeskittymä. 

kaalta ja vilkkaalta Oulun-
tieltä. Sen rinnakkaistieksi 
Teollisuustien seudulta Ra-
kennettiin lähelle keskustaa 
ulottuva Tuotantotie. 

Ouluntietä ja samansuun-
taista Tuotantotietä yhdistä-
mään kunta rakensi Muona-
mutkan ja Tulotien. Niiden 
varrella on nykyisin muu-
tamat näyttävimmät yritys-
kiinteistöt, jotka eivät jää 
huomaamatta ohikulkijoil-
ta. 

Väkisinkin tulee verratuk-
si lamanhoidon tyyliä 90-lu-
vulla ja nykyisin. Vaikut-
taa siltä, että jokunen vuo-
sikymmen sitten julkinen 

Pudasjärven teollisuuskylän huomiopisteinä ovat näyttävimmät 
rakennukset Ouluntien välittömässä läheisyydessä. Monet tuo-
tantohallit Teollisuustien varrella ja siitä itään on rakentanut Pu-
dasjärvi. Niissä on jo runsaasti vakiintunutta yritystoimintaa.

valta tasoitti suhdannevaih-
teluita investoimalla keskel-
lä pahinta lamaa mahdolli-
simman tukevasti.

– Valtio avusti hyvin, hy-
vin paljon nimenomaan 
teollisuusalueille meneviä 
väyliä. Minun mielestäni 

on virhe, jos lopetetaan in-
vestoinnit kokonaan laman 
aikana. Silloin ei missään 
nimessä saisi investointeja 

lopettaa. Laman aikana jul-
kisen sektorin pitäisi inves-
toida, ja yksityistenkin kan-
nattaisi sijoittaa johonkin 
semmoiseen, mikä on edul-
lista. Silloin talous pysyi-
si tasaisempana. Lama me-
nee ohi aikanaan, Seppänen 
pohtii. 

Reitti rinnakkaistietä teol-
lisuuskylän suuntaan on 
suosittu lenkkeilyalue. Ku-
renalta Jukolantien aliku-
lusta Ouluntien ali ja siitä 
Tuulimyllyntielle, ja Muo-
namutkan ja Tulotien ohi 
Teollisuustielle asti ja ta-
kaisin Rimmin alikulkuun 
on suosittu lenkkeilyreitti. 
– Siihen jos saisi vielä valot 
ja kevyen liikenteen väylän, 
Seppänen kaavailee.

Nyt Pudasjärven teolli-
suuskylän halleista osa al-
kaa olla yrittäjien omistuk-
sessa. Tyhjiä tiloja ei kovin 
paljon ole, ja yrittäjät ovat 
tyytyväisiä. Ilman yhteis-
työtä kunnan tai nykyisen 
kaupungin kanssa Pudasjär-
vellä yrittämisen edellytyk-
siä ei olisi ollut, kommentoi-
vat muutamat yrittäjät. 

Esko Leipälä

Pudasjärven yrityskylän halleissa toimii monia paljasjalkaisia pudasjärvisiä yrit-
täjiä. Valtio avusti 90-luvulla roimasti tierakentamista yrityskyliin, ja niiden kan-
nustamana myös kunta lisäsi omat satsauksena. Sen aikainen lamantorjunta on 
tuottanut hedelmää vuosia myöhemmin ja yhä edelleen.

Pudasjärven 90-luvulla tekemät investoinnit teolli-
suusalueen halleihin ja teihin ovat pitäneet monta 
pudasjärvistä yrittäjää omalla kylällä. 

Yrittäjä Mikko Tuohimaan 
lisäksi yrityksessä työsken-
telee kaksi täyspäiväistä 
asentajaa. Sesonkiaikaa au-
tohuoltamolla ovat perin-
teisesti kevät ja syksy, kun 
työpäivät täyttyvät renkaan 
vaihdoista sekä kevät- ja 
talvihuolloista. Tänä talve-
na kovat pakkaset ovat tuo-
neet korjaamolle ajoneuvo-
ja akku- ja moottoriviko-
jen vuoksi. Miksan yrittäjä 
Mikko Tuohimaa kehottaa-
kin huolehtimaan akun ja 
lohkolämmittimen kunnos-
ta. –Kunhan muistaa ennen 
liikkeelle lähtöä lämmittää 
moottorin, niin olisi se pa-
ras perushuolto näin kovil-
la pakkasilla. Autoa kan-
nattaa näillä pakkasilla pi-
tää roikassa huoletta kolme 
neljä tuntia.(en)

Autohuolto Miksa
Autohuolto Miksa on palvellut asiakkaitaan Teollisuustie neljässä jo 
nelisen vuotta. Miksasta saa kaikki perinteiset autohuoltopalvelut 

mukaan lukien autosähkötyöt. 

Tuomas Lohvansuu ryhtymässä lohkolämmittimen vaihtoon.Autohuolto Miksan yrittäjä Mikko Tuohimaa.



4 nro 8PUDASJÄRVI lehti

Apetit Pakasteella on Suo-
messa pakastepizzojen val-
mistajana noin15 prosen-
tin markkinaosuus ja omi-
en pizzojen lisäksi yritys 
valmistaa myös kauppojen 
omilla tuotemerkeillä olevia 
pizzoja. Tuotantopäällikkö 
Urpo Illikainen kertoo Ape-
tit Pakaste tehtaalla valmis-
tuvan 24 erilaista tuotetta, 
joista perinteisimpinä voi-
si mainita kinkku-, jauheli-
ha, -meetvursti- ja tonnika-
lapizzat. Karkeasti sanoen 
Apetit valmistaa päivittäin 
yhteensä 30 000 pizzaa ja 
-pizzapohjaa. 23 vakituis-
ta työntekijää työllistävän 
Apetit Pakaste Oy:n omis-
taa monialayhtiö Lännen 
tehtaat Oyj.    

Pakastepizzat valmis-
tetaan kahdessa vuorossa 
alusta asti Pudasjärvellä, 
jossa kaikki työvaiheet ta-
pahtuvat koneellisesti. En-
sin valmistetaan taikina ja 
leikataan pohjat, jonka jäl-
keen pohjat esipaistetaan, 
jäähdytetään, täytetään, pa-
kastetaan (uudelleen sana 
pois) ja pakataan asian mu-
kaisesti. Illikainen kertoo 
pakastepizzan valmistumi-
sen, jauhoista pakattuun 
tuotteeseen, olevan noin 
tunnin prosessi. 

Taantuma ei ole näky-
nyt ainakaan Pudasjärven 
tehtaalla, sillä sen tuotanto 
kasvoi viime vuonna perä-
ti 10 prosenttia. Kasvu antoi 

Pudasjärvellä valmistuvat
kaikki kotimaiset pakastepizzat

Apetit Pakaste Oy on tehnyt Pudasjärvellä 
pakastepizzoja jo vuodesta 1991. Pienestä 
Koivukankaan pariskunnan kotileipomosta 

valtakunnalliseksi pakastepizzojen valmistajaksi 
noussut yritys tekee kotimaisia pakastepizzoja 

ja pizzapohjia ainoana Suomessa.

myös uskoa tulevasta sillä 
viime viikolla Apetit pakas-
te sai päätöksen investoin-
nista lähettämön päähän. 
– Tuotantoomme nähden 
lähettämön tilat ovat liian 
pienet, joten laajennus tu-

lee kyllä sopivaan saumaan 
ja antaa samalla lupauksen 
yrityksen tulevaisuudesta 
paikkakunnan yhtenä toi-
mijana.(en)

Pohjantähdessä onkin tällä 
hetkellä neljä merkittävää 
hanketta, joista Kohti säh-
köistä liiketoimintaa -han-
ke alkoi maaliskuussa 2008. 
–Kyseisen koulutushank-
keen puitteissa olemme jär-
jestäneet erilaisia tietotekni-
siä koulutuksia aina tietoko-
neen peruskäytöstä sähköi-
seen liiketoimintaan, kuten 
sähköisen laskutuksen hal-
lintaan, kertoo projektipääl-
likkö Jenny Kangas. 

Hankkeen ensisijaisena 
kohderyhmänä ovat olleet 
alueen yrittäjät ja yhdistyk-
set ja hankkeeseen on otta-
nut parin vuoden aikana 
osaa noin 40 henkeä. Poh-
jantähdellä on kevään ai-
kana tulossa vielä lukuisia 
koulutuksia, joihin kannat-
taa osallistua, vielä kun eh-

Pohjantähdessä on tekemisen meininkiä
Kehittämiskeskus Pohjantähti on Pudasjärven 

kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseen 
perustettu palveluorganisaatio. Pohjantähti 

pyrkii toiminnallaan parantamaan 
Pudasjärven alueen kilpailukykyä ja yritysten 

toimintaympäristöä, laajentamaan alueen 
osaamista sekä säilyttämään ja kehittämään 
haja-asutusalueiden palveluita muun muassa 

erilaisten hankkeiden kautta. 

tii, sillä hanke päättyy tou-
kokuun lopussa. 

Joulukuun lopussa 2008 
alkanut Työvarma-hanke 
pyrkii edistämään työvoi-
man saatavuutta alueella. 
Marraskuussa 2011 päätty-
vän hankkeen aikana osal-
listutaan rekrytointimes-
suille ja tehdään erilaisia 
kokeiluja muun muassa 
etätyömenetelmien käytös-
tä, joista uusimpana voisi 
mainita toimistobussin, jo-
ka aloitti liikennöinnin Ou-
lu-Pudasjärvi välillä viime 
marraskuun alussa. Toi-
mistobussissa on laajakais-
tayhteydet, joka mahdollis-
taa työmatkan ja -ajan yh-
distämisen. Projektipäällik-
kö Marianne Mäntylehto 
kertoo toimistobussin saa-
neen myönteistä palautet-

ta ja tuulta siipiensä alle. 
Vaikka toimistobussi lopet-
taa liikennöinnin omana ti-
lausajona helmikuun lopus-
sa, jatkuu toimintamalli va-
kiovuoroilla. Jo helmikuun 
alusta myös Pudasjärveltä 
Ouluun on voinut kulkea 
toimistobussivarustuksella 
olevilla vuorolinjoilla. Jat-
kossa, mallin levitessä toi-
mistobussilla pääsee Oulus-
ta Kuusamoon saakka. 

PohBio on toukokuussa 
2008 käynnistynyt hanke, 
joka keskittyy bioenergia-
alan kone- ja kuljetustehtä-
vien kehittämiseen etenkin 
Pudasjärvellä, mutta myös 
lähikunnissa. Tavoitteena 
on sopimus- ja alueyrittä-
jyyden keinoja käyttäen li-
sätä alan kiinnostavuutta, 
jolla osaltaan torjutaan alaa 
uhkaavaa työvoimapulaa. 

Alueyrittäjyydellä tavoi-
tellaan ympärivuotisem-
paa elinkeinotoimintaa, jo-
ka positiivisella tavalla ra-
kentaa luottamusta ja uskoa 
alan tulevaisuuden mahdol-
lisuuksiin. 

Hankkeen myötä alkoi 
marraskuun alussa koulu-
tus, jolla vahvistetaan bio-
energia-alan kone- ja kul-
jetustehtävissä toimivien 
valmiuksia vastata moni-
puolistuvan tehtäväkentän 

Pudasjärven kaupunki 
ja Työvarma-hanke jär-
jestävät Syötteellä 10.3. 
kutsutapahtuma Pu-
dasjärven mökkiläisille. 
Tapahtuman yhteydes-
sä tehdään myös mök-
kiläiskysely, jonka tar-
koituksena on kartoittaa 
perustietoja alueen mök-
kiläisistä, heidän käyt-
tämistään palveluista ja 
mielipiteitä jatkokehit-
tämisen kohteista. Kut-
su ja kysely on lähetetty 
postitse noin 2500 ulko-
paikkakunnalla asuval-
le mökkiläiselle. Pudas-
järvellä asuu yli 500 ta-
loutta, joilla on mökki 
oman kunnan alueella. 
Heille ei kuitenkaan ole 
kattavaa osoiterekiste-
riä, joten kyselyä ei voi-
da lähettää kotiin. Pu-
dasjärveläisten mökin 
omistajien toivotaankin 
täyttävän samainen ky-
selylomake joko Pudas-
järven K-Supermarke-
tissa tai S-marketissa. 
Kyselyn voi käydä täyt-
tämässä myös Interne-
tissä osoitteessa http://
pt.pudasjarvi.fi/projek-
tit/tyovarma/mokki-
laiskysely.htm Vastauk-
sia kyselyyn toivotaan 
26.3. mennessä.

Mökkiläiskysely

Projektipäälliköt Ilkka Saarijärvi,Jenny Kangas sekä 
Marianne Mäntylehto kehittävät osaltaan Pudasjärven 
kaupungin elinvoimaisuutta.

Vasemmalla istuu Senja Pihlaja, keskellä Urpo Illikai-
nen ja oikealla Tanja Poijula.

Pohjantähti Kehittämiskeskus
Teollisuustie 1

Fujitsu Service Oy 
Teollisuustie 1

PME Pipe Machine Engineering,
 Teollisuustie 2

Apetit Pakaste Oy,
 Teollisuustie 3

A-Katsastus Oy,
Teollisuustie 5

Autohuolto Miksa Oy,
Teollisuustie 4

Kuljetuspudas Oy,
Teollisuustie 6 

Se-Ve Huolto Ky,
Teollisuustie 6

JP-Automaalaamo Ay,
Teollisuustie 8

Pudas-Lasi Tmi,
Teollisuustie 8 

NHK-Keskus,
Teollisuustie 12

Kaappi- ja levypalvelu Rautio Ky,
Teollisuustie 12

Karhupaja,
Teollisuustie 12

Pienkonehuolto Keskiaho Oy,
Tulotie 1

asettamiin vaatimuksiin. 
Pudasjärven kaupungin 
ohella, joulukuun loppuun 
kestävän hankkeen yhteis-
työkumppaneina bioener-
gia-alalta toimivat Vapo Oy 
ja Turveruukki Oy. 

Hirsikortteli hankkeen ai-
kana rakennetaan Pudas-
järven kaupungin kaavoit-
tamalle alueelle hirsitalo-
kylä Karhukunnas, joka 
muodostuu noin 16 hirsi-
rakenteisesta omakotitalos-
ta ja kolmesta hirsiraken-
teisesta pienkerrostalosta. 
Talot ryhmitellään kuuteen 
asuinkortteliin. Koko alue 

on tarkoitus rakentaa val-
miiksi vuosien 2010 2011 ai-
kana.  Hankkeen tavoittee-
na on käynnistää hirsitalo-
rakentamista koskeva tutki-
mus- ja kehittämisprosessi. 
Hankkeen aikana selvite-
tään hirsitalon rakentami-
sen vaikutusta kasvihuone-
kaasupäästöihin ja uusiutu-
mattomien luonnonvarojen 
kulutukseen. Kohteessa tar-
jotaan hirsitalojen valmis-
tajille mahdollisuus uusien 
energiaa säästävien ratkai-
sujen kehittämiseen ja to-
teuttamiseen.(en)

Teollisuustien  sekä samalla puolen 
Kuusamontietä olevat yritykset:

Olemme pyrkineet kokoamaan Teollisuustien ja samalla puolen Kuusamon 
tietä olevat yritykset osoitteineen. Jos joku yritys tästä puuttuu, pyydämme 

palautetta ja lupaamme maksuttoman, erikseen sovitun kokoisen ilmoituksen 
Pudasjärvi-lehteen.

Profin Oy
Tulotie 2 

Pudasjärven Puutarha 
Kukkahuone Oy
Tuotantotie

Huonekaluliike Heikkilä Oy
Tuulimyllyntie 1

Teboil Pudasjärvi
Tuulimyllyntie 2 

Pudasjärven Kirjasto,
Tuulimyllyntie 4

Virkistysuimala Puikkari,
Tuulimyllyntie 4 

Työttömien kahvila  
Hommat Puikkarissa – projekti), 
Virkistysuimala Puikkari
 Tuulimyllyntie 4 

Ojala TK Ky, Kivikontie 2 C

Kylmänen Food Oy, Muonamutka 2

Rautia–K –Maatalous Pudasjärvi
Petäjäkankaantie 1

Kellon Puu Oy, Pistotie 4

ABC Koillisportti, Ouluntie 74
Hesburger, Ouluntie 74 A
RK Rengas Oravainen Oy,  Vianor
Ouluntie 73

Mertala Ismo Tmi,
Vaarinkuja 8
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PALVELEMME
PE- JA LA-ÖISIN KLO 04.00 SAAKKA!

PIZZAT alk. 6€
Normaali 6€ • Erikoispizzat 7€

Perhepizzat 12€ • Lastenpizzat 5€
LOUNASTARJOUS 7€

ark. 11-14.00 sis. norm. pizzan, limsan, salaatin, kahvin

KEBAB-ANNOKSET 7€
Riisillä/ranskalaisilla/lohkoperunoilla/salaatilla tai

iskender, rullakebab, pitakebab, kanarulla

SALAATTIANNOKSET + LEIPÄ 6€
Tonnikalasalaatti, katkarapusalaatti, kreikkalainen salaatti, 

kanasalaatti
Meiltä myös kotipakettiin!

Maksuvälineinä käteinen, pankkikortti, lounasseteli

PUDIS PIZZA&KEBAB
Oikopolku 2C, Pudasjärvi, puh. 08-823 327
Avoinna ma-to 11.00-21.00, pe 11.00-04.00,

la 12.00-04.00, su 12.00-21.00

TERVETULOA!
HUOM!

Aukioloajat!

JP Automaalaamon muut 
palvelut pyörivät kuten en-
nenkin osoitteessa Teolli-
suustie 8.

- Vuosien mittaan auto-
maalaustöissä autojen pur-
kamiset ja kasaamiset ovat 
menneet aina vain hanka-
lammiksi, automaalaamo-
yrittäjä Petri Sorvari arvioi. 
Koko hommassa nopeim-
min tehtävä ja helpoin vai-
he on itse maalaaminen. 
Kaikkein eniten aikaa kuluu 
pohjatöiden tekemiseen.

Työtilauksia JP Automaa-
laamolle tulee eniten suo-
raan vakuutusyhtiöiltä. JP:n 
käytössä on tietokoneohjel-
mat, joiden avulla se voi 
tehdä vakuutusyhtiöille nii-
den vaatimia kustannuslas-
kelmia. Vakuutusyhtiöiden 
hyväksymiin kustannus-
laskelmiin on sisällytettävä 
kaikki kuhunkin remonttiin 
tarvittavat varaosat, työajat 
ja maalauskustannukset. Jos 
auto on mennyt lunastus-

JP maalaamosta nyt myös
traileri auton kuljettamiseen

JP Automaalaamosta voi nyt vuokrata trailerin 
esim. henkilöauton kuljettamiseen.  Onpahan 

yksi ongelma vähemmän niillä, joiden on 
kuskattava kakkosauto ostajalle, matkalle jäänyt 
kärry korjaamolle tai jo palveluksesta erotetun 

autonromun hajottamolle.

Sami Luokkanen (oik.) on tätä nykyä nuori yrittäjäkollega Petri Sorvarin JP Au-
tomaalaamossa. Jos tarvitset traileria, niin kysäisepä JP:ltä, joko sellainen olisi 
vapaana. Tässä on menossa autonmaalauksen työläin vaihe eli pohjatöiden te-
keminen.

kuntoon, vakuutusyhtiön 
tarkastaja Oulusta käy vie-
lä paikan päällä toteamassa 
vauriot.

Automaalaustöiden lisäk-
si JP Automaalaamo tekee 
kolarikorjauksia ja tuulila-
sinvaihtoja. Niitä tehdään 
mm. silloin, kun kelvotto-
man sumuiseksi hakkautu-
nut tuulilasi määrätään kat-
sastuksessa vaihdettavaksi. 
Jos tuulilasin vaihtaa hyvis-
sä ajoin, niin siinä säästäisi 
ainakin katsastuksen uusin-
tamaksun.

Peten pyyntö moottori-
pyöräilijöille: tuokaa ih-
meessä ne katteet maalat-

tavaksi nyt kohta pian eikä 
vasta vappuviikolla, niiden 
kun kuitenkin pitäisi olla 
valmiina näytöskierrosaje-
luihin jo vapunpäivänä. 

Peten yhtiökumppaniksi 
JP Automaalaamon yrittä-
jäksi on tulossa oman talon 
työntekijä Sami Luokkanen. 
Se tapahtuu ihan näinä päi-
vinä.

JP Automaalaamon osak-
kuusjärjestelyjen myötä yh-
tiön puhelinnumerot vaih-
tuvat. Uudet numerot ovat: 
Pete Sorvari, 040 – 564 8614, 
Sami Luokkanen  040 – 564 
9526.(el)

Marko Raution reilun vii-
kon vanha suunnitteluoh-
jelma nielee kodin ja toimis-
ton kaappisuunnitelmien 
muutostoiveet välittömäs-
ti ilman viiveitä. Se näyttää 
tietokoneen ruudulla asiak-
kaan valitsemien kaappien 
muodot ja värit ja kaapis-
ton ilmeen niin havainnol-
lisesti, että ongelmaksi jää 
vain vaihtoehtojen runsau-
denpula. 

3D-suunni t te luohje l -
massa paikan päällä mita-
tut keittiön tai muun huo-
neen ulottuvuudet syöte-
tään tietokoneelle. Hetkes-
sä saadaan lopputuloksena 

Nyt meni keittiön suunnittelu helpoksi
Kaapistosuunnittelua
asiakkaan kotona

Nykytekniikan ansioista voit ottaa valokuvan 
keittiöstäsi miltä kantilta tahansa jo ennen 

kuin se on rakennettukaan. Jos haluat muuttaa 
mielesi, kuvat tehdään uusiksi saman tien. 

Näin toimii Kaappi- ja levypalvelu Raution uusi 
kaapistojen 3D-suunnitteluohjelma.

valmiit mitoitukset ja os-
aluettelot koko kaapistolle. 
Kaappien eri leveyksiä ja 
korkeuksia voidaan testa-
ta ja makustella saman tien. 
Sommitelman mittasuhteet, 
muodot ja värit tulostuvat 
heti tietokoneen ruudulle ja 
tulostimelle. 

Vaihtoehtojen vertailu ei 
koskaan ole ollut yhtä help-
poa. Asiakkaan ei ole pakko 
tulla edes Kaappi- ja levy-
palvelu Raution Teollisuus-
kadun tiloihin, vaan Marko 
tulee tarvittaessa vaikka asi-
akkaan kotiin näyttämään 
kannettavan tietokoneen 
avulla, miltä toiveiden kaa-

pisto näyttää. Kotona teh-
dään yleissuuntaiset va-
linnat. Marko viimeistelee 
suunnitelman lopuksi toi-
mipaikallaan. 

Väritrendit ovat Raution 
mukaan siirtymässä jälleen 
kerran vaaleaan suuntaan. 
Vaalea onkin ajattomin väri. 
Jonkun verran menee tum-
maa runkoa, johon valitaan 
vaaleat ovet. 

- Jos on rohkeutta, niin 
kaikkea voi tehdä, Marko 
kannustaa. Vaihtoehtoisia 
yhdistelmiä on lähes rajat-
tomasti. Vakiomallisia ovia 
on runsaat sata mallia, sa-
moin pöytätasoja. Vetimien 
määrää Marko ei osaa edes 
arvailla. Paljon niitä kuiten-
kin on. – Vetimien määräs-
sä ei ole loppua ollenkaan, 
Marko miettii ääneen.

Nykyaikaa ovat liukuo-
vet. Raution mallistossa on 
kotimainen Kabinetti-merk-
kinen tuotesarja, jossa jokai-
nen levy voidaan mitoittaa 
yksilöllisesti erikseen.(el)

Kaappi- ja levypalvelu Raution ihka-uusi kaapistojen suunnitteluohjelma kulkee 
kannettavassa tietokoneessa vaikka asiakkaan kotiin. Värivalintojen valtavirtaus 
tuntuu kulkevan nykyisin vaaleaan suuntaan Marko Rautio esittelee. 

NAUDAN
KULMAPAISTI

1,7kg7  
6  

kg
40

50Ulkolainen
kg

11  kpl
(6,94kg)

80
Kotimainen
METWURSTI3  kg

99
SHOKKI-
HINTA!

KYLMÄNEN FOOD OY
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

Kotimaista lähilihaa
Kylmäseltä!

Tuore
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA

Olemme toimineet
Pudasjärvellä 6 vuotta. Tarjoamme asiakkaillemme
ma 1.3.2010 pullakahvit! Tervetuloa!
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Kuvassa vasemmalla työvalmentaja Jarmo Eskola ja 
valmennettava Jaakko Herukka.

TK Ojala Ky on kuljetus- 
ja maanrakennusalan yri-
tys, jonka yrittäjinä toimi-
vat veljekset Teuvo ja Kari 
Ojala. Yrityksen perusti ai-
koinaan heidän isänsä Eino 
Ojala. Teuvo tuli toimintaan 
mukaan vuonna 1976 kone-
kuljettajan ominaisuudessa 
ja Teuvo muutamaa vuotta 
myöhemmin. Vuonna 1986 
yritys muuttui kommandiit-
tiyhtiöksi ja sai nykyisen ni-
mensä TK Ojala Ky. 

Yrityksen palveluihin 
kuuluvat kaivuu- ja piha-
työt, koneurakointi sekä 
maa-aines- ja lavettikulje-
tukset. Näin talvisaikaan 
töitä riittää myös lumitöi-
den saralla. Teuvo Ojala 
kertoo heillä Pudasjärvellä 
olevan noin 50 pihapiiriä, 
joiden kanssa on tehty au-

TK Ojala Ky
raussopimus. -Kyllä se äk-
kiä työpaiväksi venähtää, 
kun käy kaikki pihat läpi, 
hän naurahtaa.

Monipuolisen palveluva-
likoiman ja kaluston vuok-
si työt jakautuvat tasaisesti 
pitkin vuotta. Kesällä töitä 
on laidasta laitaan aina jä-
tevesijärjestelmien asenta-
misesta talon perustuksien 
tekoon. Teuvon ja Karin li-
säksi yrityksessä työskente-
lee yksi ulkopuolinen työn-
tekijä. Kesällä ulkopuolisia 
työntekijöitä on pari kolme. 

TK Ojala on KuljetusPu-
das Oy:n osakkaana ja yh-
teistyö puolin ja toisin on 
tiivistä. Teuvo on tyytyväi-
nen myös alueen yrittäjien 
yhteistyöhön. -Porukassa 
voimaa on enemmän, tote-
aa  Ojala lopuksi.(en)

Lähes kaksikymmentä 
vuotta sitten pizzayrittäjä 
Hashim Zakole tuli piene-
nä poikana vanhempiensa 

Pudiksesta liharuokaa ja salaattia
keskellä kylää

Vuoden ensimmäiset kuukaudet ovat pizzeriassa hiljaisinta aikaa. On 
siitä ainakin yksi etu: ruokailijan ei tarvitse kauan jonottaa, kun tilaus on 

jo tulossa. Pudis Pizza Kebab keskellä Pudasjärveä on passeli paikka 
vaikka työpaikkaruokailuun. Vilkkainta aikaa Pudikselle ovat kuitenkin 

viikonlopun yöaukioloajat.

mukana Irakista Suomeen. 
Hän on kasvanut kiinni Pu-
dasjärveen. – Täällä on ystä-
vät, paljon kavereita. Vaik-

ka siskot ja paljon kaverei-
ta on muuttanut pois, niin 
en halua muuttaa. Täällä 
on paljon mukavia ihmisiä, 

Hashim kertoilee vakavana. 
Hashim on kasvanut kiinni 
Pudasjärveen. Se näkyy kai 
jo pizzerian nimessäkin. Se 
on kotoisasti Pudis, eikä mi-
kään Välimeren haaveku-
vista runoiltu sananviritys.

Kaukaa vieraasta maasta 
tullut ansaitsee paikkansa 
suomalaisten keskuudessa 
kovalla työllä. Viikottaiset 
työtuntimäärät Pudikses-
sa asiakkaitaan palveleval-
le väelle ovat kunnioitusta 
herättävät. Kesällä paikal-
la on 4-5 työntekijää Hashi-
min lisäksi. Tällä hetkellä 
koko henkilökunnan määrä 
on kaksi. Mukana on myös 
Raian Bishkati, tuttu samaa 
maata oleva mies . 

Hiihtolomakaudesta ke-
sää kohti asiakasmäärät 
ovat tavallisesti nousseet, ja 
silloin työtä on ollut useam-
malle työntekijälle. Turistit 
nostavat kävijämäärää. 

Pudiksen menussa on li-
haa ja salaattia yli 40 eri ma-
kuyhdistelmänä. Pizzalau-
tasen koko taitaa olla Pu-
dasjärven mahtavin. Niistä 
eväistä voi valita joko di-

eettiannoksen tai tuhtia ta-
varaa ennen raskaisiin töi-
hin maastoon lähtemistä, 
ja kaikkea siltä väliltä. An-
noksen voi ottaa mukaan 
kotipakettiin, ja maksuväli-
neeksi käy myös lounasse-
teli. Jos hoppu painaa, niin 
tilauksen voi jättää etukä-
teen puhelimitse. Silloin 
lämmin ateria on valmii-
na odottamassa, kun asia-

kas ehtii Pudikselle asti. Itse 
olen perso talon kebabille, 
joka on maustettu tulisim-
milla mausteilla. Hashim 
ja Raian tietävät kyllä, että 
yleensä miedommat maut 
ovat suomalaisen mieleen. 
Sellaista pizzaa ja kebabia 
Pudiksessa tehdään, mitä 
asiakas haluaa. 

Esko Leipälä

Jarmo Eskolan työtehtäviä 
ovat esimerkiksi lähiesimie-
henä toimiminen valmen-
tautujille, työtehtävien vas-
taanotto asiakkailta, töiden 
suunnittelu ja ohjaus, pajan 
työturvallisuudesta huo-
lehtiminen, tiloista, koneis-
ta ja laitteista vastaaminen, 
valmentautujan lähtötason 
arviointi sekä työn opetus, 
arviointi ja palautteen an-
taminen. Ohjaukseen liitty-
viä tehtäviä ovat mm. työ-
elämän sääntöihin opetta-
minen, työn arvostuksen 
opettaminen valmentautu-
jalle, työyhteisön kehittämi-
nen ja ryhmätyötoiminnot. 
Valmentautujille tarjotaan 
myös oman ammattialaan 
liittyviä työpaikkoihin tu-
tustumiskäyntejä ja seikkai-
lu- ja elämysretkiä. Työval-
mennus tarkoittaa päivittäi-
sen tuen antamista töiden ja 
työtaitojen opettelussa, yh-
teistoimintaa muiden val-
mentautujien kanssa sekä 
mm. säännöllisyyden, huo-
lellisuuden ja siisteyden 
opettelua. Valmentautujal-
le tarjotaan työpajalla myös 
yksilövalmennusta, joka 
keskittyy valmentautujan 
oman elämän ja arjenhal-
linnan tukemiseen. Yksilö-
valmentajana Karhupajalla 
toimii Sointu Veivo. Työ- ja 
yksilövalmennus ovat toisi-
aan täydentäviä ja tukevia 
menetelmiä. Niiden suhde 
määritellään erikseen kun-
kin valmentautujan kohdal-
la.

Karhupajalla työvalmen-
taja Jarmo Eskola opastaa ja 
ohjaa puu-, metalli-, auto- ja 

Jarmo Eskola on toiminut Karhupajalla 
työvalmentajana vuoden 2007 keväästä lähtien. 

Hän työskenteli aiemmin myös opetustöissä 
mm. Pudasjärven ammattioppilaitoksen 

autopuolella. Kiinnostus työskennellä nuorten 
kanssa syntyi hänellä jo nuorena poikana. 

Nuoruuden haaveena olikin valmistua teknisen 
työn opettajaksi.

kuljetuspuolella. Puupuo-
lella kunnostetaan vanho-
ja huonekaluja, hoidetaan 
erilaisia maalaustöitä, ku-
ten kalusteiden pohjatöitä 
ja tehdään tilauksesta asi-
akkaille tuotteita. Valmen-
tautujat tekevät myös myy-
jäisiin erilaisia kausituottei-
ta. Metallipuolella tehdään 
myös tilauksesta erilaisia 
tuotteita. Autopuolella teh-
dään pieniä auton huolto-
töitä, kuten öljynvaihtoja. 
Lisäksi Karhupajan kaut-
ta valmennettavat pääse-
vät tutustumaan eri opis-
keluvaihtoehtoihin. Kulje-
tuspuolella hoidetaan mm. 
päivittäin ruokakuljetukset 
Aittojärven koululle Rim-
min keskuskeittiöltä. Lisäk-
si hoidetaan kaupungin si-
säisiä kuljetuksia ja sisäisiä 
muuttoja.

Karhupaja ei ole muuta-
maan vuoteen enää vastan-
nut kierrätysasioista, vaan 
toiminta kuuluu pääasiassa 
kaupungin tekniselle puo-
lelle. Pudasjärvellä mm. 
kierrätyslehtiä ottaa vastaan 
FC Kurenpojat ja rakennus-
tarvikkeiden kierrätys toi-
mii 4H-yhdistyksen kautta. 
Lisäksi Rajamaan rannassa 
sijaitsee kierrätysmyymälä 
Topin Tori. Kierrätysasiois-
sa kannattaa siis olla yhtey-
dessä näihin toimijoihin.   

Annika Heikkinen

Karhuopajalla monenlaista toimintaa

Vaikka monet kaverit ovat lähteneet pois Pudasjärvel-
tä, niin tänne Hashim Zakole haluaa jäädä loppuiäk-
seen. Hän on kasvanut kiinni Pudasjärveen.

Siinä ei kauan mene, kun Raian Bishkati saa Pudis Pizza Kebabin asiakkaan ti-
lauksen valmiiksi. Näin on etenkin vuoden alkukuukausina, kun asiakkaita ei ole 
ihan jonoiksi asti.

Teuvo Ojala.
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-Meille on tärkeää, että pys-
tymme tarjoamaan myös 
paikallisia kuluttajia kiin-
nostavaa tuotevalikoima, 
emmekä profiloidu pelkäs-
tään matkailijoita palvele-
vaksi myymäläksi. Uuden 
myymälän perustamisesta 
harkittiin pitkään, eikä pää-
tös lähteä Pudasjärvelle ol-
lut ihan helppo, kertoo toi-
mitusjohtaja Antti Kylmä-
nen. Kuitenkin Pudasjärven 
kaupungin yrittäjäystäväl-
linen politiikka ja erityises-
ti Reijo Kenttälän vaikutus 
edesauttoi päätöstä perustaa 
myymälä Pudasjärvelle. Nyt 
kuuden vuoden päästä voi-
daan sanoa, että päätös oli 
onnistunut, lisää Kylmänen.  
Valmistamme itse suurim-
man osan tuotteista jotka 
ovat myynnissä tehtaan-
myymälässämme.  ”Poro 
on parasta”, toteaa Matti-
la. Poronliha on yrityksem-

Kylmänen kuusi vuotta
Pudasjärvellä

Kylmäsen tehtaanmyymälä on ollut 
Pudasjärvellä jo kuusi vuotta, myymälä 

avattiin 1.3.2004. Myymäläpäällikkö Juhani 
Mattila on ollut yrityksen palveluksessa 

alusta saakka. Myymälä on hyvän sijaintinsa 
vuoksi tullut tutuksi suurelle joukolle 

matkailijoita ja ohikulkijoita sekä tietysti yhtenä 
pudasjärveläisten ostopaikkana.

me tärkein myyntiartikkeli 
kaikissa muodoissaan.  Po-
roa löytyy tuoreena syksyi-
sin ja pakastettuna kymme-
niä eri laatuja ympäri vuo-
den. Kylmäsavustettu po-
ronpaistileike on myydyin 
artikkelimme. Erilaiset läm-
minsavutuotteet, makkarat, 
einekset sekä lihasäilykkeet 
muodostavat rungon jonka 
ympärille tehtaanmyymä-
län valikoima on muodostu-
nut. Ravintolapalvelutuot-
teiden valikoimaa olemme 
laajentaneet viime kesästä 
saakka, kertoo Juhani Mat-
tila. Onhan meillä lisäksi 
kaupungin edullisin kah-
vi ja pulla, Mattila kehuu. 
Lapin lahjatavaravalikoi-
massa tarjoamme laaduk-
kaita tuotteita. Pyrimme 
hankkimaan myyntiin ko-
timaisia, mielellään paikal-
lisia tuotteita, jotka asetam-
me aina etusijalle tehdes-

Tontti on aidattu, mikä on-
kin tärkeä yksityiskohta. 
Moottoripyöriä, moottori-
kelkkoja, mönkijöitä, lumi-
linkoja, ruohonleikkureita, 
puutarhakoneita ja moot-
torisahoja ja monenlaista 
muuta pienkonekalustoa 
huoltavan yrityksen kaik-
ki tavarat eivät hallin sisäl-
le yhdellä kertaa mahdu, 
vaikka tilat kasvoivatkin 
entisestään. 

Pienkonehuolto siirtyi Tulotielle

Valoa, tilaa ja kunnon pesuhalli – siinä ovat 
Pienkonehuolto Keskiaho Oy:n eväät uusissa 

tiloissa Profinia vastapäätä Tulotien ja 
Ouluntien kainalossa. 

Mittavin kalusto on varas-
toitava aika ajoin parkkiin 
pihaan. 

Moottorikelkkailijat voi-
vat sulattaa umpijäässä ole-
van ajopelinsä Pienkone-
huollon pesuhallissa. Myös 
talon työntekijöille uusi pe-
suhalli on mieluinen, sillä 
moottorikelkat piti edelli-
sessä toimipaikassa sulat-
taa korjaamotiloissa. Hom-
ma oli hankalaa ja paikko-

sämme valikoimapäätöksiä.  
Tämän kuuden vuoden ai-
kana olemme joka vuo-
si pystyneet nostamaan 
myyntiämme ja nytkin 
näyttää alkuvuoden osal-
ta että tuotteemme me-
nevät hyvin kaupaksi.  
Tuotantoa Kylmäsellä on 
Pudasjärven Kaupungin ja 
paliskuntien omistamassa 
teurastamossa. Jyrkkäkos-
kella sijaitsevassa teurasta-
mossa tuotamme oman tuo-
tannon lisäksi teurastus- ja 
leikkaamopalveluita mm. 
poromiehille suoramyyn-
tiä varten. Se on tärkeä osa 
syksyllä alkavaa porose-
sonkia. Jyrkkäkoskella kä-
sittelemme pääosin poroja, 
mutta lampaiden teurastus 
ympärivuotisesti työllistää 
entistä enempi. Teurasta-
mossa käsittelemme myös 
hevosia ja villisikoja. Teu-
rastamotoiminnan toimin-
taympäristö Pudasjärvellä 
on hienosti sanottuna hyvin 
haastava. Raaka-aineostot 
Pudasjärveltä ja lähialueilta 
ovat poron- ja muun lihan 
sekä luonnonmarjojen osal-
ta noin 500 000 euroa vuo-
dessa. 

Kylmäsen tuotantolai-
tokset sijaitsevat Rantsilas-
sa, Sodankylässä ja Kuusa-
mossa. Rantsilassa tuotam-
me lämminsavutuotteet, li-
hasäilykkeet, einekset sekä 
leikkaamme nautaa, hirveä 
ja poroa. Sodankylässä val-
mistamme kaikki poron kyl-
mäsavutuotteet, meetwurs-
tit sekä suuren osan pakaste 
poronlihoista. Kuusamossa 
leikkaamme hirven- ja po-
ronlihaa riistakauden aika-
na. Oulun kauppahallissa 
olemme olleet lähes kaup-
pahallin perustamisesta 
saakka eli 1901 alkaen. Kyl-
mänen työllistää kausivaih-
telut lukuun ottaen reilut 
100 henkeä ja edellisvuoden 
myynti oli 14,8 milj euroa.

Kylmäsen Pudasjärven 
tehtaanmyymälässä tarjoil-
laan asiakkaille pullakahvit 
1.3. 6- vuotispäivän kunni-
aksi. (ht)

Uudet tilat – tehokkaammat palvelut

jen siistinä pito monen mut-
kan takana.

Pienkonehuolto Keski-
ahon ydintoimintaa ovat 
huolto- ja varaosamyynti. 
Siinä sivussa yritys myy kai-
kenlaisia pienkoneita. Mitä 
ei ole paikalla, se voidaan 
tilata, mutta konemyynti on 
kuitenkin ”sivubusiness”.

Jari Keskiaho osti tilat ja 
remontoi ne mieleisekseen 
entistä näkyvämmältä pai-
kalta. Liikehuoneistokaup-
pa on sen verran tuore asia, 
että kaikkia myyntituotteita 
ei ole vielä edes hyllytetty.  
Viralliset avajaisetkin ovat 
vasta tulossa ”kevään kor-
valla”.(el)

Takuulla tuoretta, myhäilee tehtaanmyymälän teurastaja Riitta Lantto lihatiskiä jär-
jestellessään.

Jari Keskiaho on kovasti tyytyväinen 
Pienkonehuollon uusiin tiloihin. On ti-
laa, on valoa – ja parasta kaikessa on 
uusi asiallinen pesuhalli toimitilojen va-
semmassa päässä.

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

-Onhan meillä lisäksi kaupungin edullisin kahvi ja 
pulla, Mattila kehuu. 
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Tulee mieleen Alvar Aalto. 
Kertovat hänellä olleen sel-
laisen periaatteen, että ra-
kennuksiin pitää järjestää 
sinne tänne loukkoja, jonne 
ihminen voi vetäytyä syr-
jään muiden katseilta. Aal-
to väitti, että yksityisyyden 
kaipuu on ihmiselle niin pe-
rustavaa laatua oleva tarve, 
että jos se puuttuu, niin ih-
minen häiriintyy. 

Nykyisin ihmisillä arvi-
oidaan olevan kaikenlaisia 
minän ongelmia. Auttai-
sikohan niihin vaivoihin, 
jos siellä täällä olisi paikko-
ja, jonne ihminen voisi ve-
täytyä vain olemaan ja poh-
timaan, istumaan ja mietti-
mään vain itsensä tai par-
haan kaverin kanssa?

Kirjaston tavoitteena viihtyvyys, kontaktit ja oleskeluloukot
– Jotenkin tänne pitäisi keksiä loukkoja 
lisää, semmoisia paikkoja, joihin ihmiset 

voisivat jäädä vain olemaan kirjan kanssa, 
kirjastonjohtaja Kaisa Manninen pohdiskelee, 

kun häiritsen hänen keskittymistään kuulumisia 
kysellen.

Rimminkankaan koulun 
parannetut bussimatkajär-
jestelyt ovat muuttaneet Pu-
dasjärven kirjaston kävijä-
määriä. Enää oppilaat eivät 
tule juoksutuntien aikana 
viettämään aikaa ja tapaa-
maan toisia kirjastolle. 

Yllättäen kirjaston laina-
usmäärät ovat nousseet, 
vaikka kävijämäärät ovat 
laskeneet. Syy lienee netti-
palvelujen yleistymisessä. 
Tilauksia ja uusintoja voi 
tehdä netissä. Pitkien mat-
kojen kunnassa netti palve-
lee ihmisiä erityisen hyvin.

Ylikiiminki osti aiemmin 
kirjastoautopalvelut Pudas-
järveltä. Kun se liittyi Ou-
luun, niin kirjastoauto jäi 
ihan omaan käyttöön Pu-

dasjärvelle. Siinä kävi oi-
kein hyvin, kirjastonjohtaja 
kertoo hymyssä suin. Kir-
jastoauto kiersi kotikunnas-
sa ennen joka kolmas viik-
ko.

Nyt kirjastoauton reitti 
kulkee toisella puolen kun-
taa joka parillinen viikko, 
toisaalla parittomin viikoin. 
Bussin aikataulut ovat ihmi-
sille helppo muistaa, ja kä-
vijämäärät ovat nousseet oi-
kein mukavasti.

Tänä vuonna kirjasto on 
mennyt Face Bookiin. Siel-
lä esitellään kirjastonhoita-
ja Pertti Palojärven kuukau-
den kirja -esittelyjä uutuus-
kirjoista. Esittelyyn valitaan 
kirjoja lapsille, nuorille, 
nuorille aikuisille ja aikui-
sille kullekin ryhmälle erik-
seen. Kun kirja esitellään 
Face Bookissa, niin jo kohta 
sitä lainataan ahkeraan. 

Uusi tarkennettu kirja-
luokitus auttaa löytämään 
omaan makuun sopivan 
teoksen entistä helpommin. 
Proosa on Pudasjärven kir-

Kirjastonjohtaja Kaisa 
Manniselle lukurauhan 
takaavat loukot ovat mie-
luisia. Jotenkin niitä pitäisi 
hänen mielestään järjes-
tää kirjastoon enemmän 
myös asiakkaiden iloksi.

jastossa ryhmitelty eräkir-
joihin, sotakirjoihin, roman-
tiikkaan ja jännitykseen. 
Näin itse kukin löytää totut-
tuun tyyliin sopivan teok-
sen vaivattomimmin.

Kirjaston Musamestassa 
soi uusimmat ceedeet, joi-
ta ei vielä lainata. Kun ajan-
kohtaisuus on ohi, ne siirty-
vät musapöydille, josta niitä 
voi lainatakin.

Liekö suhdanteilla osuut-
ta asiaan, kun Pudasjärven 
kirjaston lehtisali on ollut 
viime aikoina kovin ahke-
rassa käytössä.

Esko Leipälä

Spinning on kuntoilulala-
ji, jossa vastus voidaan sää-
tää itse kunkin lähtötasoon. 
Himoliikkujana tunnettu 
kunto-ohjaaja Minna Antti-
la Pudasjärveltä on paikalla 
ohjaamassa spinning-kun-
toilijoita optimaalisiin suo-
rituksiin. Ohjaajaa tarvitaan 
myös siihen, että kuntoilija 
ei yritä ponnistella enempää 
kuin oma kunto sallii. 

Spinning sopii kaiken-
kuntoisille ja kaikenikäi-
sille. Vastuksen ja vauhdin 

Puikkarin hyvinvointiohjelman uutuudet: 

Spinningiä ja terveyssoppaa
Puikkarin uimalassa puristetaan kuntoa 
korkealle ohjatusti spinningillä. Se on 

rasvanpolttoliikuntaa kuntopyörällä, jossa saa 
kulumaan jopa 1000 kilokaloria tunnissa. 

voi itse kukin valita mielei-
sekseen. 

Jossakin vaiheessa ja jos 
kysyntää riittää Puikkarissa 
järjestetään eläkeläisille se-
niorispinningiä. Viimeaikai-
set tutkimukset ovat osoit-
taneet, että kuntoilu nostaa 
eläkeikäisen hyvinvointia 
selvästi. -Se on turha luu-
lo, että raskaan työuran teh-
neiden eläkeläisten olisi jo 
vuoro nauttia vain levosta, 
Puikkarin projektipäällikkö 
ja kahviotoiminnan kehittä-

Puikkarin upouusien kuntopyörien tietokoneen mah-
dollisuudet saavat myös projektipäällikkö Jaana Tas-
kilan ja vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkosen uteli-
aisuuden heräämään. Spinningiin on tulijoita jonoksi 
asti, varaa pyöräsi ajoissa, he neuvovat. 

Kemin kaupunginteatteris-
sa esitetään koko perheen 
klassikkosatu, Tuhkimo, 
uudelleen sovitettuna raik-
kaana musiikkinäytelmänä. 
Pudasjärven Urheilijoitten 
voimistelujaosto järjestää 
retken Kemin kaupunginte-
atteriin 20.3. Tuhkimo-mu-
siikkinäytelmään.

Tuhkimo-satu on kaikil-
le tuttu satukirjoista. Ilkeän 
äitipuolensa ja turhamais-
ten siskopuoltensa armoilla 
oleva Tuhkimo saa lopulta 
prinssissä.

Tuhkimon uudelleenso-
vitus musiikkinäytelmäk-
si täyttää kaikki vanhan sa-

Tuhkimo Kemissä

jä Jaana Taskila sanoo . Hän 
painottaa, että elinikäisen 
harjoittelun myötä ihminen 
saa monia elämäntäyteisiä 
vuosia lisää.

Puikkarin kahviotakin vi-
ritetään uuteen malliin hy-
vinvointikeskuksen henges-
sä. Menuun lisätään kevyttä 
ja terveellistä tyyliin salaat-
tia ja sosekeitto ja siihen ta-
paan.  Maaliskuun aikana 
tulossa on mm. lounasruo-
kailu terveellisen salaatti-
keittolounaan merkeissä, 
Taskila paljastaa. 

Pudasjärven kirjasto ja 
Puikkari-uimala ovat sopi-
vasti nipussa lähekkäin. - 
Tämä on melkoinen hengen 
ja ruumiin hyvinvointikes-
kus, Jaana Taskila ja vapaa-
aikaohjaaja  Sampo Laakko-

nen kuvaavat kuin yhdestä 
suusta, samalla kun he yrit-
tävät tutustua uusien kun-
topyörien tietokoneen saloi-
hin. 

Spinning-vuorot on syytä 
tarkistaa ja varata etukäteen 
Puikkarista. Kuntopyöriä 
on vain kymmenen, ja tuli-
joita niille on jonoksi asti.

Esko Leipälä

dun odotukset, mutta on 
silti tuoreesti kiinni tässä 
päivässä. Äitipuolensa ja si-
sarpuoltensa alistama sisu-
kas tyttö ottaa ohjat omiin 
käsiinsä, saa avukseen kak-
si hiirtä ja Haltiakummin. 
Vauhtia, veikeyttä ja jänni-
tystä on luvassa tyttöjen ta-
voitellessa prinssiä. Tuhki-
moa esittää Maria Pere ja 
prinssiä Pekka Hänninen.

Näytelmän käsikirjoituk-
sesta, ohjauksesta ja lavas-
tuksesta vastaa teatterinjoh-
taja Juha Vuorinen. Hänen 
mukaansa tutut tarinat ja 
musikaalit ovat yhdistelmä, 
joka vetää yleisöä. 

”Tuhkimon uudelleensovitus 
musiikkinäytelmäksi täyttää kaikki vanhan 
sadun odotukset, mutta on silti tuoreesti 

kiinni tässä päivässä.”
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi

- ilmainen suunnittelupalvelu
- nopeat toimitukset

- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

Avoinna 
ark. 9-18 
la 9-14

LIUKUOVET

V SI I NO

- monipuolinen mallisto
- tukkuhinnat

Keittiökalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
tule tekemään elämäsi kaupat. 

Suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla!

Lakeuden 
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 Kempele, p. 08 376 601, fax 08 376 663

Oulun Suolahoitola Heinä-
päässä on avattu vuonna 
2007. Suolahuonehoidon li-
säksi tarjolla on myös muita 
hoitoja, kuten vyöhyketera-
piaa, perinteistä hierontaa, 
intialaista päähierontaa se-
kä rentouttavaa jalkahieron-
taa. Oulun Suolahoitolasta 
voi myös ostaa tuotteita ko-
tiin. Esimerkiksi suolalamp-
puja, suolatuikkuja, suola-
kivisaippuaa ja ruuanlait-
toon ruususuolaa. Hyllystä 
löytyy myös luonnonmu-
kaiset kotimaiset hoitotuot-
teet: Coolment-kipugeeli ja 
Camferia-jalkavoide.

Suolahoidon historiaa 
ja tulevaisuus 
Suolahoito on vuosisatoja 
vanha luonnonmukainen 
hoitomuoto ja jo keskiajal-
la sairaita hoidettiin suola-
luolissa, jossa he hengittivät 
suolapölyä sisältävää ilmaa. 
Suolakaivostyöläisten kes-
kuudessa myös havaittiin, 
että suolapölylle altistuvi-
en keuhkosairaudet olivat 
harvinaisia. Keski- ja Itä-
Euroopan maissa suolahoi-
toa on käytetty jo useiden 
vuosikymmenten aikana ja 

Oulun Suolahoitolan 8 hengen suolahuone tarjoaa upeat puitteet mukavaan ko-
koontumiseen. Isommille ryhmille hoito onnistuu useammassa erässä. Yhdessä-
olo jatkuu luontevasti vaikka keskustan ruokaravintoloissa, jotka ovat vain kävely-
matkan päässä hoitolasta. 

joissakin maissa suolahuo-
nehoidot on otettu osaksi 
yhteiskunnan tukemaa ter-
veydenhoitoa.

Suolaluolia on hyödyn-
netty hoitotiloina ja samaan 
tapaan toimivia hoitohuo-
neita rakennetaan kylpy-
löihin ja hoitotilojen yhte-
yteen, joissa hengitettävän 
ilman koostumus muistut-
taa suolakaivosolosuhteita. 
Suolahoito on todettu erit-
täin hyväksi tukihoidoksi 
esim. astmaatikoille ja eri-
laisia ihottumia sairastavil-
le, mutta tieteellistä näyt-
töä asiasta on toistaiseksi 
vähän. 

Etelä-Karjalan allergia- ja 
ympäristöinstituutti on teh-
nyt suolahoidoista tutki-
musta, jonka on rahoittanut 
Etelä-Karjalan sairaanhoi-
topiiri, Kela ja RAY . Tutki-
muksen mukaan Suolahuo-
nehoito voi tukea astman 
lääkehoitoa ja helpottaa ast-
maa sairastavan oloa. 

Hoidon vaikutus ja 
toteutus
Suolahuone on vuorattu 
vuorisuolalla lattiasta kat-

toon ja hoidon aikana ilma-
tilaan sumutetaan suolage-
neraattorilla puhdistettua 
hienoa suolapölyä. Nega-
tiivisesti varautuneet ionit 
hakeutuvat hengityselimis-
tön limakalvoille, jossa ne 
sitovat kosteutta ja vaikeut-
tavat haitallisten bakteeri-
en toimintaa. Suolahoidon 
vaikutuksesta limakalvojen 
turvotus ja tukkoisuus hel-
pottaa. Lisäksi lima irtoaa 
helpommin, hengenahdis-
tus vähenee ja tulehdukset 
helpottuvat.

Suolahoidosta on apu 
myös iho-ongelmista kär-
siville kuten atoopikoille. 
Atooppinen iho on usein 
rikki ja kutiseva ja siksi hy-
vä kasvualusta bakteereille. 
Suolahoidon avulla pysty-
tään tuhoamaan iholla ole-
via bakteereita ja näin iho-
oireet helpottavat. Suola-
hoidon alkuvaiheessa oireet 
saattavat hieman lisääntyä, 
mutta se on merkki para-
nemis-prosessista. Elimistö 
tekee suolan vaikutuksen 
avulla omaa paranemistyö-
tään. 

Hoitokertoja suositellaan 
5-15 mahdollisimman in-
tensiivisenä hoitojaksona. 

Hoitokerta kestää 40 min. ja 
pienille lapsille hoitokerta 
on lyhyempi. Epävarmois-
sa tilanteissa kannattaa ai-
na varmistaa omalta lääkä-
riltä, ettei vasta-aiheita hoi-
dolle ole. 

Kenelle suolahoito 
sopii?
Suolahoito sopii kenelle ta-
hansa joka haluaa huol-
taa hengityselimistöään, 
koska se toimii puhdista-
vana ja ennaltaehkäisevä-

Suolahuoneesta
apu moneen vaivaan

nä sekä tukihoitona ast-
maatikoille ja erilaisia iho-
ongelmia sairastaville.                                                                                
Suolahoitoa voidaan käyt-
tää seuraavien sairauksien 
hoidossa: astma, keuhkoah-
tauma, krooninen hengitys-
teiden sairaus, yskä, nuha, 
poskiontelotulehdus, kroo-
ninen ja akuutti korvatuleh-
dus, siitepöly- ja katupöly-
allergiat, allergiset reaktiot, 
atooppinen iho, psoriasis, 
erilaiset ihottumat

Suolahoito on myös hyvä 
hengityselimistöä kosteut-

tava hoito urheilijoille ja 
laulajille. Se sopii myös ren-
toutukseen ja stressin hoi-
toon, koska hengitysilmassa 
on runsaasti negatiivisia io-
neja. Suolahuoneessa on hy-
vä keskittyä myös hengittä-
mään muutamia kertoja sy-
vään, että suolapöly leviää 
mahdollisimman laajalle 
alueelle keuhkoputkistoa.
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Lisäksi voimistelujaosto on 
järjestänyt liikuntapäiviä 
lapsille, puistojumppaa ja 
jumppamaratoneja. Taidan-
pa muistaa hämärästi voi-
mistelujaoston olleen mu-
kana järjestämässä meidän 
omaa naisten kymppiäkin. 
Monenlaista on mahtunut 
voimistelujaoston histori-
aan ja monet ihanat ihmi-
set on kohdattu tässä maa-
ilmassa. 

Nykyisin voimistelujaos-
ton johtokunnassa on kuu-
si jäsentä. Puheenjohtajana 
touhuaa Kirsi Kipinä, sih-
teerin pestiä hoitaa Soile 
Graber ja rahastonhoitajana 
on Irja Manninen. Lisäksi 
talkooasioista vastaa Maire 
Muranen, ohjaajien asiois-
ta vastaa Satu Piri-Tihinen 
ja tiedotuksesta allekirjoit-
tanut. Jos innokkuutta tou-
huamiseen voimistelun ja 
liikunnan parissa jollakul-
la löytyy, olkaapa rohkeas-
ti yhteydessä. Jokaisella on 
tärkeä tehtävänsä tässä iloi-
sessa liikkumisessa.

Pudasjärven Urheiljoiden voimistelujaosto esittäytyy

Kuvassa Inka Kipinä, Hanna Illikainen, Crista Valkola, Maija Honkanen, Kati Tihi-
nen, Tuuli Timonen ja Tiina Kuopusjärvi. Kuva: Jaana Valkola.

Pudasjärven Urheilijoiden voimistelujaosto on 
pitkän linjan liikuttaja Pudasjärvellä. Vuosien 

varrella on ollut aikuinen-lapsi -jumppaa, 
satujumppaa, jumppakoulua, mixdancea,kunto- 

ja tehojumppaa, steppilaudatkin ovat olleet 
jumppavälineenä joku vuosi. 

Ohjaajat esittäytyvät 
Nämä nuoret ohjaajat ovat 
jaostollemme kultaakin kal-
liimpia. Heidän panoksel-
laan on mahdollista tarjo-
ta lapsille ja nuorille muka-
via hetkiä liikunnan parissa. 

Myös meidän jaostomme 
ohjaajat ovat käyneet Svoli 
Jumppakoulu – ohjaajakou-
lutuksen. Koulutus muo-
dostuu ohjaaja- ja valmen-
tajakoulutuksen I-tasosta. 
Koulutuksen käytyään oh-
jaaja hallitsee lasten ohjauk-
sen perustaidot ja perusvoi-
mistelun opettamisen vai-
heet. Svoli Jumppakoulu 
on lasten voimistelumaail-
ma Svolissa, jossa jokaisella 
mahdollisuus harrastaa ja 
kilpailla. Ohjaajilla on mah-
dollisuus osallistua myös 
Svolin järjestämiin ideapäi-

viin, joista he saavat uusia 
ideoita ja virikkeitä jump-
piinsa.

Iloista liikkumista 
temppukoulussa 
Pudasjärven Urhelijoiden 
voimistelujaoston temppu-
koulussa iloitellaan muka-
van liikkumisen parissa.  
Temppukoulussa on leikin-
omaista liikuntaa telinein 
ja välinein sekä tytöille et-
tä pojille. Siellä on leikitty, 
pelattu ja liikuttu erilaisilla 
temppuradoilla. Temppu-
koulu tukee lasten liikun-
nallista kehitystä ja antaa 
hyvät perusvalmiudet mi-
hin tahansa liikunnalliseen 
harrastukseen. Koulutetun 

ohjaajan ohjaamassa temp-
pukoulussa    tärkeää on 
mukava yhdessä liikkumi-
nen kehittäen samalla lap-
sen motoriikkaa ja tasapai-
noa. 

Lisäksi ohjaaja ja apuoh-
jaajat harjaantuvat ryhmän 
ohjaamisessa. Temppukou-
lumme ohjaajana on Cris-
ta Valkola ja apuohjaaji-
na Maija Honkanen, Tiina 
Kuopusjärvi ja Tuuli Timo-
nen. Temppukouluun ovat 
kaikki ala-asteikäiset tytöt 
ja pojat tervetulleita liikku-
maan tiistaisin kello 18.30 
alkaen Kurenalan koululle.

Jaana Valkola
PuU/voimistelujaostoKuva voimistelujaoston temppukoulusta. Kuva: Crista Valkola.

Mukaan oli pyydetty Myös 
Olavin yhteistyökumppa-
neita, mutta yrittäjien kii-
reet painoivat päälle ja he 
olivat estyneitä tulemas-
ta paikalle. Olavi Leinonen 
kiitteli tukijoitaan ja kertoi 
olevansa ylpeä Pudasjär-
vestä ja haluaa tuoda sitä ai-
na kisareissulla esille. 

Kaupunki kiitteli maa-
ilmanmestaria mukavas-
ta yllätyksestä, joskin pal-
kitseminen tuotti hieman 

Maailmanmestaria
muistettiin

Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Urheilijat 
ja Pudasjärven Osuuspankki olivat sunnuntaina 

21.2 muistamassa Veteraanien mäkihypyn 
maailmanmestari Olavi Leinosta Puikkarin 

kokoushuoneella.

Maailman mestarin muistamisjuhlassa Pudasjärven 
Urheilijoiden mäkijaoston puheenjohtaja Paavo Er-
vasti, maailmanmestari Olavi Leinonen, johtokunnan 
jäsen Kirsi Kipinä ja puheenjohtaja Seppo Sammel-
vuo.

päänvaivaa, tontti kun oli 
jo luovutettu aikaisem-
min. Pudasjärven Urheili-
jat muisti maailmanmesta-
ria valmennusstipendillä. 
Pudasjärven Osuuspankki 
toi tukijoiden tervehdyksen 
ja muisti maailmanmestaria 
myöskin. Kahvittelun yhte-
ydessä kuunneltiin Leino-
sen kertomus kisareissusta.

Marko Koivula
Kansanedustaja, hallinto-
valiokunnan puheenjohta-
ja, Tapani Tölli (Kesk.) pää-
si maanantaina 22.2 Pudas-
järven kaupungintalossa 
järjestetyssä tilaisuudessa 
vastaamaan moneen ajan-
kohtaiseen kysymykseen. 
Pudasjärveläisiä huolestut-
tivat niin aselakiuudistus, 
maahanmuuttoasiat kuin 
heikentynyt kuntatalous. 

Ennen tilaisuutta Töl-
li oli Pudasjärven kaupun-
gin vieraana, jossa Kaarina 
Daavittila, Mikko Kälkäjä, 
Eero Oinas-Panuma, Mar-
ja-Leena Törrö ja Henrik 
Hämäläinen antoivat tietoa 
kaupungin ajankohtaisista 
asioista.

- Aselaki käsitellään hal-
lintovaliokunnassa siten, 
että siinä taataan harrastus-
toiminnan jatkuminen, Töl-
li vakuutti kuulijoille, joille 
esimerkiksi metsästyshar-
rastus on tärkeä. 

Aselakiuudistuksen tar-
koitus on turvallisuuden 
vahvistaminen.Uudistus-
tarpeeseen ovat vaikutta-
neet Jokelan, Kauhajoen se-
kä viimeksi Espoon ampu-
matapaukset. Uudistukses-
sa myös pannaan toimeen 
EU-säädös, joka tuo uusia 
ikärajoituksia aselainsää-
däntöön. 

Maahanmuuttoasiat ovat 
tulleet pudasjärveläisiä lä-
helle vastaanottokeskuksen 

Tapani Tölli 
vieraili

Pudasjärvellä
avaamisen myötä.  Tölli pi-
ti valitettavana, että keskus-
telu maahanmuutosta on 
julkisuudessa viimeaikoina 
kärjistynyt. Erityisesti pin-
nalla on ollut maahanmuut-
tajien sosiaaliturva.  

- Turvapaikanhakijoiden 
toimeentulotukea pienen-
nettiin tammikuussa minis-
teriön asetuksella, Tölli ker-
toi. 

Lisäksi valmisteilla on la-
kiesitys, jolla suoran rahalli-
sen tuen korvaa muut hyö-
dykkeet, kuten asunto, ruo-
ka tai vaikkapa vapaa pääsy 
internetiin vastaanottokes-
kuksessa.

Muutoksilla yritetään vä-
hentää niiden turvapaikan-
hakijoiden määrää, jotka 
saavat usein kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen. Tällai-
sia ovat esimerkiksi mui-
den EU-maiden kansalaiset, 
joiden on epäilty hakeneen 
turvapaikkaa Suomesta juu-
ri hyvien sosiaalietuuksien 
vuoksi.

- Koko Euroopassa on 
painetta turvapaikanha-
kijoiden määrän kasvuun, 
Tölli arvioi. 

Hänen mukaansa on tär-
keää, että vastaanottojär-
jestelmämme on kunnossa, 
jotta tilanne pysyy hallitta-
vana.

Kuluvaa politiikan ke-
vättä Tölli kuvasi mielen-
kiintoiseksi, mutta myös 
haastavaksi. 

- Elämme vaikeassa ta-
loustilanteessa, joka näkyy 
myös kuntataloudessa, kun 
työttömyys kasvaa ja kunti-
en verotulot vähenevät.

Mielenkiintoa kevääseen 
tuo keskustan puheenjohta-
jan, ja mahdollisen tulevan 
pääministerin valinta.

Tölli toivoo puheenjohta-
javalinnasta avointa, mutta 
asiallista keskustelua. 

- Valinnat tekee puolue-
kokous. Niitä ei tee media, 
eikä gallupit, hän painot-
taa. 

Tölli ei kuitenkaan aio it-
se lähteä kilpailemaan puo-
lueen johtotehtävistä. Hän 
on tyytyväinen tehtäväänsä 
mielenkiintoisen valiokun-
nan, hallintovaliokunnan 
puheenjohtajana.

Heimo Turunen

Kuluvaa politiikan kevättä Tölli kuvasi mielenkiintoi-
seksi, mutta myös haastavaksi. - Elämme vaikeassa 
taloustilanteessa, joka näkyy myös kuntataloudessa, 
kun työttömyys kasvaa ja kuntien verotulot vähene-
vät. Kuvassa kättelemässä Tapani Tölli ja kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila.
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Hannu Virranniemi on kuu-
samolaista sukua ja synty-
nyt Kuusamossa. Ylioppi-
laaksi hän valmistui Kuusa-
mon lukiosta vuonna 1980. 
Virranniemi olisi jo silloin 
halunnut suuntautua met-
säalalle Helsingin yliopis-
ton maa- ja metsätieteellisen 
tiedekunnan kautta, mutta 
jäi paria pistettä vaille. Ar-
meijan jälkeen hän ”ajau-
tui” Valmetin Paperitehtaan 
konepajakouluun ja sai Val-
metilta kiinnostavia työteh-
täviä. 

Jyväskylä oli kotipaikka-
na, mutta koko perhe, jo-
hon kuuluu vaimo ja kolme 
tytärtä, matkusti Hannun 
mukana eri puolilla maa-

Hannu Virranniemi 50 v:

Metsäala kiinnosti jo nuoruudesta lähtien
Kuusamolaisen Pölkky Oy:n varatoimitusjohtaja 

ja Pölkky Metsä Oy:n metsäpäällikkö Hannu 
Virranniemi täytti 50-vuotta lauantaina 20.2. 

Merkkipäivän vastaanotto oli perjantaina 19.2 
Hotelli Kuusamossa.

Hannu Virranniemi pitämässä puhetta 50-vuotis merk-
kipäivänsä vastaanotolla. Kuva Markku Kolvanki.

palloa sijainneissa työkoh-
teissa. Pitkiä aikoja he vietti-
vät muun muassa USA:ssa, 
Kanadassa ja eri Euroopan 
maissa. Kohteita oli yhteen-
sä 16 maassa, joista kaukai-
sin oli Australian Tasma-
nian saari.

Pölkky Oy:lle hän tu-
li serkkunsa toimitusjohta-
ja Jouko Virranniemen kut-
susta vuonna 1994. Hannu 
keskittyi yhtiön pitkäaikai-
sen metsäpäällikön, isänsä 
Matti Virranniemen koulu-
tuksessa raaka-aineen han-
kintaan sahalle. Vähitellen 
hänelle tuli yhtiössä isän-
sä siihenastisen toimenku-
van mukaiset tehtävät Ma-
tin jatkaessa Pölkky Oy:n 

hallituksen puheenjohtaja-
na kuolemaansa asti vuo-
teen 2003.

Pölkky Oy on investoinut 
toimintansa kehittämiseen 
2000-luvulla nelisen miljoo-

naa euroa vuosittain. Pölk-
ky on Pohjois-Suomen suu-
rin yksityinen puunjalosta-
ja, jonka liikevaihto kasvoi 
Lappi-paneli -kaupan myö-
tä lähes sataan miljoonaan 
euroon vuodessa. Liikevaih-
to on kasvanut yli nelinker-
taiseksi parissakymmenes-
sä vuodessa. Puunhankinta 
työllistää lisäksi kuljetus- ja 
korjuuyritysten kautta ne-
lisenkymmentä yrittäjää ja 
heidän työntekijäänsä. Tä-
män vuoden puunhankin-
tatavoite ylittää miljoona 
kuutiota. Sahapuun hankin-
nassa Pudasjärvi ja sen ym-
päristökunnat ovat tärkeää 
ostoaluetta. Pölkky Metsä 
Oy:llä onkin ollut pitkään 
oma hankintatoimisto Pu-
dasjärvellä. 

Harrastuksista läheisim-
mäksi itseään Hannu Vir-
ranniemi kokee golfin, jos-
sa toimii Kuusamon Golfin 
kapteenina. Toinen lähei-
nen harrastus on histori-

aan liittyvien teosten luke-
minen.

Hannu Virranniemi on 
ollut seitsemän vuotta Kuu-
samon Yrittäjät ry:n halli-
tuksessa, josta osan aikaa 
puheenjohtajana ja viides 
vuosi on menossa Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien halli-
tuksessa. Lisäksi hän toimii 
Suomen Sahojen raaka-aine-
toimikunnan puheenjohta-
jana ja Metsäteollisuus ry:n 
Metsävaliokunnassa. Kuu-
samolainen nuorkauppaka-
maritoiminta oli varsinkin 
juuri Kuusamoon muuton 
jälkeen myös mieluista. 

Hannu Virranniemi ohjasi 
tavoilleen uskollisena kuk-
kien ja lahjojen sijaan muis-
tamiset kuusamolaiselle so-
taveteraanityölle.

Heimo Turunen

Uuden koulutuksen viralli-
nen nimi on prosessiteolli-
suuden perustutkinto, jos-
ta Pudasjärvellä toteutetaan 
sahateollisuuden koulutus-
ohjelma.  -Tuo saha-sana 
tuossa koulutusohjelman 
nimessä hämää valitettavan 
monia, toteavat OSAO:n 
koulutussuunnittelija Jari 
Ruutikainen ja puuaineiden 
lehtori Juha Jurmu.

Tutkintokuvauksessa ni-
mittäin kerrotaan, että pro-
sessinhoitaja toimii valmis-
tusprosessissa tuotantolin-
jan käyttö- ja valvontatehtä-
vissä.  Hän on kiinnostunut 
teknisistä laitteista, auto-
maatiojärjestelmistä.  Työ-

Pudasjärvellä käynnistyy syksyllä
uusi puuteollisuuden koulutus

Oulun seudun ammattiopisto aloittaa syksyllä 
Pudasjärvellä uudenlaisen koulutuksen 

puuteollisuuden tarpeisiin. Tutkintouudistusten 
myötä alkava prosessinhoitajan koulutus tuo 

mukanaan täysin uusia mahdollisuuksia.

paikkana voi olla esimer-
kiksi puuteollisuuden tuo-
tantolaitos, kuten saha tai 
sahatavaran jatkojalostamo. 
Esimerkit löytyvät läheltä 
eli Kontiotuote Oy ja Profin 
Oy Pudasjärveltä sekä Tai-
valkoskelta ja Kuusamos-
ta Pölkky -konserni, jotka 
kaikki ovat alansa vahvoja 
toimijoita. 

-Yrityksemme lähes jokai-
sella työpisteessä on vähin-
tään yksi tietokone, jonka 
avulla prosesseja ohjataan. 
Napin painallus korvaa tä-
nä päivänä useimmiten ruu-
miillisen rasituksen, kertoo 
Kontiotuotteen tuotanto-
päällikkö Eero Lauhikari.

Paikallisten puuteolli-
suusyritysten rooli koulu-
tuksessa on tärkeä, sillä ne 
tulevat tarjoamaan lukui-
sia työssäoppimispaikkoja 
ja töitä alan opiskelijoille. 
Koulutuksesta onkin varat-
tu yhteensä 40 opintoviik-
koa, eli vuosi työssäoppi-
miselle. Tästä hyötyy sekä 
opiskelija että työssäoppi-
mispaikan tarjoaja.

-Ainahan on helpompi 
tarjota työtä henkilölle, jol-
la on aiempaa kokemusta 
yrityksen töistä ja toiminta-
tavoista, kertoo Kontiotuot-
teen tuotantopäällikkö Ee-
ro Lauhikari ja jatkaa, että 
koko ajan yritykseen hakee 
noin 20-30, joista kyseisen 
tutkinnon  suorittaneet me-
nevät automaattisesti etusi-
jalle.

Koulutus on Pohjois-Suo-
messa ainut laatuaan ja to-
dellinen mahdollisuus alu-
eella asuville nuorille. Bis-

neskontrolleri Keijo Kaukko 
Pölkky Oy:stä kertoo yri-
tyksestä muutaman vuoden 
päästä eläköityvän väkeä 
5-6 työntekijän vuosivauh-
tia. -Töitä on siis tulevai-
suudessa tarjolla, vinkkaa 
Kaukko muuttoa alueeltam-
me suunnitteleville.

Kaukko on tyytyväi-
nen yhteistyöhön OSAO:n 
kanssa. -Nyt on hyvä drai-
vi päällä, alkavaa koulutus-
ta ajatellen. Vielä kun saa-
daan aktiivisia opiskelijoi-
ta mukaan, niin hyvä tulee. 
Pyrimme tekemään oman 
osamme koulutuksen suju-

misessa, eli työssäoppimis-
paikkojen lisäksi tarjoamme 
apua erikoisempiin teoriao-
pintoihin mahdollisesti lu-
entojen muodossa.

Profin Oy:n toimitusjoh-
taja Martti Haapala toteaa 
mielialan tulevaa koulutus-
ta ajatellen olevan odottava. 
–Kun kyseessä on uuden-
lainen koulutus, niin aika 
näyttää minkälaiseksi pa-
ketti alkaa muodostua.

Haapala toivoo, että kou-
lutuksen rakenteessa otet-
taisiin huomioon myös eri-
koisempi puunjatkojalos-
tuksen teknologia. -Toivon, 
että koulutus tarjoaisi poik-
keuksellista ja rohkeampaa 
näkökulmaa puunjatko-
jalostukseen, eikä vanhaa 
puusepän ammattitaitoa ei-
kä erikoissahaamistakaan 
unohdettaisi. Myös cnc-ko-

Seppo Saarijärvi varmistamassa puutavaran laatua. Tietokone on päivittäinen työ-
väline nykypäivän puuteollisuudessa.

Yhden työvaiheen toimintoja ohjataan jopa kolmen tietokoneen voimin.

neistus osana puunjatkokä-
sittelykoulutusta olisi hyvä 
olla mukana.

Koulutuksen järjestäjä ja 
yhteistyökumppanit toivo-
vat koulutukseen mukaan 
aktiivisia nuoria, niin poi-
kia kuin tyttöjä. Toki ter-
vetulleita koulutukseen 
ovat kaikki alasta innostu-
neet. Ruutikainen mainit-
see myös oppisopimuksen 
mahdollisuuden. -Ennen 
kaikkea koulutus tarjoaa 
hyvän pohjan työelämään.

Eliisa Niskanen
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Kaupunginjohtaja tiedottaa:

Pudasjärven kaupunginval-
tuuston päätöksen mukaan 
pahasti alijäämäinen kau-
pungin talous tasapainote-
taan tällä valtuustokaudel-
la. Nopeaa velkaantumis-
kierrettä hillitään niin, et-
tä valtuustokauden lopulla 
kaupungin tulot riittäisivät 
juoksevien käyttömenojen 
maksuun.

Viime vuoden osalta voi-
daan todeta tyytyväisenä, 
että talousarviokuri on tep-
sinyt ja käyttömenot pysyi-

Kaupungin ruokapalvelut
uudistusten kohteena

vät talousarviossa, vaikka 
sitä leikattiin jo viime vuo-
den osalta toista miljoonaa 
euroa. Tänä vuonna käyttö-
menot alenevat viime vuo-
desta edelleen lähes kolme 
prosenttiyksikköä.

Valtuuston päätös edel-
lyttää kaupungin kaikki-
en toimintojen tarkastelua 
niin, että kuntalaisten pal-
velut turvataan. Menojen 
leikkaukset painottuvat ha-
janaiseen hallinnon tiivistä-
miseen. Toiminnan pirsta-

loituminen on lisännyt kus-
tannuksia monissa eri pal-
veluprosessien vaiheissa.

Vuorossa on nyt kaupun-
gin koko ruokapalvelutuo-
tannon uudelleen järjes-
teleminen. Ruokapalvelut 
kuuluvat tätä nykyä hal-
linnollisesti sivistystoimen 
alaisuuteen ja henkilöstön 
määrä on kaikkiaan noin 25. 
Kahden suurimman keittiön 
emännät ovat jäämässä ke-
sällä eläkepäiville. Yhteen-
sä viisi henkilöä on jäämäs-

sä samasta syystä pois kau-
pungin ruokatuotannosta 
vuoden sisällä. 

Erityisesti pitkään kau-
pungin palveluksessa olleet 
emännät ovat korostaneet 
ruokapalveluiden uudista-
misen välttämättömyyttä. 
Tavoitteena tulee olla ateri-
oiden korkea laatu, kaupun-
gin ruokahuollon toimitus-
varmuus ja uudistettu, ta-
loudellinen toimintamalli. 
Tässä vaiheessa tavoitteena 
on säilyttää ruokapalvelut 
kaupungin omana toimin-
tana, eikä ulkoistamisvaih-
toehtoa ole otettu selvityk-
sen alle.

Jotta kaupungin ateria-
tuotantoprosessin toimin-
nan uudistaminen toteutuu, 
kaupunginhallitus päätti 
viime tiistain kokouksessa 
perustaa kahden vapautu-
van emännän viran tilalle 
yhden ruokapalvelupäälli-

Kaupunkilisällä työllistetään 
lähes 30 henkilöä
Pudasjärven kaupunki tukee pitkäaikaistyöttömiä 
palkkatuella työllistäviä rekisteröityjä yhdistyksiä, jär-
jestöjä ja vastaavia maksamalla avustusta työntekijän 
palkkakuluihin, ns. kaupunkilisää. 

Vuonna 2009 kaupunkilisän avulla tuettiin seitse-
mää eri yhdistystä yhteensä 76 685 euroa, joilla yh-
distyksiin työllistettiin yhteensä 27 henkilötyövuotta. 
Vuodeksi 2010 kaupunki on varautunut tukemaan pit-
käaikaistyöttömien työllistymistä 3. sektorille kaupun-
kilisän avulla 80 000 euron määrärahalla, joka mahdol-
listaa noin 28 henkilötyövuoden työllistämiseen. 

Kaupunkilisän maksaminen tapahtuu hakemukses-
ta kuukausittain jälkikäteen ja tuen saa pudasjärveläi-
nen yhdistys, joka on työllistänyt pitkäaikaistyöttö-
män.

Eläinklinikka
Pudasjärven eläinklinikka-asiaa on valmisteltu kau-
punginhallituksen heinäkuussa 2008 asettamassa 
suunnitteluryhmässä. Työryhmän tehtävänä on ollut 
suunnitella ja valmistella sellaisia eläinlääkintähuol-
lon toimitilojen muutoksia ja uudistuksia, jotka mah-
dollistavat eläinlääkintähuollon palvelujen paranta-
misen. 

Tarkoituksena on saada Pudasjärvelle ajanmukaiset 
toimitilat kahdelle kaupungineläinlääkärille. Suun-
nittelussa otetaan huomioon myös suurten eläinten 
(esim. hevoset) hoitomahdollisuudet. 

Tekninen lautakunta on pyytänyt urakkatarjoukset 
kiinteällä kokonaishinnalla, ja esittänyt kaupungin-
hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointi-
kohtaan Eläinlääkärin tilat myönnetään vuodelle 2010 
puuttuva 32 000 euron lisämääräraha. Tälle vuodelle 
rahaa on varattu 180.000 euroa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi lautakunnan toimin-
nan, mutta lisämäärärahan myöntäminen ei ole halli-
tuksen mukaan tässä vaiheessa perusteltua.

Juhlavuoden avustuksia 
Pudasjärven valtuusto hyväksyi 26.2.2009 suoritetta-
vaksi 370 euron vauvarahan pudasjärveläisestä juhla-
vuotena syntyneestä vauvasta. Juhlavuonna 2009 vau-
varahaa maksettiin 78 vauvasta. 

Valtuusto on kuluvan vuoden talousarviossa va-
rautunut vauvarahan maksamiseen meneillään ole-
van vuoden aikana. 

Kaupunginhallitus hyväksyi vauvarahan maksetta-
vaksi vuoden 2010 aikana syntyneistä vauvoistakin. 
Kaupunginhallitus hyväksyi maksettavaksi 370 euron 
opintoavustuksen toisen asteen opiskelijoille myös tä-
näkin vuonna. (rr)

Kaupunginhallituksen 
päätöksiä:

Kulttuurifoorumin yhtey-
dessä esille tuli suomalais-
ugrilaisen viikon viettämi-
nen Pudasjärven vuoden 
2010 aikana. Viikon aikana 
olisi syktyvkarilaisen Pih-
lajan Helmet kansantanssi-
ryhmän sekä Pudasjärven 
lukion teatteritaideryhmän 
esityksiä. Lukion opiskelijat 
valmistavat käsikirjoituksen 
ja kansalaisopiston opiskeli-
jat sovittavat musiikin. 

Komilaisten toivomuk-
sena on, että viikko järjes-
tettäisiin syksyllä koulujen 
aloitettua uuden lukuvuo-
den. Tämä tukee myös mei-
dän linjaustamme. 

On sovittu, että ryhmä 
voisi vierailla Pudasjärvellä 
(Oulussa) marraskuun lo-
pussa, jolloin vierailu värit-
täisi mm. paikkakunnan tal-
vi- ja joulukauden avausta.  
Lisäksi musiikinopettaja 
Reijo Kossi on suunnitellut 
”harmonikkaleiriä” Syöt-
teelle. Leirille osallistui-
si pudasjärveläislähtöisiä 
huippuhanuristeja Suomes-
ta sekä Syktvykarin taide-
koulun opettajia. Leiri lop-
puisi yhteiskonserttiin. 

Tarkempi suunnittelu 
tehdään kesällä 2010 Zaval-
jenka festivaalin yhteydes-

Neljä vuodenaikaa
Pudasjärvellä ja Komissa

Pudasjärven kaupungin edustajat sekä 
Syktyvdienskin aluehallinnon edustajat 

neuvottelivat kahdenvälisestä yhteistyöstä 
lokakuussa 2009 ja samalla allekirjoittivat 

sopimuksen monipuolisesta yhteistyöstä eri 
toimijoidensa välille. 

sä, johon osallistuvat Rei-
jo Kossi ja Vuokko Nyman 
johtaja Artur Rudolfin kut-
susta. Festivaalin aikana on 
järjestetty tapaaminen Tai-
deiden collegen uuden reh-
torin ja yliopiston dekaanin 
kanssa. Lisäksi Vuokko Ny-
mania on pyydetty opetta-
maan taidekoulu Zarassa 
joulutontun ja pääsiäismu-
nan keraamista valmistusta. 
Edellä mainittuun toimin-
taan haetaan maaliskuun 
aikana haettavana olevaa 
OPM:n laatu- ja kehittämis-
avustusta. 

Yhteistyötahon kanssa on 
sovittu, että komilaiset ovat 
valmiita tulemaan aiemman 
käytännön mukaisesti omin 
kustannuksin ns. rajalta ra-
jalle -periaatteen mukaises-
ti, mikäli ulkopuolista ra-
hoitusta ei saada. 

kön viran. Virka on julistet-
tu julkisesti haettavaksi. Ta-
voitteena on rekrytoida alan 
ammattilainen, joka tuntee 
nykyaikaiset tuotanto- ja 
kuljetusprosessit menetel-
mineen ja lisäksi pystyy joh-
tamaan muutosta. Häneltä 
odotetaan vahvaa talouden 
hallintaa sekä edellytetään 
osallistuvan myös varsinai-
seen ruoanvalmistukseen.

Pudasjärven kaupungin 
ruokapalvelujen budjet-
ti kaikkine menoineen on 
vuositasolla noin kaksi mil-
joonaa euroa. Työntekijöi-
tä on noin 25. Viime vuon-
na aterioita toimitettiin noin 
500 000.

Kaupungin tämän vuo-
den talousarvioon on sisäl-
lytetty 362 000 euron tasa-
painotusvelvoite koko si-
vistystoimen päävastuu-
alueelle. Osa tästä säästöstä 
toteutuu ruokapalveluiden 

uudelleen järjestelyillä, osa 
meneillään olevalla koko 
sivistystoimen organisaa-
tiouudistukselle, jolla osal-
taan vähennetään hallinnon 
päällekkäisyydestä johtuvia 
menoja.

Ruokapalveluiden muu-
toksesta on informoitu hen-
kilöstölle keskiviikkona17.2. 
Koska kaupungin tasapai-
notusohjelma koskettaa 
vuorollaan koko henkilö-
kuntaa, on kaupunginhal-
litus käynnistänyt tämän 
vuoden alusta ESR-tuen 
avulla laajan, henkilöstön 
työhyvinvointia ja muutok-
sen hallintaa edistävän ILO-
hankeen, joka jatkuu ensi 
vuoden loppuun saakka.

Kaarina Daavittila

Aiempien vierailujen yh-
teydessä on kypsynyt aja-
tus pudasjärvisten kalas-
tusta harrastavien kalamat-
kakokeilusta ja -yhteistyös-
tä osapuolten välillä. Artur 
Rudolf on kutsunut pudas-
järvisiä ystäviään kokoa-
maan pienen ryhmän ko-
keiluun, jossa he järjestävät 
opastetun kalamatkan Pe-
zora-joelle. Tämä toteute-
taan omakustanteisena ed. 
mainitun festivaalin yhtey-
dessä. Samanaikaisesti kult-
tuuritoimi on suunnitellut 
omaa suomalais-ugrilaista 
viikkoa ja siihen liittyvää 
kuvataidetoimintaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta on lausunnos-
saan kaupunginhallituksel-
le todennut, että tiukan ta-
loudellisen tilanteen vuoksi 
on erittäin tärkeää, että alai-

sensa toiminta ja saman-
kaltaiset hankkeet suunni-
tellaan yhteistyössä ja kau-
punginhallitus osoittaa 
määrärahan koko yhteistyö-
hankkeelle.

Valtionavustuksen 
siirto 
Kirjastonjohtaja Kaisa Man-
ninen on esittänyt, että Pu-
dasjärven kaupunginkir-
jasto on saanut 30.6.2009 
Oulun lääninhallituksen 
sivistysosastolta valtion-
avustusta 5000 euroa lu-
kemisharrastuksen edistä-
miseen kirjavinkkauksen 
ja kirjailijavierailun avulla. 
Avustusta voi käyttää vuo-
den 2010 loppuun. Koska 
kirjasto ei ole ehtinyt käyt-
tää avustusta vuoden 2009 
aikana, se on pyytänyt, että 
lautakunta esittää kirjaston 
2010 talousarvioon muutos-
ta siten, että kyseinen tulo 
5000 e siirretään tälle vuo-
delle. Lautakunta hyväksyi 
esityksen.

Rauni Räisänen

Aiempien vierailujen yhteydessä on kypsynyt ajatus pudasjärvisten kalastusta harrastavien kalamatkakokei-
lusta ja -yhteistyöstä osapuolten välillä. Artur Rudolf on kutsunut pudasjärvisiä ystäviään kokoamaan pienen 
ryhmän kokeiluun, jossa he järjestävät opastetun kalamatkan Pezora-joelle. Kuva ei liity juttuun.
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Puheenjohtajan lisäksi myös 
yhdeksänjäseninen johto-
kunta uudistui. Uusina jäse-
ninä johtokuntaan valittiin 
Jaakko Piira ja Eero Kaik-
konen. Mökkiläisten edus-
tajaksi valittu Toivo Piira 
paikkaa johtokunnassa ol-
leen Jani Lehtolan seuraa-
vat kaksi vuotta. 

Entisinä johtokunnan jä-
seninä jatkavat Mauri Väy-
rynen, Jorma Syrjäpalo, An-
neli Alatalo, Asta Herukka 
ja Pirkko Moilanen-Lehtola 
sekä Rauni Räisänen. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Jorma Syrjäpalo ja sihteeri-
nä jatkaa Rauni Räisänen. 
Tilintarkastajiksi valittiin 
Jouko Ylilehto ja Pertti Ala-
talo ja varalle Antti Ylitalo ja 
Aarne Putula. 

Jo vuosi sitten Antti Ylita-
lo ilmoitti haluavansa luo-
pua puheenjohtajuudesta 
vedoten pitkään luottamus-
miesuraansa. Antti Ylita-
lo kertoi haluavansa siirtyä 
yhteisten asioiden hoidosta 
jo virkavapaalle, koska hän 
on ollut mukana yhteiskun-
nallisessa päätöksenteossa 
ja luottamustehtävien hoi-
tamisessa kaiken kaikkiaan 
yli kolme vuosikymmentä. 
Ennen Korpisen kyläseu-
ran aikaa Antti Ylitalo toi-
mi muun muassa joitakin 
vuosia myös Jaurakan ky-
läseuran johdossa ja muis-
sa kylällä toimivissa yhdis-
tyksissä.  

Lankalauantaina 
pilkkikisat
Vuosikokousväki hyväksyi 
viime vuoden toimintaker-
tomuksen, tilinpäätöksen 
ja taseen. Tuloslaskelman 
mukaan talous meni noin 
2 500 euroa miinukselle joh-

Jani Lehtola valittiin
Korpisen kyläseuran johtoon

Vuodesta 2006 lähtien toiminut Korpisen 
kyläseura sai uuden puheenjohtajansa. 
Sunnuntaina ollut yleinen kokous valitsi 

puheenjohtajaksi Jani Lehtolan, jonka myötä 
johtoporras nuortui lähes puolella. 

tuen muun muassa noin 
4 000 euron suuruisista ul-
korakennuksen remontti- ja 
korjauskuluista. Tilanne ei 
ole kuitenkaan aivan toivo-
ton, sillä Jomman ja TE-kes-
kuksen myöntämän korja-
usavustuksen seurauksena 
kuluihin ollaan saamassa 50 
% avustus. 

Koska kyläseuran järjes-
tämät Jaurakan pilkkikisat 
onnistuivat viime vuonna 
erityisen hyvin, järjestetään 
tänäkin keväänä vastaava 
pilkkitapahtuma lankalau-
antaina 3.4. Mikäli sää on 
suosiollinen, tapahtumaan 
odotetaan satakunta pilk-
kijää.    

Kyläseura muisti maaseppä Yrjö Moilasen tekemällä 
puukolla puheenjohtajan pestin jättävää Antti Ylitaloa. 
Uusi pj Jani Lehtola (oik) kättelemässä Antti Ylitaloa.  

Koska kyläseuran talous 
ja kylätalon ylläpitäminen 
vaativat vuosi tasolla tu-
hansia euroja, joudutaan 
jatkossa paneutumaan en-
tistä enemmän varainhan-
kintaan. Vaikka kyläseura 
nostikin jäsenmaksun vii-
teen euroon, jäsenmaksutu-
loilla saadaan nipin napin 
katettua yhden kuukauden 
sähkökulut. 

Kyläseuran johtokunta 
pitää jatkossa kokouksen-
sa perjantai-iltaisin kello 
18. Kokouskutsu lähetetään 
muutama päivä ennen ko-
kousta tekstiviestillä jäsen-
ten kännyköihin. (rr)

Vastaehdokkaana Turpei-
selle oli Mika Timonen, jon-
ka äänimäärä oli 144 ään-
tä Turpeisen 155.ttä ääntä 
vastaan. Turpeinen on toi-
minut aktiivisesti yhdistyk-
sessä ennenkin ollen mm. 
kaksi kautta hallituksessa 
oman lohkonsa edustajana. 
Toinen Alpolle tärkeä luot-
tamustoimi on ollut ja on 
edelleen Livon kyläyhdis-

Alpo Turpeinen
Riistanhoitoyhdistyksen

puheenjohtajaksi

Alpo Turpeinen on ollut eräleirin järjestelyiden kulmakivi ja yksi idea kehittelijöistä. 
Leiriläisille lienee jäänyt mieliin Alpon kertoma juttu siitä kun karhu oli tullut Alpoa 
vastaa hillareissulla Villenpirtille vievällä polulla. Kun kumpikaan kulkijoita ei suos-
tunut väistämään, ajauduttiin kuumaan painiotteluun, joka päättyi Alpon väkevään 
niskalenkkiin ja karhun armon-aneluun. Tarinan kuulijoiden epäuskoisten ilmeiden 
seasta kuului epäilevä kommentti, ”eläpä Alpo valehtele, ei karhut osaa puhua”, 
johon Alpo sujuvasanaisena totesi että se oli karhullakin henki sen verta ahtaalla, 
että oli opittava.

tyksen puheenjohtajan toi-
mi. 

Kokouksen aluksi pal-
kittiin parhaat pienpetojen 
pyytäjät. Voiton korjasi Siu-
ruan kettumestari Aappi 
Jaakola, joka jatkoi voitto-
putkeaan edellisen vuoden 
tapaan. Toiseksi kisassa tu-
li Ano Tenhunen, joka on jo 
vuosia pitänyt pitäjän varis-
lintukannat kurissa. 

Kokouksen päätöksen 
mukaan pitäjän hirvet las-
ketaan helmi-maaliskuun 
aikana linjalentolaskentana 
ja laskennan kustannukset 
jaetaan edellisen syksyn lu-
pamäärien pohjalta seuro-
jen ja seurueiden kesken. 

Hirvitalousalueiden pa-
laverit päätettiin pitää jo-
kaisella talousalueella hel-
mi-maaliskuun aikana ja 
suunnitella alueittain hirvi-
kannan verotusta tulevalle 
kaudelle. Palavereissa uusi 
puheenjohtaja on mukana 
ja tulee tutuksi pitäjän met-
sämiehille.

Mikko Lehtola

Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen 
vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi 

Alpo Turpeisen Livolta. Kokouksessa 
päädyttiin äänestämään kahdesta 

tasaväkisestä ehdokkaasta ja äänestystulos 
olikin äärimmäisen tasainen.

Koulun remontointi tuotan-
tolaitokseksi on jo vauhdis-
sa, toiminnassa se on näil-
lä näkymin jo kesään men-
nessä. Veljekset Takarautio 
ja Koskelainen ovat kaik-
ki Hetekylän omaa väkeä, 
jotka ovat itsekin käyneet 
lapsena Hetekylän koulua. 
Koululla aloittavan yrityk-
sen toimitusjohtajaksi tulee 
Vesa-Pekka Takarautio.

- Me teemme Hetekylän 
koulusta tuotantolaitoksen, 
jossa minulla on aika suuri 
rooli. Minä teen prototyyp-
pejä, kaikenlaisia eläinhah-
moja ja lasten liukumäki-
juttuja, joita sitten valmiste-
taan koululla, Kimmo Taka-
rautio kertoo. 

Eero Koskelainen mainit-
see, että protomalli krokotii-
lista ja tarjouspyyntö sadan 
kpl:n teosta on jo olemassa. 

Hetekylän koululta taidetta
elämys- ja huvipuistoihin

Hetekylän koululla tuotetaan pian tavaraa ja taidetta elämys- ja 
huvipuistoihin. Kynäruiskutaiteilija Kimmo Takarautio on ostanut 

yhdessä veljensä Vesa-Pekka Takaraution sekä oululaisen Kymppi-
Eristys Oy:n omistaja Eero Koskelaisen kanssa Hetekylän koulun. 

–Markkinat tulevat ole-
maan ympäri maailmaa. 
Olen osakkaana yritykses-
sä, joka markkinoi tuottei-
ta ympäri maailmaa ja näin 
kokemus viennistä on kart-
tunut ja karttuu. Minun 
maailmani oli pieni 42 vuot-
ta sitten, kun lähdin Hete-
kylästä, mutta on kasvanut 
maapallon mittoihin. Olim-
me Uruguassa eristämässä 
Botnian paljon jukisuutta 
saaneen sellutehtaankin toi-
sella puolella maapalloa. Jo-
ten uskon, että Takaraution 
veljesten nuori into ja mi-
nun konkarikokemus luo-
vat Hetekylän ”yliopistol-
le” hyvän tulevaisuuden ja 
kylälle elämää, tuumii Kos-
kelainen.

Kimmo Takarautio asuu 
Oulussa ja pitää nykyisen 
kynäruiskutaiteen tekemi-

seksi vuokraamansa hallin 
Kempeleessä. Sinne mahtuu 
vaikka linja-auto, jonka pin-
taan hän maalaa mitä ikinä 
asiakas haluaa. 

Hetekylän koululle kaa-
vaillaan muutaman vuoden 
sisään jopa 7-8 työpaikan 
tuotantolaitosta. 

– Teemme alusta lop-
puun koko tuotteen, emme 
vain maalaa sitä. Esimerk-
kinä simpukan muotoinen 
liukumäki, josta tehdään 
persoonallinen. Teen proto-
tyypin, josta aletaan tuottaa 
isompia määriä Hetekyläs-
sä. Viimeistelen ne ja teen 
ne hienon näköisiksi, Kim-
mo kertoo tuotteista. 

Niissä tuotteissa käsityön 
jälki näkyy, vaikka olisikin 
sarjatuotantoa. Kimmon ky-
näruiskumaalaukset tekevät 
ne ainutlaatuisiksi.(el)

Pudasjärven kirjastoauto on Hetekylässä tuotantolaitosta käynnistävän kynäruis-
kutaiteilija Kimmo Takaraution maalaama. Tässä kirjastoauton pienoismallia ihai-
levat kirjastonhoitaja Pertti Palojärvi ja kirjastonjohtaja Kaisa Manninen.
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Kuluneena viikonvaihteena 
Syötteellä järjestettiin Jää-
linna 2010 kilpailun osakil-
pailu. Veistäjiä oli Jakutias-
ta, Mongoliasta, Latviasta ja 
Suomesta. Jäälinna tapahtu-
ma koostuu viidestä eri osa-

Kansainvälinen jäänveistotapahtuma 
Syötteen Lumimaassa

kilpailusta joista Syöte oli 
toiseksi viimeinen. 

Jäänveistotapahtuma al-
koi jäiden nostolla keski-
viikkona. Tässä kylmässä 
urakassa olivat apuna Koil-
lis-Suomen aikuiskoulutus-

Suositun Pingviinien mat-
kan ohjaajan Luc Jacquetin 
uusin työ, Tyttö ja kettu, vie 
tällä kertaa katsojan upealla 
satumaiselle matkalle Kes-

Luontokeskuksen filmiviikot
Syötteen luontokeskuksessa esitetään 

elokuvia hiihtolomaviikkojen ajan. Viikoilla 
8-10 esitettävissä elokuvissa seikkailevat 
tulevaisuuden siivousrobotti Wall-E sekä 

Tyttö ja kettu.

vko 8
Ma 22.2. klo 10-21
Ti 23.2. klo 10-21
Ke 24.2. klo 10-02 Pärjän pikkulauantai karaoke klo 21 
alkaen.
To 25.2. klo 10-21
Pe 26.2. klo 10-02 Musiikkia klo 22 alkaen.
La 27.2. klo 10-02 Monotanssit klo 15-16, karkkibingo   
   klo 19, musiikkia klo 22 alkaen.
Su 28.2. klo 10-21

vko 9
Ma 1.3. klo 10-21
Ti 2.3. klo 10-21
Ke 3.3. klo 10-02 Pärjän pikkulauantai, karaoke klo 21 alk.
To 4.3. klo 10-21
Pe 5.3. klo 10-02 Musiikkia klo 22 alkaen.
La 6.3. klo 10-02 Monotanssit klo 15-16, karkkibingo
   klo 19, musiikkia klo 22 alkaen.
Su 7.3. klo 10-21
 
vko 10
Ma 8.3. klo 10-22
Ti 9.3. klo 10-22
Ke 10.3. klo 10-02 Pärjän pikkulauantai, musiikillinen-  
   pikkukarkkibingo klo 19, Markun laulu-
   ilta aikuisille klo 22 alk. Illan päättää   
   karaoke.
To 11.3. klo 10-22 Arvaa mikä Biisi?-musiikkitietovisa
   lapsille klo 19.
Pe 12.3. klo 10-02 Karaokehittejä vuosien varrelta
   A’la Mikko klo 22 alkaen.
La 13.3. klo 10-02 Monotanssit Stockholm Expressin
   tahdittamana klo 15-16, karkkibingo  
  klo 19, Illan kruunaa Stockholm Expres- 
  sin hurja Hurriganes ilta klo 22 alkaen.
Su 14.3. klo 10-19

Finland EasyHoliday Oy
Pärjänjoentie 626, Syöte
Puh. 0400 499 215
www.easyholiday.fi

Tule ja tutustu
Rinneravintola Pärjänkievariin

rinteiden 5 ja 6 alla!

Palvelemme hiihtolomaviikoilla seuraavasti;

Katso tarkempi sisältö osoitteesta www.syotecaravan.fi, 
ohjelmalisäykset mahdollisia.

Pärjänkievarilta saat valtakunnan herkullisimmat pizzat, 
maistuvat AlaCarte annokset sekä virkistävän raikkaat 
juomat - myös kotipakettiin nrosta 0400 499216.

Tervetuloa!

ki-Euroopan vuoristoon ja 
metsiin. 

Toinen elokuvista sijoit-
tuu tulevaisuuteen 700 vuo-
den päähän, jolloin ihmis-
kunta on onnistunut peittä-
mään maapallon jätteisiin ja 
paennut ikuiselle risteilylle 
avaruuteen. Maapallolle on 
jätetty ainoastaan pieni sii-
vousrobotti Wall- E eli Wat-
tipää Automaatti Likasyöp-
pö Lastari – Ekokone, joka 
parhaansa mukaan pyrkii 
siivoamaan ihmisten jättä-

mää sotkua. Wall-E kokee 
suurta yksinäisyyttä, kun-
nes eräänä päivänä maapal-
lolle ilmestyy etsintärobotti 
EVA, johon Wall-E tieten-
kin välittömästi ihastuu. 

Hiihtolomaviikkojen elo-
kuvanäytökset ovat mak-
suttomia ja sopivat kaikille 
hyvistä elokuvista pitävil-
le. Tyttö ja kettu ikäsuositus 
K7 ja Walle-E K3. Auditori-
on 60 istumapaikkaa jaetaan 
saapumisjärjestyksessä.

Tyttö ja kettu
Ma klo 10.30
(22.2., 1.3. ja 8.3.)
Ke klo 15.00
(24.2., 3.3. ja 10.3.)
Pe klo 10.30
(26.2., 5.3. ja 12.3.)

Wall-E
Ti klo 15.00
(23.2., 2.3. ja 9.3.)
To klo 10.30
(25.2., 4.3. ja 11.3.)
Pe klo 15.00
(26.2., 5.3. ja 12.3.)

Filmien lomassa pääsee 
nauttimaan luontoelämyk-
sistä Syötteen kansallispuis-
ton hiihtoladuille kauniisiin 
talvimaisemiin ja maukkais-
ta munkkikahveista Ahma-
tuvan erämaakahvilaan. 
Syötteen luontokeskus on 
avoinna joka päivä klo 10–
17 huhtikuun puoleen vä-
liin saakka ja Ahmatuvan 
erämaakahvila niin kau-
an kuin hiihtokelejä piisaa. 
(sa)

keskuksen rakennuspuolen 
opiskelijat. Pakkasen pauk-
kuessa yli kolmenkymme-
nen olivat nosto olosuhteet 
todella haastavia. Kylmästä 
säästä huolimatta urakasta 
selvittiin nopeasti.

Kilpailijat aloittivat urak-
kansa perjantaina. Jokainen 
joukkue veisti kaksi teos-
ta joista toisen aihe oli en-
nakkoon annettu ja toinen 
oli veistäjien itsensä inspi-
roima. Tapahtuman teema-
na oli leikki. Kilpailun voit-
ti Jakutian joukkue, toisek-
si tulivat Mongolialaiset ja 
kolmanneksi Latvian jouk-
kue. Kilpailun tuomaris-
ton muodostivat taiteilija 
Johanna Oras, kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila, 
teollisuusneuvos Jorma Te-
rentjeff sekä Pärjänkievarin 
isäntä Pekka Kimpimäki.

Teokset ovat yleisön ihas-
teltavana aina sulamiseensa 
saakka. Tapahtuma oli niin 
mielenkiintoinen ja kiinnos-
tava että se tulee saamaan 
jatkoa tulevinakin talvina, 
kertoi Jorma Terentjeff Iso-
Syöte Oy:stä joka oli yksi 
tapahtuman vastuunkanta-
jista. Mukana järjestelyissä 
olivat myös hotelli Iso-Syö-
te sekä Rinneravintola Pär-
jänkievari.

Pekka Kimpimäki

Jäänveistotapahtuma alkoi jäiden nostolla keskiviikkona. Tässä kylmässä urakas-
sa olivat apuna Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskuksen rakennuspuolen opiske-
lijat. 

Jokainen joukkue veisti kaksi teosta joista toisen aihe oli ennakkoon annettu ja toinen oli veistäjien itsensä 
inspiroima. Tapahtuman teemana oli leikki. 

26.-27.2.2010 klo 21 alkaen

sekä 27.2.2010 klo 17-18

Romekievarintie 4
(Safaritalo)
93280 Syöte
Puh. 040 356 1335

Tuomo Karppinen

Tuomo Karppinen esittää lapsille
hauskaa ohjelmaa eri hahmojen muodossa!

Meriittejäkin on kertynyt mm Tapsan Tahtien 
voitto -98 ja Sm-karaoken voitto -99.

Monipuolisuus on aina kuulunut osaksi
harrastustani, soitan mm. rokkia, poppia, 

iskelmää, tanssimusiikkia.



Näyttely
Jään mielenkuvia
19.1. - 15.3.2010 Syötteen 
luontokeskuksessa. Esko 
Ikosen perinteisestä poik-
keavia luontokuvia jäästä 
ja jään kauneudesta. Näyt-
telyyn valitut 29 teosta 
saavat katsojan mielikuvi-
tuksen laukkaamaan.
Audi Rinnerieha
24.2.2010  klo 13 
Hiihtokeskus Iso-Syöte, 
Eturinteet.
Tuubivauhtikisa
24.2.2010 klo 14 -15
Hiihtokeskus Iso-Syöte, 
Eturinteet
Nyt kisataan kuka uskaltaa 
painaa lujimmin tuubis-
sa! Hyvät palkinnot, tule 
kisaamaan!
HyppySkaba
25.2.2010  klo 13.00
Iso-Syötteen SnowPar-
kissa.
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.
Vallaton Simosaurus 
dinosaurus 
25.2.2010  klo 19 Hotelli 
Iso-Syöteellä.
Koko perheen ja varsinkin 
lasten tapahtuma, leikkejä 
ja lauluja joihin jokainen 
halukas pääsee mukaan.
Simodeus
& Pumtsi pum
25.2.2010  klo 20.00 Ho-
telli Iso-Syötteellä.
Tuomo Karppinen
26.2.2010  klo 21.00 Ravin-
tola Revontulessa.
Popteekki
ja Snapsibaarin disco
26.-27.2.2010 klo 21.00 
Hotelli Iso-Syötteellä.
Leijonakisat 27.2.2010 
klo 14.00 Lumimaassa.
Leikkimielinen ratalasku-
kisa alle 13 v. Ilmoittautu-
minen klo 13.30 mennessä 
Iso-Syötteen hiihtokou-
lulle. 
Tuomo Karppinen 
27.2.2010  klo 17-18 sekä 
klo 21 Ravintola Revon-
tulessa.
Texas Hold’Em
pokeri-ilta 
6.3. 2010 klo 20.00
Ravintola Revontulessa.
Sergein Karaoke 
6.3.2010  klo 21.00
Pärjänkievarilla.
Syötteen Mannerhei-
min Lastensuojelulii-
ton perhekahvila 
on avoinna aina perjan-
taisin klo 10 - 12 Kaikki 
perheet tervetulleita 
asuinpaikkakunnasta riip-
pumatta. Tervetuloa!

Syötteellä tapahtuuSyötteellä tapahtuu

Syötteen
tapahtuma-

kalenteri

Noin puolet Sytykkeen op-
pilaista on kouluikäisiä ja 
alle kouluikäisiä, Hiihto-
koulu Sytyke ry:n puheen-
johtaja Esa Lappi kertoo. 
Neljännes on vähän van-
hempia nuoria, ja yksi nel-
jännes aikuisia. 

Syötekeskuksessa sijait-
sevan Sytykkeen hiihtokou-
lutunnit alkavat päivittäin 
klo 11. Ottamalla yhteyttä 
hiihtokoululle ennakkoon, 
hiihdonopettajan voi varata 
vaikka perjantai-illalle. Se 
onnistuu puhelinsoitolla tai 
vasta avatun nettivarausjär-
jestelmän kautta Hiihtokou-
lun kotisivuilla osoitteessa
www.hiihtokoulusytyke.
com. 

Laskettelutaidot naperoille ja muille
hiihtokoulusta

Hiihtokoulussa 3-vuotiaatkin oppivat 
laskettelemaan tunnissa parissa. 

Syötekeskuksen Hiihtokoulu Sytykkeeltä 
laskettelun opit saavat niin nuoret kuin 

vanhatkin. 

Oraksella on ateljeet Niz-
zassa, Koskella (TL) sekä 
kesäksi valmistuva Punka-
harjun uusi ateljee ja näytte-
lytila Taidekartano Johanna 
Oras, joka tarjoaa mainiot 
kesänäyttelyn puitteet Ret-
retin ja Kesämaan läheisyy-
dessä. 

Syötteen jylhät ja satu-
maiset maisemat ovat taitei-
lijan mielestä erittäin inspi-
roiva ympäristö. Tavoittee-
na on, että tämänkertainen 
näyttely olisi avaus vuosit-
taiselle taidetapahtumalle 
Pärjänkievarissa ja Syötteen 
alueella. Aihe virittikin vil-
kasta keskustelua siitä mi-
ten taidetapahtumaa voisi 
laajentaa ja mitä kaikkea ta-
pahtuma pitäisi sisällään. 

Taiteilija Johanna Oras vieraili Pärjänkievarilla
Kansainvälisesti tunnustettu ja tunnettu 

suomalaistaiteilija Johanna Oras vieraili viime 
viikonvaihteessa Pärjänkievarilla. Oraksen töitä 

on esillä Pärjänkievarissa vappuun saakka. 
Taidetta Tunturissa tapahtuman merkeissä 
toteutettu vierailu keräsi kymmenpäisen 

joukon ihastelemaan häneen grafi ikkaansa ja 
kuuntelemaan kuulumisia. 

-Saattaa olla, että tulevai-
suudessa minulla voisi olla 
talviateljee täällä Syötteel-
lä, maalaili taiteilija Oras 
innostuneena. -Olen aivan 
lumoutunut tämän alueen 
hengestä, hän jatkoi.

Grafiikkateokset, jotka 
ovat esillä Pärjänkievarissa, 
kertovat suomalaisuudesta, 
ihmissuhteista ja jatkuvasta 
liikkeestä eteenpäin. Tuttuja 
elementtejä ovat asetelmista 
tutut soittimet, kukat, pape-
riarkit ja uutena mukaan 
ovat pyörähtäneet suosik-
kikukat kallat, jotka selvästi 
ovat saaneet persoonallises-
ti inhimillisiä piirteitä. Uu-
sin teema taiteilijalla ovat 
puut ja teoksissa Full Moon 
ja Suuri Ihme onkin maise-

malla jo vaikuttava taika-
voima. Jäämme odottamaan 
kuinka taiteilija inspiroituu 
Syötteen maagisesta tun-
nelmasta ja  kuinka lumiset 
puut muuttuvatkaan hänen 
siveltimensä käsittelyssä.

-Taide pitää tuoda ihmis-
ten ulottuville, sinne mis-

Taidetta Tunturissa tapahtuman merkeissä toteutettu vierailu keräsi kymmenpäi-
sen joukon ihastelemaan Johanna Oraksen grafi ikkaa ja kuuntelemaan taiteilijan 
kuulumisia, jonka jälkeen siirryttiin vapaaseen seurusteluun ja ruokailuun. Oikeal-
la taiteilija Johanna Oras (vaaleahiuksinen). Ruokajonossa yrittäjä Pasi Särkelä, 
rinnekeskusyrittäjä Tarja Terentjeff, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila sekä va-
semmalla selin kulttuuriministeri Suvi Linden.

Muutama harjoituskierros vielä, ja sitten Pauliina, 
6 v., laskee rinteillä ja käyttää hissiä kuin vanha 
taitaja. Hiihtokoulussa lapset oppivat laskettelun 
nopeasti.

Kaikkein pienimmille, 
3-5-vuotiaille, opetus on 
henkilökohtaista. Mikään ei 
estä aikuisiakin varaamas-
ta itselleen henkilökohtais-
ta valmennusta laskettelun 
saloihin.

- Pienimmät ovat valmii-
ta rinteeseen heti, kun lap-
si pystyy pitämään naruhis-
sistä itse kiinni, Lappi va-
kuuttaa. Rinteillä sen voi 
nähdä, että näin todella on. 
Muutamat naperot hallitse-
vat myös toimintatavat ank-
kuri- ja naruhississä. Yleen-
sä 3-4-vuotiaat tarvitsevat 
vielä vanhempien apua rin-
teessä ja hisseissä. Syötekes-
kuksen lastenrinteen naru-
hissi on lapsille ilmainen. 

Syötekeskuksen lastenrin-
ne vaihtuu alhaalla ylämä-
eksi, johon laskijan vauhti 
pysähtyy turvallisesti. Ai-
kuisten aloittelijoiden lisäk-
si hiihtokouluun tulee rin-
teeseen jo tottuneita laski-
joita, joille tavanomainen 
laskettelu on tuttua. He tu-
levat hiihtokouluun saadak-
seen pikakurssin heille uu-
siin laskettelun muotoihin, 
esim. lumilautailuun, van-
han ajan telemarkkiin tai 
carvingiin, jossa liikutaan 
suksilla, mutta jossa sukset 
mahdollistavat täysin leik-
kaavat käännökset. (el)

Linda Lappi, 3 v., haki opit lasketteluun Syötekeskuksen Hiihtokoulu Sytykkeeltä.

sä ihmiset ovat. Nykypäi-
vän ihmiset ovat kiireisiä 
ja yhä harvemmin on aikaa 
lähteä varta vasten galleri-
aan katsomaan taidetta. Tä-
män päivän trendi on se et-
tä taiteilijoiden on mentävä 
sinne missä on yleisö, kos-
ka ilman katsojaa ei taidete-

oskaan ole olemassa, totesi 
Johanna Oras. Hänen työt 
ovat esillä Pärjänkievarissa 
vappuun saakka.   

Pekka Kimpimäki
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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).

HALUTAAN VUOKRATA/OSTAA

ETSITÄÄN HARRASTUSKAVERIA

Halutaan vuokrata/ostaa peltoa alueelta 
Kyngäs-Aittojärvi-Ikosenniemi-Ala-Siurua. 

Kaikki huomioidaan!
Puh 040 540 0169/Kälkäjä

Pudasjärven abiturientit 
juhlivat lukion päättymistä 
penkinpainajaisilla eli penk-
kareilla torstaina aurinkoi-
sessa mutta kylmässä sääs-
sä. Abit kiertivät kuorma-
autoilla keskustan koulut ja 
päiväkodit heitellen karkke-
ja katselijoille. He olivat pu-
keutuneet erilaisiin naami-
aisasuihin. Tämän jälkeen 
lukion kolmasluokkalaisilla 
alkoi ns. lukuloma, jonka ai-
kana he valmistautuvat yli-
oppilaskirjoituksiin.

Abiturienttien jäädessä 
lukulomalle lukion toisen 
vuoden opiskelijat viettivät 
vanhojen päivää, joka hui-
pentui perjantaina liikunta-
hallilla pidettäviin vanho-
jen tansseihin. Pukuloisto 
oli jälleen kerran mahtava. 
Poloneesi, cicapo ja kehruu-
vallssikin  sujui leikiten. Tä-
nä vuonna yleisöllä oli en-
simmäistä kertaa mahdol-
lisuus päästä katsomaan 
tansseja. Yleisöä olikin kat-
somon täydeltä. 

Sirkka-Liisa Tuomaala

Abeilla penkkarit – vanhoilla tanssit

Pudasjärven abiturientit juhlivat penkkareita kylmässä , mutta aurinkoisessa sääs-
sä. Abit kiertivät kuorma-autoilla keskustan koulut ja päiväkodit heitellen karkkeja 
katselijoille.
(alla) Wanhojen päivää vietettiin lukiolla viime viikon perjantaina perinteisin me-
noin: aamulla salissa oli kakkosten ykkösille järjestämää leikkimielistä ohjelmaa 
ja kisailua, sitten ensimmäinen 11 upean parin tanssiesitys lukion väelle klo 10. 
Yläkoulun väelle wanhat pyörähtelivät puoliltapäivin, ja klo 18 alkaen liikuntahallil-
la järjestettiin iltajuhla. 
Pakkasesta huolimatta paikalle oli saapunut katsomon täydeltä yleisöä. Kahvion 
puolelle kotitalouden valinnaiskurssin mestarileipurit olivat kattaneet opettajansa 
Anne Väyrysen johdolla houkuttelevan kahvipöydän suolaisine ja makeine leivon-
naisineen. Liikunnanopettaja Raija Nissi vastasi vaikuttavien  tanssiesitysten har-
joituksista ja 2. vsk:n opiskelija Joel Putula ohjelman juontamisesta. Illan päätteek-
si oli yleisövalssien sekä tanssijoiden valokuvauksen vuoro. (Eeva Harju) 

Korpisen kylätalolla etsitään 
ongelmiin ratkaisuja järjes-
tämällä tietokoneenkäytön 
peruskurssi henkilökohtai-
sella opastuksella. 
Korpisen Kyläseuran pu-
heenjohtaja Jani Lehtola on 
tietotekniikka-alan tunti-
ja. Hän on ollut tekemisissä 
tietokoneiden kanssa vuo-
desta 1986, jolloin hän aloit-
ti basic-ohjelmoinnilla. Siitä 
lähtien Janilla on ollut har-

Tietokoneen käyttöongelmiin opastusta
Onko sinulla ongelmia tietokoneesi käytön 

kanssa? Varsinkin seniori-ikäisillä henkilöillä 
menee helposti sormi suuhun, kun koneen 

näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna 
vieraskielisellä tekstillä. 

rastuksena kaikki multime-
diaan liittyvä. Hänen tai-
doistaan saa hyvän esimer-
kin vierailemalla vaikkapa 
Korpisen kyläsivuilla www.
korpinen.org. 

Lisäksi hän on tehnyt mo-
nille muille seuroille ja yri-
tyksille kotisivuja ja esittei-
tä. Aikoinaan hän on tehnyt 
mobiilipalvelujen sisältöä, 
video ja kuvankäsittelytöi-
tä. 

Tietokoneenkäytön pe-
ruskurssi järjestetään asi-
akkaiden tarpeen mukaan 
joko yksi- tai useampipäi-
väisenä. Myös kotiopetus 
on mahdollista. Asiasta voi 
ottaa yhteyttä kurssin pitä-
jään Jani Lehtolaan. Kylä-
talolla on mahdollisuus yö-
pyä saunallisessa kaksiossa 
tai yhteismajoituksessa. 

Mikäli sinulla on tiedos-
sa mukava kaveriporuk-
ka, joka haluaa opastuksen 
lisäksi viettää muutaman 
vuorokauden loman ulkoi-
lemalla, kalastamalla tai 
yhdessäololla, siihen kylä-
talon maisemissa ovat hy-
vät puitteet. Ilta-auringon 
laskua voi ihailla vaikkapa 
kylätalon rannan laavulla 
makkaraa paistaen. 

Edullinen lomaviikko 
Kaipaatko hiljaisuutta ja 
rauhaa? Jos menopaikko-
jen ”meteli” ei kiinnosta, 
rauhoittumista ja luonnon 
läheisyyttä kaipaavilla on 
mahdollisuus viettää edul-
lista lomaa Korpisen Kylä-
talolla. Kyläseuran omis-
taman kylätalon päädyssä 
olevaan saunalliseen ja ny-
kyajan mukavuuksin varus-
tettuun kaksioon sopii neljä 
henkilöä. Kylätalo sijaitsee 
kauniilla jokitörmällä. Sitä 
vuokrataan edulliseen vuo-
rokausi- tai viikkohintaan. 
Asunnon vuokrauksesta voi 
sopia Jani Lehtolan kanssa 
p. 045 6315663 s-posti
webmaster@janilehtola.com 
(rr)  

WANHOJEN TANSSIT 2010
1.POLONEESI
2.PERHEVALSSI-MIGNON
3.ALL AMERICAN PROMENADE
4.JIFFY MIXER
5.CICAPO

6.BLAYDON RACES MIXER
7.POMPADOUR
8.DOUDLEVSKA POLKA
9.DANCING IN THE STREET
10.AVAUSTANSSI
11. Oppilaiden oma koreografia Michael Jackson Tribute

Varattavissa
Saksanpaimenkoiranpentu-
ja. Erittäin hyväsukuisista- 
ja luonteisista vanhemmista. 
Emä: Demant`s Moona  ( Ba-
zi v.d. Urbecke ? Demant`s 
Tilly ) Isä:    Camagårdens 
Goman ( Demant`s Vox ? 
Camagårdens Cryddan ) 
4 urosta ja 2 narttua, luov. 
25.3. alkaen. Hinta     800 eu-
roa Varausmaksu 200?  ( vä-
hennetään hinnasta ) Puh: 
046-8835658 Riitta

Haen käytöstä poistetut 
polkupyörät. Puh. 040 504 
2814

Etsin harrastuskaveria kitaransoittoon (tanssimu-
siikkia). Puh. 0400 296 022 Olavi Sankala 

Myydään
Varattavissa koiranpentuja. 
Emä: näyttelyissä palkittu 
lapinporokoira. Lonkka- ja 
kyynärkuvattu, silmäpeilat-
tu, PRA-prcd geenitestattu. 
Täysin terve, kiltti, paimen-
nusviettinen. Isä: Sekaro-
tuinen. Viisi lyhytkarvaista 
urospentua. Synt. 12.2., luo-
vutus alkaen 2.4. Eläinrak-
kaisiin koteihin. H. 150€.
P. 040-585 3924 

Otetaan
ABBA ja Souvarit cd:levyjä, 
jos annetaan. puh. 044 251 
3289

Myytävänä
kauko-ohjattavat stereot, 
hp. 120 e ja pienet stereot 
hp. 30 e. Puh. 044 251 3289

Jotta Sinun olisi helpompi hengittää!

Tutustu hoitoihin ja tuotteisiin
Hyvinvointi-tapahtumassa 

Pohjankartanossa 27.-28.2. 
(Ilmainen sisäänpääsy)

Ajanvaraus ja 
tiedustelut

044 322 3432
Isokatu 82,

Oulu Heinäpää 

suolahuonehoito, hieronta, vyöhyketerapia

www.oulunsuolahoitola.fi

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



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

KORUJA, KELLOJA, KÄDENTÖITÄ

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

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

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

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  p. 040 564 8614 Kellot 
koululaisille, 
Kalevala -korut
Kihlat 
Seinäkellojen huolto

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

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

Seuraava
Pudasjärvi-lehti
ilmestyy
3.3.2010.
Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732

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  

Autopeltikorjaamo
P. Kuopus
Iinattijärvi

040 564 8643

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

Ilmoita liikehakemistossa.

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

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Hirvaskoskella:
Mäkeläntie 20

Kuntonevassa: 
Puistotie 2

Myös lahjakortit!

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Autokorjaamo

Myllyvaarantie 541,
Iinattijärvi

Jouni Vikström

Puh. 040 536 6750

TH-MoTor

AUTOHUOLTO MIKSA OY
 huollot ja korjaukset
   ajanmukaisin laittein
 pakokaasumittaukset bensa/diesel
 Boschin vikakooditesteri
   uudemmille autoille

Teollisuustie 4, Pudasjärvi  puh. 040 748 2182  Avoinna ma-pe klo 8 -16.30

 OBD-mittaukset
 4-pyöräsuuntaukset
 ilmastointilaitehuollot
 tasapainotukset
 rengastyöt

RAKENNUSPALVELUT
VAKUUTUSPALVELUT

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

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

TAKSIPALVELUT

SÄHKÖ- JA KODINKONEHUOLTOA
SEKÄ -ASENNUKSIA

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

Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo

TAKSI

p. 0400 231 223

Piipposen Pirtti
ja

TAKSIT

puhelin

0400 388 231
Piipposentie 16

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

KODINKONEHUOLTO
PALVELEE

PUDASJÄRVELLÄ!
Simeonintie 4 (ent. Tielaitoksen halli)

0400 890 845

SUORA LINJA
HUOLTOMIEHEN

TASKUUN

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
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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!

Pudasjärven 370-juhlavuoden päätösseminaari
26.2.2010 klo 13.00 Rimminkankaan koululla
Musiikkinäytelmä ”Viivana Pisteeseen!”
pe 26.2. klo 18.00 kutsuvierasnäytös (ensi-ilta)
la 27.2. esitykset klo 14.00 ja 18.00
su 28.2. esitykset klo 14.00 ja 18.00 (viimeisin loppuun-
myyty) Kansalaisopiston juhlasalissa Salikissa.
Tanssiorkesteri Tane Eemil&Ramos 27.2. 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.
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.
Poropaimennustapahtuma
5.- 7.3.2010 klo 10.00-17.00 (noin) Korentokankaan poro-
aidalla. Porokoirakerho ry:n järjestämä vuosittainen piden-
netyn viiikonlopun mittainen testaus- ja kilpailutapahtuma. 
Pudasjärven keskustasta Kurenalta n. 13 km Kuusamon 
suuntaan, mistä opasteet vasemmalle (kts. kartta). Ilmoit-
tautumiset alkaen klo 9.00. Perjantaina ja sunnuntaina 
testataan koirien taipumuksia, lauantaina kilpaillaan pai-
mennuksessa. Yleisölle vapaa pääsy, tervetuloa!
Tanssit Möykkälässä 
6.3.2010. Iltaa tahdittaa Trio Tuovila
Tanssiorkesteri Richie 6.3. Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa.

Iltapala-Puffet seisovasta pöydästä!

Weljien myyjäiset
perjantaina 26.2.2010
Rauhanyhdistyksellä!

Myyjäiset alkavat klo 18.00
Leivonnaisia, arpoja, narutusta ym.

sekä ILTAOHJELMAA
Weljien tyyliin!

TERVETULOA!

Tervetuloa!

Pudasjärven Kajastus ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 4.3.2010 klo 18.00 

Osviitassa(Kauppatie 33)

Esillä sääntömääräiset
kevätkokousasiat.

Hallitus kokoontuu klo 17.00.

VUOSIKOKOUS
pidetään pe 5.3.2010 klo 19

Siuruan työväentalolla

Vasemmistoliiton Siuruan osasto ry

Esillä sääntömääräiset asiat
Tervetuloa!
Johtokunta

Ohjelmassa mm.
•lasten ja aikuisten välinen

kaukalopalloturnaus
•sisä- ja ulkoleikkejä

•arvontaa, lapsille ongintaa
•makkaranpaistoa, kahvittelua yms.

Järj. Jongun alueen kyläyhdistys ry

kaikenikäisille
Paukkerin-

harjun
kylätalolla 
ke 10.3.

klo 12-15

Sydämellisesti tervetuloa!

TALVITAPAHTUMA

Ilmoittaudu maksamalla
osallistumismaksu 10,-/hlö

yhdistyksen tilille 536004-433200
to 25.2. mennessä. 

Hintaan sis. makoisaa pikkupurtavaa
ja poreilevia juomia.

Lisätietoja Harri Piipponen
p. 050 3800 661

Letkeä TANSSIKURSSI
yrittäjäyhdistyksen jäsenille
Koskenhovilla la 27.2. alk. klo 16

Harjoittelemme eri tansseja
tarpeen ja toiveitten mukaan.

Tervetuloa!

 Ohjelmassa monenlaisia hemmottelevia hoitoja  
 mm.
 Fysioterapeutti Katja Huurinainen 
	Parafiinihoidot, ryhmärentoutustuokio
 Fysioterapeutti Mervi Marin
 Hieronta
 Hieroja Arja Paavola 
 Perinteistä Intialaista pää- ja kasvohierontaa
 Henk.koht. liikunnanohjaaja Virpi Rytinki
 Kuntosaliopastusta, 
 Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
 Kuumakivihierontaa
 Intialaista päähierontaa
 Reiki Master Aarno Sarajärvi, 
 Reiki- ja Healing energiahoidot

Avoinna: ma-to 8-19:45 pe 8-17:45 la 11-15
Puistotie 2, Pudasjärvi, p. 044 294 4345

http://kuntoneva.kotisivukone.com

Koillismaan Kuntonevassa
ERILAINEN LAUANTAI

27.2.2010 klo 9-16

Tutustumistarjouksena mm. Parafinihoito käsille 5 € tasa-
tunnein, vaikuttaa mm. ihoa pehmentävästi ja kosteuttavasti 
sekä auttaa nivelkipuihin. Ilmoittautuminen paikkojen var-

mistamiseksi etukäteen p. 044-2944345, sekä paikan päällä.
Lisätietoa internet-sivuiltamme.

Tietokoneenkäytön perusteet

Tied. ja ilmoittautumiset Jani Lehtola puh. 045 631 
5663 tai sähköpostilla: webmaster@janilehtola.com

Korpisen kylätalolla järjestetään ennakkoon 
ilmoittautuneille halukkaille perusopetusta 
tietokoneen käytössä. Henkilökohtainen 

opastus.  Ajankohdasta sovitaan myöhemmin. 
Mahdollisuus saunomiseen, makkaranpais-
toon laavulla sekä yöpymiseen yhteisma-
joituksessa. Ei siis mikään vakavahenkinen 

tietokonekurssi, vaan rentoa opiskelua 
virkistystoiminnan lomassa. Opetus 20 e/hlö 

ja majoitus 10 e/vrk. 

Retki Kemin kaupunginteatteriin 
20.3.2010

Tuhkimo on ilkeän äitipuolensa ja turhamaisten sis-
kopuoltensa alistama sisukas tyttö, joka päättää ottaa 
onnen omiin käsiinsä.  Avukseen hän saa kaksi hiirtä 
sekä Haltiakummin. Vauhtia, veikeyttä ja jännitystä on 
luvassa, kun nämä tytöt kilvan tavoittelevat Prinssiä, 

(jolle kuninkaallinen elämä ei tarjoa haastetta). 

”Tuhkimo täyttää kaikki tutun vanhan 
sadun  odotukset, mutta on silti tuoreesti 

kiinni tässä päivässä.”
”Tulkaa mukaan tämän sadun pyörteisiin. 

Siis tarttukaa näihin juonenkäänteisiin. 
Eikä kukaan vaivu murheisiin.  

Jos uskallan uskoa pieniin ihmeisiin.”

Esityksen kesto 1h 45 min väliaikoineen.
Suositellaan yli 4 -vuotiaille

Koko perheen klassikkosatu raikkaana uudelleen 
sovitettuna musiikkinäytelmänä!

Lähtö klo 11.00 kaupungintalon edestä.
Esitys alkaa klo 14.00. 

Lippujen hinnat (sis. matkat) 27 € aikuiset, 
20 € lapset, opiskelijat, työttömät. 

Paluu noin klo 19.00.
Ilmoittautumiset ke 3.3. mennessä 040 533 84 29/

 Jaana Valkola. Järjestäjä PuU/voimistelujaosto.

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

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

IVTIVTIVTIVTIVT:n KUUMA :n KUUMA :n KUUMA :n KUUMA :n KUUMA TTTTTALALALALALVIEHTVIEHTVIEHTVIEHTVIEHTO MAA- JO MAA- JO MAA- JO MAA- JO MAA- JAAAAA
ILMA/VESI-LÄMPÖPUMPUT ILMA/VESI-LÄMPÖPUMPUT ILMA/VESI-LÄMPÖPUMPUT ILMA/VESI-LÄMPÖPUMPUT ILMA/VESI-LÄMPÖPUMPUT -300-300-300-300-300€€€€€

ILMAPUMPUT ILMAPUMPUT ILMAPUMPUT ILMAPUMPUT ILMAPUMPUT -50-50-50-50-50€€€€€

Syötteenkyläkauppa Ay
Näköalantie 1215
p.044-0322652
Nyt mNyt mNyt mNyt mNyt myyyyyös Syös Syös Syös Syös Syötteeltäötteeltäötteeltäötteeltäötteeltä
makmakmakmakmakean ja suolaisenean ja suolaisenean ja suolaisenean ja suolaisenean ja suolaisen
nälkäännälkäännälkäännälkäännälkään
Maaliskuun alussa
avataan kahvila-pitseria
Syötekyläntie 1257

Lämpimästi tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

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

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

TIEDOTE

Oulunkaari / Pudasjärvi
Juhontie 8, 93100 Pudasjärvi

SIKAINFLUENSSA-
ROKOTUKSET
JATKUVAT

Perjantaina 26.2.2010
neuvolassa

TERVEET 56:sta ikävuodesta ylöspäin
SEKÄ lisäksi kaikki ne henkilöt, jotka 

vielä rokotteen haluavat.
Rokotettavien toivotaan saapuvan
paikalle sukunimen ensimmäisen
kirjaimen mukaisesti seuraavasti:

A - L klo 9-12
M - Ö klo 12-16

HAEMME
PERHEPÄIVÄHOITAJIA

Pudasjärven kaupungin keskustan alueelle
hoitajan kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon.

Pudasjärvellä 17.02.2010
Päivähoitotoimisto

Hakemukset toimitettava päivähoitotoimistoon 
5.3.2010 mennessä.  Palkkaus KVTES:n

liitteen 12 mukaan. Lisätietoja saa päivähoitotoi-
mistosta puh. 0400 626 513 tai 040 504 3241.

Puuteollisuus on tulevaisuuden työl-
listäjä Pohjois-Suomessa. OSAO vas-
taa haasteeseen aloittamalla sahate-
ollisuuden koulutusohjelman syksyllä 
2010. Opiskelu painottuu työssäop-
pimiseen alueen puuteollisuuden yri-
tyksissä. 

Klikkaa osao.fi  ja osallistu 500 euron 
matkalahjakortin arvontaan!

VARMISTA VALOISA TULEVAISUUS
HAE YHTEISHAUSSA 1.–19.3.2010 

Prosessialan 
osaajaksi 
OSAO:sta

Juhlapyhien aattona
10.00-15.00

(lehtisali 8.00-15.00)

KIRJASTON
AUKIOLOAJAT

Lainaussali 
ma, ti, to ja pe klo 10 - 19
ke klo 10 - 16
Lehtisali
ma, ti, to, ja pe klo  8 - 19
ke klo  8 - 16

Pudasjärven kaupunginkirjasto
p. 040 826 6434
kirjasto@pudasjarvi.fi

•  Kaivuutyöt
•  Pihatyöt
•  Koneurakointi

• Maa-aineskuljetukset
• Lavettikuljetukset
• Lumityöt

Teuvo Ojala 0400 388 557
Kari Ojala 0400 131 557

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi



MTK-Pudasjärven toimin-
ta on aktiivista. Tänä vuon-
na järjestetään Päivä maal-
la/isäntäpäivä tapahtuma, 
energiareissu, tehdään leh-
tiliitteitä ja isäntäkalenteria 
sekä muuta kivaa. Tapah-
tumien järjestäminen on yk-
si osa toimintaamme, mutta 
tärkeintä niin valtakunnal-
lisesti, kuin paikallisesti on 
jäsentemme edunvalvonta. 
Pudasjärvellä päivän polt-
tavia aiheita on mm. uusi 
suuri lomitusyksikkö, joka 
aloitti toimintansa vuoden 
alussa ja sitä hoitaa Muhok-
sen kunta. 

Lomapäiviä tässä yksi-
kössä on lähes 45 500 ja kun-
tia/kaupunkeja on 16. Pu-
dasjärvellä lomitukset ovat 
vuosia jo pelanneet pääosin 
hyvin. Lomituspalvelut on 
maatalousyrittäjille oikeas-
taan yksi tärkeimmistä laki-
sääteisistä palveluistamme 

Maataloustuottajien terveiset!

ja mielestämme on ehdot-
toman tärkeää, että maata-
lousyrittäjien ja lomittajien 
edut eivät huonone uudes-
sa yksikössä. 

Lomitusasioissa ota yh-
teyttä lomitusvastaavaam-
me, tiedot löytyvät sivuil-
tamme www.mtkpudasjar-
vi.kotisivukone.com

Eläinlääkäripalvelut heik-
kenivät voimakkaasti joita-
kin vuosia sitten, kun toi-
miva yhteistyö(Pudasjärvi, 
Taivalkoski, Ranua) puret-
tiin. Toivomme, että nämä 
palvelut saataisiin vihdoin 
ja viimein kuntoon.

Valtakunnallisesti ja pai-
kallisesti MTK kantaa huol-
ta kuntien/kaupunkien nih-
keästä suhtautumista puh-
taaseen, hyvälaatuiseen ja 
työllistävään lähiruokaan. 
Toiveena on, että hankinta-
vastaavat kiinnittäisivät tä-
hän huomiota, eikä lähiruo-

kapuhe olisi pelkkää sanan-
helinää.

Yhdistys järjestää myös 
Eu-tukikoulutusta. Tulevan 
vuoden pääteemana on jä-
senhankinta.

Kevätkokous on 25.3, jo-
hon tulee esittäytymään 
mm. uuden MTK Pohjois-
Suomen liiton johtokunnan 
puheenjohtaja Harri Peltola 
Puolangalta. Viime vuoden 
hyvää tulosta juhlistamme 
kakkukahveilla. Toivomme, 
että jäsenet ja jäsenyydestä 
kiinnostuneet tulisivat jou-
kolla paikalle, toimintaam-
me tarvitaan lisää innostu-
neita ihmisiä! Puheenjohta-
jana toivotan kaikki lämpi-
mästi tervetulleiksi!

 Mari Kälkäjä puheenjohtaja 
ja johtokunnan jäsenet

Pudasjärven kansalaisopis-
ton laulunäytelmä Viivana 
Pisteeseen käynnistyi vii-
me keväänä muutaman in-
nostuneen opiskelijan ryh-
mänä. Tarkoituksena oli 
valmistaa esitys, jonka ta-
pahtumat liittyisivät Pu-
dasjärveen. Useista aiheis-
ta kiinnostavimmaksi nousi 
Mauri Sariolan Pudasjärvel-
lä valeopettajana Pisteessä 
viettämä aika.  Kansalais-
opistossa oli aikoinaan teh-
ty Uuno Kortesalmen haas-
tatteluja aiheesta silloisen 
rehtorin Erkki Taskilan toi-
mesta. Lisäksi aiheesta oli 
kirjallisuutta, jonka pohjal-
ta tehtiin käsikirjoitus. Sen 
tekeminen oli kuitenkin sen 
verran työlästä, että mu-
kaan pyydettiin Alpo Pu-
hakka, joka teki käsikirjoi-
tuksen. Alpolla oli entise-
nä sarakyläläisenä asiasta 
omakohtaisiakin muistoja. 
Alpo lupautui myös ohjaa-
maan näytelmän. 

-Työstäminen valmiik-
si näytelmäksi on ollut työ-
läs, mutta mielenkiintoinen 
prosessi, jossa oma tekemi-
nen on ollut monta kertaa 
koetuksella. Näytelmässä 
on mukana yli 30 henkeä ja 
sen työstämiseen on ottanut 

-laulunäytelmä 
valmis esitettäväksi

osaa huomattavasti suu-
rempi joukko, kertoo Alpo 
Puhakka.

Monien vaiheiden jäl-
keen esityskuntoon työs-
täminen alkaa olla loppu-
suoralla. Kortensa kekoon 
ovat kantaneet eri kurssien 
muodoissa musiikki-, lavas-
tus-, tanssi- ja näytelmäryh-
mät.  Markku Kemppainen 
näyttelee toimittaja Veijo-
lan ja pudasjärvisen viinalle 
person Anselmin osat. Hän 
kertoo, kuinka hänen osal-
taan kaikki alkoi; -En ko-
vin hyvin ihan alkuvaihetta 
muista. 

Ehkä se meni niin, että 
joissakin keskusteluissa tä-
mä musikaali tuli esille ja 
että siihen halutaan paikal-
listen säveltäjien ja sanoit-
tajien panosta. Katselin sit-
ten kansalaisopiston opin-
to-ohjelmaa ja sielläkin se 
oli. Heti tuli ajatus lähteä 
käymään ensimmäisessä 
kokoontumisessa. Siellä oli 
vähän näköisesti porukkaa, 
joten ajattelin lähteeköhän 
homma liikkeelle. Siinä ti-
laisuudessa, tai viimeistään 
toisessa, tehtiin sitten yh-
dessä Senjan sanoihin ja mi-
nun melodialla näytelmään 
ensimmäinen äänitys. 

-Muutamassa palaverissa 
käytyäni alkoi minulla rima 
nousemaan jopa kohtuutto-
masti. Ajattelin, että jos mi-
nun pitää kaikki yksin sä-
veltää, niin ei tule mitään. 
Sitten kuulin, että muutkin 
ovat tähän tehneet matskua 
ja se jo vähän helpotti. Vielä 
lisää helpotti, kun alkoi olla 
vähän kättä pitempää, sano-
ja yms. mihin tarttua. Sitten 
alkoikin syntyä tulosta. 

Kerran näyttämöharjoi-
tuksissa oli henkilövajausta 
ja minä siinä luin kässäris-
tä puuttuvia osia. Alpo Pu-
hakka. sitten harjoituksen 
jälkeen kysyi muilta, eikö-
hän me pyydetä tuo Mark-
kukin mukaan. Muut sanoi-
vat joo, eikä minullakaan 
ollut mitään sitä vastaan, 
sillä jotenkin harjoitellessa 
tunsin innostuvani asiasta, 
enkä alkanut venkoilla. En-
kä hetkeäkään ole katunut. 
Loppu on historiaa. 

Viivana Pisteeseen laulu-
näytelmän esitykset alkavat 
perjantaina 26.2 kansalais-
opiston juhlasalissa ja jatku-
vat lauantaina ja sunnuntai-
na, jolloin kumpanakin päi-
vänä on kaksi esitystä. (ht). 

Viivana Pisteeseen

MTK Pudasjärven johtokunta aikoo toteuttaa vilkkaan toimintavuoden.

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! 

MTK-Pudasjärven vuosi täynnä 
toimintaa

Pudasjärvi-lehden 7. nume-
rossa uutisoitiin virheelli-
sesti Joel Putulan saaneen 
Taekwon-dossa SM-hope-
aa, vaikka kyseessä oli vä-
rivöille tarkoitetun Helmi 
Cupin 2. sija. Tämä järjeste-
tään yhtaikaa mustien vöi-

Taekwon-dosta palautetta
den SM-kisojen yhteydes-
sä, joten sekaannus on kai-
keti sattunut sen takia. SM-
kisoihin saa osallistua vain 
mustan vyön saaneet har-
rastajat, joten Putulalla on 
vielä pitkä matka SM-kisoi-
hin.

Helmi Cup on kovatasoi-
nen värivöiden kilpailu ja 
Putulan saavutus on kui-
tenkin hyvä.  Täytyy antaa 
vielä kiitokset siitä, että uu-
tisoitte lajia ja sen yhteydes-
sä mainitsitte myös Pudas-
järvellä tapahtuvista harjoi-
tuksista.

Taekwon-don harrastaja


