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

tulossa:

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

tervetuloa!

la disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

alk. klo 21
Ke 3.3. Karaoke
To 4.3. Simodeus & Pumtsi pum
Pe 5.3. Tanssiorkesteri Crystal
La 6.3. Kake Randelin orkestereineen alk. n. klo 23 .

Ke 10.3. Karaoke Legenda 2010 osakilpailu
Pe 12.3. Ässät
La 13.3. Bilebändi Vaudeville alk. n klo 23.

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

Wintti
avoinna

23.00-04.00

TERVETULOA!

Pe ja la myös
KARAOKE

TULOSSA mm.

Disco by Mr. M

lippu 10€ sis.ep

Lauantaina
6.3.Ritchie

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

musta

HILLAMARKET KY/Vaatetus
Keskustie 34, 97700 Ranua
Palvelemme: ma-pe 9-18, la 9-15
puh. 016-3551 832KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

harmaa ja musta
alk.

Beavers
Gollegehousut

koot 48-58 14,90
Beavers
Huppari
musta, koot 50-58

19,90

Beavers
T-paita
musta, sininen
ja vihreä s-xxl 9,95
Beavers ruutupaita
sini-harmaa, m-xxl
100% puuvillaa 19,90

Perusgollege-
pusero
punainen ja musta,
koot 48-64

17,90

huom. myös isoja kokoja

TokkaTribe
Miesten ulkoilutakki
“maastokuosi”
koot  48-56 55,90

49,90
beige

Ulkoilu-
housut
koot  48-56 39,95

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: ma-pe klo 9-17, la suljettu

Mari Hirvasniemi,  p. 040-5917649

pe 5.3. klo 9-17
Tervetuloa tutustumaan laajaan laukku-,

lompakko- ja koruvalikoimaan!
Jokaiselle kutsupäivän varaajalle pieni lahja!

Laukkufriikin edustaja
KYLMÄSEN MYYMÄLÄSSÄ

KEVÄT UUTTA MIEHILLE!KEVÄT UUTTA MIEHILLE!KEVÄT UUTTA MIEHILLE!KEVÄT UUTTA MIEHILLE!KEVÄT UUTTA MIEHILLE!

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

39500

GENT

KIERTOILMA-

TAKKA

nyt

plo295

FAIRY
EXPERT

nyt
1l

260

AJAX
YLEIS-
PUHDISTUS-
AINE

nyt

7900
nyt nyt

SEINÄKELLOT

1190
nyt

CASA
RÄSYMATOT

4 kpl

pkt990

ISTUIN-
PEHMUSTEET
ERI VÄREJÄ

nyt

4900

TILKKUKUKKA
PÄIVÄPEITE
180x260 cm

nyt

800g

tanko099

OK
LAUANTAI-
MAKKARA

nyt
400g

pkt

ATRIA
ATRILLI
GRILLIMAKKARA

nyt

089
300g

rs129

HK
BROILERIN
MARINOITU
PAISTISUIKALE

nyt
1kg

179

ATRIA
BROILERIN
REISIKOIPI

nyt
300g

rs089

ATRIA
PIZZASUIKALE

nyt
120g

prk019

POWER COW
TOFFEE-
VANUKAS

nyt
200g

prk019

INGMAN
1% VIILIT

nyt
16 kpl

499

INGMAN
TOTALLY ORANGE
JÄÄTELÖPUIKKO

nyt

tuote300

TALOUS-
TAVARAN
PENKOJAIS-
KORI

nyt
500g

pss390

MALACO
LÄTKÄ &
TUTTIFRUTTI
MIX

nyt
150g

100
nyt

4 kpl

200
nyt

3500

KELKKAPUKKI

nyt

1l 1,5l

195

SUPERIOR
HUUHTELU-
AINE

nyt

plo

2 pkt

500

PATAPATA
SAIPPUAVILLA

nyt

60x120

2190
nyt

80x200
990

nyt

NAMELLI
KARKKI-
PUSSIT

MENTOS
PATUKAT

pss
RAJOITETTU ERÄ

SIRKKELIN
TERÄN
TEROITIN

LASER
JIIRISIRKKELI
JALOILLA

16900

245 155 295 215 175

TO ETEENPÄIN

ltk

1990

1890
nyt

055

MANSIKKA, VADELMA-
MUSTIKKA JA HEDELMÄ

043

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehti
osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

13.3.Sway
19.3.Eini & Boogie
27.3 Kai Palm
2.4.Jani Wickholm
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Annika Heikkinen
040 910 0852
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 9/2010-lehti 9/2010-lehti 9/2010-lehti 9/2010-lehti 9/2010

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

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

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

Lehden sivulla
on 6-palstaa

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

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

Lapsiparkki perheiden
voimavarana

Lapset leikeissään. Parkissa opetellaan myös yhteistyötaitoja, ryhmässä olemista,
äidistä irtaantumista ja itsenäistymistä.

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 7.3.
klo 10.00, saarnaa Jaakko
Sääskilahti, avustaa Juha
Kukkurainen, kanttori Jukka
Jaakkola.
Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 10.3. klo 10-
13.
Ystävän kammari seurakun-
takodissa ti 9.3. klo 12-14.
Nuorten iltakahvila
Rönö pe 5.3. klo 18-22. YV-
lipaskeräjäät paikalle jo
17.30.
Huomio 7-13 -vuotias!
Lähde mukaan varhaisnuor-
ten toimintapäivään Taival-
koskelle 27.3.2010. Ohjel-
massa mm. erilaisia askarte-
luja ja nikkarointeja, kokkai-
lua, sählyä ja muuta muka-
vaa. Reissu on ILMAINEN.

Sitovat ilmoittautumiset
18.3. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon puh. 08-
8823100.
Lisätietoa tapahtumasta Tii-
nalta: puh. 040 571 4636  tai
tiina.inkeroinen@evl.fi.
Päiväkerhoja , perhekerho-
ja ja lapsiparkkia
ei viikolla 10.
Kuorot: Vox Margarita ke
10.3. klo 18, lapsikuoro to 4.3.
klo 17, nuorisokuoro to 4.3.
klo 16.30, kirkkokuoro to 4.3.
klo 18, Sarakylän kuoro to
4.3. klo 18.45.
Rauhanyhdistykset:
Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Iivari Jurmulla pe 5.3. klo
19 ja lauluseurat Iivari Jur-

Jeesus, Pahan vallan voittaja
Nimitys oculi (= minun silmäni) on saatu päivän antifonin alus-
ta (Ps. 25: 15).

3. paastonajan sunnuntai (Oculi)

mulla su 7.3. klo 19. Seurat
Kurenkartanossa su 7.3. klo
14 (Eero Illikainen), seurat
terveyskeskuksessa su 7.3.
klo 14.30 (Jukka Jaakkola),
seurat Tuohikodissa su 7.3.
klo 15 (Eero Illikainen), seu-
rat Kurenalan ry:llä su 7.3.
klo 17 (Eero Illikainen, Juk-
ka Jaakkola).
Kastettu:
Milka Maria Jurmu, Aatu
Joona Juhani Tuovila, Arttu
Wiljami Kosamo, Hanna
Reetta Haapakoski
Avioliittoon vihitty:
Arto Olavi Liekola ja Kirsi
Marja Luiro
Haudattu:
Väinö Piri 83 v.

Pudasjärven kaupunginvaltuusto kokoontui ensimmäiseen
kokoukseensa perjantaina 26.2. Tarkastuslautakunnan jäsen
Helmi Koivuniemi pyysi eroa tehtävästään. Hänen tilalleen
valittiin Paula Ylitalo. Erkki Hyttinen valittiin viime valtuus-
ton kokouksessa tarkastuslautakunnan varajäseneksi. Hän
pyysi kuitenkin oikaisemaan päätöksen, eikä halunnut ot-
taa tehtävää vastaan. Hyttisen tilalle tarkastuslautakunnan
varajäseneksi valittiin Jukka Kuha.

Kaupunki on hankkinut maata aktiivisesti, joten kulu-
vaksi vuodeksi varattu 300 000 euron määräraha ei tule riit-
tämään. Vireillä maakaupoista useita neuvotteluja. Jos ne
kaikki toteutuvat kaupunki tarvitsee lisämäärärahaa saman
verran kuin alkuvuodesta eli 300 000 euroa, joka myönnet-
tiin yksimielisesti.

Kaupungin ilmoituslehdiksi paikallisten asioiden ilmoit-
tamisessa päätettiin Iijokiseutu ja Pudasjärvi-lehti. Paikal-
lista laajempaa merkitystä olevat kuulutukset julkaistaan
Kalevassa, Kansan Tahdossa ja Suomenmaassa sekä viran-
hakuilmoitukset alan ammattilehdissä ja/tai mahdollisesti
myös muissa tarpeellisiksi katsottavissa lehdissä.

Jätetaksoja korotetaan 1.4 alkaen noin 10 %. Korotus koh-
distuu käsittelymaksuihin, jäteveron pysyessä edelleen 30
eurossa tonnilta. Samalla hyväksyttiin kaupungin uudet
jätehuollon määräykset ja keskusteltiin, että kaupunki kil-
pailuttaisi jätehuollon jo tämän vuoden aikana.

Kaukolämpötaksaa tarkistettiin tämän vuoden helmi-
kuun alusta alkaen.

Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitti valtuustol-
le kaavoituskatsauksen, josta on jo tiedotettu paikallisissa
lehdissä.

Kaupunki aktiivinen
maanhankinnassa

Vuoden 2008 keväällä käyn-
nistyi lapsiparkki kokeilu-
luontoisena  seurakunnan
päiväkerhotyön alaisuudes-
sa. Lapsiparkki kokoontui
aluksi joka toinen viikko,
mutta runsaan kysynnän
vuoksi se muutettiin seuraa-
van syksynä joka viikkoisek-
si, kolmen tunnin mittaisek-
si.

Lapsiparkissa toimii kak-
si koulutettua lastenohjaa-
jaa, ja parkkiin otetaan ker-
rallaan 15 lasta, jotka ovat
iältään 1 – 6 vuotiaita. Pai-
kan lapselle voi varata park-
kiin myös etukäteen. Etukä-
teisvarauksia otetaan 10 ja
loput viisi paikkaa jätetään
akuuttitilanteita varten. Va-
raukset voi soittaa kirkko-
herranvirastoon puhelimitse
p. 823100 tai lastenohjaajille
p. 8823135.

Monipuolista toimintaa
Lapsiparkissa on aina pieni-
muotoinen hartaushetki, jos-
sa hiljennytään yhdessä
kynttilän äärellä, rukoillen ja
laulaen. Sadut, laulut, leikit
ja askartelu ovat olennainen
osa parkin toimintaa lapsen
ikä huomioiden. Välipalan
lapsille vanhemmat järjestä-
vät itse. Ennen ruokailua
lapset opastetaan pesemään
kädet ja lukemaan ruokaru-
kous yhteen ääneen, näin
opitaan hyviä pöytä- ja ruo-
kailutapoja.

Parkissa opetellaan myös
yhteistyötaitoja, ryhmässä
olemista, äidistä irtaantu-
mista ja itsenäistymistä.
Monet lapsiparkissa käyvis-
tä lapsista osallistuvat yh-
dessä aikuisen kanssa myös
perhekerhon toimintaan.  Jo
perhekerhoissa lapset pääse-

vät tutustumaan lastenoh-
jaajiin.

Kun lapset tulevat park-
kiin, niin siellä heitä ovat
vastassa tutut ohjaajat. Näin
pieni lapsi saa kokemuksen
turvallisesta, hoivaavasta ja
lapsesta välittävästä aikui-
sesta myös kodin ulkopuo-
lella. Turvallisen aikuisen
sylissä on hyvä olla.

Lapsidiakoniaa
parhaimmillaan
Lapsiparkissa on diakoninen
työote, jossa hoidetaan koko
perhettä. Vanhemmille lap-
siparkki  tarjoaa omaa aikaa
ja lepohetken arjen keskellä.
Lapsille vertaistukea sekä
kiireetöntä aikaa ohjaajien
hyvässä hoidossa.

Sinikka Luokkanen
lapsityönohjaaja

Kertomukset pahojen henkien ulosajamisesta liittyvät erityisesti
kolmanteen paastonajan sunnuntaihin. Pääsiäistä edeltävä aika
oli vanhalla ajalla kasteelle valmistautumisen aikaa. Kastetoimi-
tukseen taas sisältyi useita eksorsismeja eli pahan hengen ulosaja-
misia. Aihepiiriltään tämä sunnuntai liittyy ensimmäiseen paas-
tonajan sunnuntaihin. Se panee ihmisen miettimään, kenen puo-
lella hän on.

Valtuutettu Sa-
kari Poijula ku-
kitettiin  50 –
vuotis merkki-
päivänsä kun-
niaksi.

Sakari Poijulaa ja Matti
Riekkiä muistettiin
Kokouksen alussa kukitet-
tiin valtuutettu Sakari Poiju-
la 22.2 olleen 50 v merkkipäi-
vän johdosta. Kontiotuot-
teella asiakasvastaavana
työskentelevä Poijula kertoi
viettäneensä merkkipäivän
perheen parissa.

Nuoren valtuutetun Mat-
ti Riekin perheeseen oli syn-
tynyt tammikuussa vauva.
Valtuuston puolesta luovu-
tettiin Riekille tämän vuo-
den ensimmäinen vauvara-
ha 371 euroa sekä lahjoitet-
tiin myös lapselle sopivat
kumisaappaat. Riekki sanoi
kiitospuheessaan vauvan

tulon perheeseen merkinneen elämänsä suurimman luotta-
mustehtävän alkamista.

Kokouksen lopussa valtuutettu Veikko Hyttinen käytti
puheenvuoron ja pyysi eroa kaupunginvaltuutetun tehtä-
västä.

-Useista yrityksistä huolimatta en ole päässyt valtuutet-
tuna vaikuttamaan mitenkään Pudasjärvellä harjoitettavaan
politiikkaan, jonka käytännön perusteisiin ja eettisyyteen
olen syvästi pettynyt. Lisäksi vetoan yli 60 v ikään, totesi
perusteluissaan Veikko Hyttinen. Asia tulee päätettäväksi
seuraavan valtuuston kokouksessa. Jälkeenpäin Hyttinen
kertoi, että hän jatkaa muissa luottamustehtävissä, eron-
pyyntö koski siten vain valtuuston jäsenyyttä. (ht)

Tammikuussa isäksi pääs-
syttä Matti Riekkiä muis-
tettiin vauvarahalla ja lap-
sen kumisaappailla.
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UUTUUS!

Apteekki Sinua varten vuodesta 1884

15,90 ( (

Kylät kipinöimään yhteistyölläKylät kipinöimään yhteistyölläKylät kipinöimään yhteistyölläKylät kipinöimään yhteistyölläKylät kipinöimään yhteistyöllä
Livon kylätalolla 23.2. pidetty kyläseurojen

yhteinen kyläilta sai mukaan väkeä kolmelta eri
kylältä. Livolaisten lisäksi tapahtumassa oli

mukana väkeä Puhokselta ja Korpiselta.
Tilaisuudessa mukana ollut Tiina Rahko kertoi
Kipinää kylille ja Uutispuuro –hankkeista sekä

Jommasta. Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
nosti esille näkemyksiään kylien kehittämiseksi.

Hankkeessa työskentelevän,
biologi Tiina Rahkon mu-
kaan kaksivuotinen Kipinää
kylille –hanke TOIMII kyli-
en auttamiseksi. Kyläillan
tarkoituksena oli jakaa tietoa
ja avata uusia mahdollisuuk-
sia ja perspektiivejä ja tutus-
tuttaa kylien toimijoita toi-
siinsa.

Pudasjärvellä on yli 10
toimivaa sivukylää. Kullakin
kylällä on omat vahvuuten-
sa ja heikkoutensa – joskin
myös yhteisiä piirteitä. Kul-
lakin kylällä tulisi olla kylä-
suunnitelmansa, jonka mu-
kaan toimitaan.  Tiina Rah-
kon mukaan Kipinää kylille
–hanke auttaa kyläsuunni-
telmien tekemisessä. Kylä-
kyselyllä voidaan kartoittaa,
miten kylää voisi kehittää ja
mitä ihmiset odottavat ja toi-
vovat. Niiden pohjalta laadi-
taan kyläsuunnitelma, jonka
tekemisessä voisi olla muka-
na kaikki kylillä toimivat yh-
distykset ja seurat. Kylä-
suunnitelmat toimivat kyli-
en tulevaisuuden suunnitte-
lun työkaluina ja niitä olisi
hyvä liittää myös osaksi
kuntasuunnitelmia.

AAAAAvvvvvoinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00e 9.30-17.00, La 9.00- 13.00e 9.30-17.00, La 9.00- 13.00e 9.30-17.00, La 9.00- 13.00e 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

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

KOKO

PERHEEN

KENGITTÄJÄ RANUAN
KENKÄTALOON

TEEMME TILAA KEVÄÄN
JA KESÄN UUTUUKSILLE!
Loput Janitan ja

Avecin
kengät
tarj. voim. ke-la

Poistorekistä tasa-
rahalla asusteita

Poistokoreista kenkiä

30%
Saapunut

kevään
uusia farkkuja

Asusteita -50 %
10,- ja 20,- pari

10,- ja 15,-/tuote

alk. 33,50,-alk. 33,50,-alk. 33,50,-alk. 33,50,-alk. 33,50,-

Kipinää kylille esitelmää kuuntelemassa Korpiselta sihteeri Rauni Räisänen ja uusi puheenjohtaja Jani Lehtola, Puhokselta sihteeri Anja Turpeinen ja puheenjohtaja Urpo
Turpeinen, maaseutuasiamies Hannu Nissi ja Livokkaan varapuheenjohtaja Jouni Puhakka.

Kyläsuunnitelmiin pitäisi
saada myös liikeideoita ja
yrittäjyyttä, jotka toisivat
kylille työmahdollisuuksia ja
virkeyttä. Myös kylien nuo-
rille tulisi järjestää oma iltan-
sa ja kysellä heiltä, millaista
toimintaa he kylille kaipaisi-
vat. Kylien kotisivujen mer-
kitys on tärkeä. Sivuilta tuli-
si löytyä ajan tasalla olevat
yhteystiedot, tapahtumat ja
teemapäivät.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittilan mukaan kyliä
tulisi kehittää niin, että nii-
hin saataisiin uusia asukkai-
ta.

-Jos kylille rakennetaan,
silloin kylät säilyvät. Daavit-

tilan mukaan matkailu ja tu-
ristit voisivat olla kylille
avainasioita. Matkailijoista
osa kaipaa luonnonmatkai-
lua, eli kuka käyttäisi kalal-
la tai kuka lumikenkävael-
luksella. Ohjelmapalvelu-
yrittäjistä on puutetta.

Livon puheenjohtaja
Alpo Turpeinen otti esille
rakennuslupien saannin vai-
keuden Livojokivarteen. Ra-
kentajia ja tontteja olisi tar-
jolla, mutta lupa-asiat koe-
taan mörkönä. Daavittilan
mukaan asiaan olisi mahdol-
lista saada helpotusta ranta-
osayleiskaavoituksella ja toi-
voi palattavan kaavoitusasi-
oihin keväämmällä.

JoMMa:sta tukea
maaseudun
kehittämiseen
Tiina Rahko esitteli myös
Jokivarsien Moderni Maa-
seutuyhdistys JoMMa ry:n
toimintaa. Yhdistys toimii
maaseudun elinvoimaisuu-
den edistämiseksi. Pudasjär-
ven lisäksi toiminta-aluee-
seen kuuluu 10 kuntaa Ou-
luseudulta.

Jomman kautta voi hakea
Investointeihin leader -avus-
tusta esim. pienyritysten in-
vestoinnit toimitilojen ra-
kentaminen, koneiden ja lait-
teiden hankinta sekä yleisiin
kehittämishankkeisiin sisäl-
tyvät investoinnit. Kehittä-
misavustuksia voidaan
myöntää mm. uusiin yhteis-
työmuotoihin, yrityksille,
paikalliskulttuuria hyödyn-
tävään toimintaan sekä ym-
päristön sekä kylien kehittä-
miseen. Myös koulutusavus-
tuksia on saatavilla.

Teksti Rauni Räisänen
Kuvat Heimo Turunen

Kipinää kylille hankkees-
sa työskentelevä Tiina
Rahko innosti kyläsuun-
nitelmien tekemiseen.

Kylien kotisivujen merkitys on tärkeä. Sivuilta tulisi löytyä ajan tasalla olevat yhteystiedot, tapahtumat ja teemapäivät.
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Sisäasiainministeriö on ni-
mittänyt Pudasjärven kau-
pungin harvaan asuttujen 
alueiden turvallisuushank-
keen kokeilukunnaksi. Ni-
mittämispäätös julkistettiin 
perjantaina 26.2. Pudasjär-
ven kunnan 370-vuotisjuh-
laseminaarissa. 

- Haluan onnitella Pudas-
järven kaupunkia omatoi-
misesta ja aktiivisesta toi-
minnasta harvaan asutun 
alueen palveluiden turvaa-
misesta. Harvaan asutuilla 
alueilla turvallisuus ja tur-
vallisuuden tunne liittyvät 
kiinteästi peruspalveluiden 
saatavuuteen. Pudasjärvi 
onkin aktiivisesti lähtenyt 
kehittämään palvelujärjes-
telmäänsä ja palvelujen ta-
sapuolista saatavuutta pit-
kien etäisyyksien kunnassa, 
totesi puheessaan Suomen 

sisäisen turvallisuuden sih-
teeristön päällikkö Tarja 
Mankkinen.

Kokeilukuntana kaupun-
ki sitoutuu kehittämään 
ja ideoimaan yhdessä har-
vaan asuttujen alueiden tur-
vallisuushankkeessa muka-
na olevien viranomaisten 
kanssa turvallisuutta edis-
täviä toimenpiteitä.

Pudasjärvi on yksi Suo-
men harvaan asutuimmis-
ta kunnista. Väestötiheys 
on 1,59 asukasta neliökilo-
metriä kohden. Kunnan eri-
tyisiä haasteita ovat pitkät 
etäisyydet ja väestön ikään-
tyminen. Pudasjärvellä poh-
ditaankin parhaillaan mm, 
miten ihmisten perustur-
vallisuutta ja heidän hyvin-
vointinsa edellyttämää pe-
rushoitoa voidaan parantaa 
lisäämällä kyläyhteisöissä 

toimivien eri ammattiryh-
mien, yrittäjien ja kyläläis-
ten yhteistyötä. Lisäksi poh-
ditaan voidaanko perustur-
vallisuutta ja hyvinvointia 
lisätä yhdessä yhdistysten 
tai muun kolmannen sekto-
rin kanssa. Valtioneuvoston 
vahvistamassa sisäisen tur-
vallisuuden ohjelmassa on 
asetettu tavoitteeksi paran-
taa harvaan asuttujen alu-
eiden turvallisuutta mm.  
lisäämällä viranomaisten 
ja järjestöjen välistä yhteis-
työtä ja edistämällä kylätoi-
mintaa.

Sisäasiainministeriö aset-
ti kesäkuussa 2009 harvaan 
asuttujen alueiden turval-
lisuuspalveluiden kehittä-
mistyöryhmän kehittämään 
viranomaisten operatiivis-
ta yhteistyötä harvaan asu-
tuilla alueilla. Tavoitteena 
on harvaan asuttujen alu-
eiden turvallisuuspalve-
luiden varmistaminen se-

Pudasjärvi vahvana uusille vuosikymmenille

kä operatiivisen yhteistyön 
konkreettinen kehittämi-
nen. Lisäksi harvaan asut-
tujen alueiden turvallisuut-
ta edistetään kehittämäl-
lä paikallista turvallisuus-
suunnittelua, kertoi Tarja 
Mankkinen.

Yhteen hiileen 
puhaltamista

Maaherra Eino Siuruainen 
käsitteli myös puheessaan 
Harva -Suomea. 

-Väki ei saisi enää vähe-
tä, vaan pyrittävä väen li-
sääntymiseen Pudasjärvel-
lä ja elinvoimaisuuden säi-
lymisestä. Siuruainen kuu-
lutti myös väestön omaa 
vastuuta ja uusia kokeiluja. 
–Voitaisiinko koulua käydä 
osittain myös kotona. Edel-
lyttääkö opiskelu joka päivä 
pulpetissa istumista, heitti 
Siuruainen. Elinkeinopuo-
lella tarvitaan kotimaisten 
markkinoiden lisäksi ulko-
maan vientiä. Matkailuyri-
tysten toiminta tuo myös 
ulkomailta asiakkaita. Kai-
kessa toiminnassa tarvitaan 
osaavia ihmisiä ja luovaa 
ideointia paikkakunnan ke-
hittämisessä ja pärjäämises-
sä tässä muutoksen ajas-
sa eläessämme. Siuruainen 
otti ennakkoluulottomista 
ideoista esille umpihanki-
hiihdon ja kesäpilkin, jotka 
ovat tuoneet matkailijoita 
paikkakunnalle ja tehneet 
Pudasjärveä tunnetuksi. 
Lopuksi Siuruainen vetosi 
päättäjien yksimielisyyteen 
ja yhteen hiileen puhaltami-
seen, jossa hengessä Pudas-
järvellä on viime aikoina 
asioita viety eteenpäin. 

Miten Pudasjärven asut-
taminen ja poismuutto vai-
kutti Harva-Suomen syn-
tymiseen –aiheesta piti esi-
telmän FT Sinikka Wunch. 
Pudasjärvellä on eletty 
1900-luvun alkupuolella 
voimakasta kehityk-sen ai-
kaa, jolloin muun muassa 
pitäjään rakennettiin 1314 
tilaa. -50-luvulla oli Pudas-
järvellä yli 3000 koululais-
ta. Syntyvyys oli näillä seu-
duin 50-luvulla Euroopan 
korkeimpia ja asukasluku 
oli korkeimmillaan 1965, 
jolloin asukkaita oli yli 15 
500. Sen jälkeen Pudasjär-
vellä on eletty voimak-kaan 
muuttoliikkeen aikaa, joka 
jatkuu edelleen, kertoi Si-
nikka Wunch. Hän on kir-
joittamassa Pudasjärven 
asuttamisen historiateosta, 
joka valmistuu lähitulevai-
suudessa.

On pyrittävä lisäämään 
ihmisten onnellisuutta, ke-
hotti kouluttaja Anne Huo-
tari Oulusta. Hän näki Pu-
dasjärven matkailussa posi-
tiivisia näkymiä. 

–Matkailu on muuttumas-
sa. Ihmiset eivät halua läh-
teä pitkille lennoille ja etsi-
vät yhä enemmän luontoa ja 
sen tuomaa rauhaa, jota Pu-
dasjärven matkailuyritykset 
pystyvät tarjoamaan. 

Kouluttaja Anne Huotari toivoi mahdollisimman mo-
nen olevan onnellinen.

Maaherra Eino Siuruainen tervehti lämpimästi pudasjärvisiä tuttujaan. Hänen vie-
rellään Pudasjärven asuttamisesta ja muuttamisesta puhunut Sinikka Wunch. 

 Juhlaseminaarin yleisöä Rimminkankaan koulun juh-
lasalissa

Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden sihtee-
ristön päällikkö Tarja Mankkinen onnitteli Pudasjärveä 
aktiivisesta toiminnasta harvaan asutun alueen palve-
luiden turvaamisesta.

370 v –juhlaseminaari:
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Oik:
Seminaarin juontajana 
toimi kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila ja 
avauspuheen piti valtuus-
ton puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma.

Seurakunnan Nuorisokuoro lauloivat kanttori Jukka Jaakkolan johdolla.

Lausuntataiteilija Pirkko 
Polvi esiintymässä

Alla:
Ansiomerkein palkittiin 
maatalousyrittäjä Kaisa 
Nivala, johtava lääkä-
ri Seppo Leppänen ja 
perus-turvajohtaja Merja 
Honkalehto.

Juhlaseminaarissa oli runsaasti ohjelmaa, joka kesti yli kolme tuntia.Vesa Riekki puhuu

Kylärakenne 
säilytettävä 
elinvoimaisena
Seminaarin avasi kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Eero Oinas-Panuma. Hän 
asetti tavoitteeksi säilyttää 
kylärakenteemme vahvana 
myös tulevaisuudessa. 

-Asukkaiden tarvitsemi-
en erilaisten palveluiden 
tuottamisessa riittää haas-
teita. Onnistumiseen tarvi-
taan uudenlaista ajattelua ja 
käytännön toimia sekä pal-
veluja tuottavien kuntayh-
tymän, kaupungin, yksityi-
nen palvelutuottajien ja niin 
sanotun kolmannen sek-
torin panosta, sekä tiivistä 
ja saumatonta yhteistyötä. 
Tarvitsemme myös monien 
pikkutarkkojen ja käytän-
nölle vieraiden normien ja 
säädösten purkua, jotka es-
tävät terveen järjen käytön 
palveluiden tuottamisessa.

-Palveluiden järjestämi-
sen perusedellytys on, että 
meillä on elinvoimaa, joka 
pystyy ne maksamaan. Elin-
voiman osalta tämän päivän 
Pudasjärvi on vahva pitäjä. 
Hyvinvoinnistamme suu-
ren vastuun kantavat ne yli 
400 eri toimialoilla toimivaa 
yrittäjää, jotka työllistävät 
ja maksavat palkan osaa-
ville työntekijöilleen. Meil-
lä Pudasjärvellä löytyy kor-
keatasoista osaamista hy-

vin monilta eri toimialoilta. 
Elinvoimaamme vahvistaa 
myös monipuolinen vapaa-
ehtoinen kulttuuri-, harras-
te- ja järjestötoiminta, totesi 
Eero Oinas-Panuma.

Yhteenvedon ja kiitossa-
nat Pudasjärven 370-juhla-
vuoden tapahtumista esitti 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki. 
Musiikkia esitti seurakun-
nan nuorisokuoro kantto-
ri Jukka Jaakkolan johdol-
la, pianon soittoa Olli-Mik-
ko Heikkinen ja Pirkko Pol-
vi lausui. Juhlassa jaettiin 
kolme ansiomerkkiä. Suo-
men Leijonan Ritarikun-
nan I luokan ritarinmerkki 
johtava lääkäri Seppo Lep-
päselle, Suomen Leijonan 
Ritarikunnan ansioristi pe-
rusturvajohtaja Merja Hon-
kalehdolle ja Suomen Val-
koisen Ruusun Ritarikunna 
n I luokan mitali kultaris-
tein maatalousyrittäjä Kaisa 
Nivalalle. 

Seminaarin veti kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavitti-
la. Juhla päättyi kirkkoherra 
Oskari Holmströmin pää-
tösrukoukseen ja maakun-
talauluun. Sen jälkeen ylei-
sö siirtyi kansalaisopiston 
juhlasaliin nauttimaan Vii-
vana Pisteeseen laulunäy-
telmän annista.

Heimo Turunen
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iloinen talvitapahtuma
Su 7.3. klo 12 Pudasjärven Panumajärvellä

* Kuuma, sekä yhdistetty yleinen ja tuntemattomien sarja
* Pääpalkintona kultaharkko
* Lapsille tarjoamme ilmaiseksi kivaa ohjelmaa:

poro- ja hevosajelua, hoijakka, liukumäki ym
* Lapset pääsevät mukaan tekemään käsi-käteen-ketjua. Kisavieras

joka arvaa ketjun pituuden, voittaa mukaansa aidon Panuma-Mollan

Panumajärvi ry, Kiiminki-Kollaja plk

Lue lisääwww.panuma.fi

Sotaveteraanit ja Naisjaosto piti vuosikokouksen seurakuntakeskuksessa 22.2.

Pudasjärven Sotaveteraa-
neille vuoden 2009 toiminta-
kertomus oli järjestykses-
sään yhdistyksen 43. Se kä-
siteltiin ja hyväksyttiin maa-
nantaina 22.2 pidetyssä vuo-
sikokouksessa.

Veteraanien keski-iän

Sotaveteraaneilla vilkasta toimintaa

noustua yli 87 vuoteen on
yhdistyksen toiminta pai-
nottunut kotona asumisen
tukemiseen, eriasteisen kun-
toutuksen huolehtimiseen,
virkistystoimintaan sekä
muistamiseen merkkipäivi-
nä ja ansio- ja kunniamerk-

kien hakemiseen. Veteraani-
en viimeiselle matkalle, “vii-
meiseen iltahuutoon” saatte-
leminen on ollut kunniateh-
tävä.

Toimintavuoden päätty-
essä yhdistyksen kokonaisjä-
senmäärä oli 355, jakaantu-

en siten, että vapaajäseniä eli
yli 80-vuotiaita on 153 (74
miestä, 79 naista), joista les-
kijäseniä 12 ja puolisojäseniä
seitsemän. Kunniajäseniä oli
13, alle 80-vuotiaita kuusi,
yhteisöjäseniä kuusi sekä
kannattajajäseniä 177. Vuo-

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

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! 

den aikana on kuollut 22 ve-
teraania, joista yhdistyksen
jäseniä oli 18. Yhdistykseen
liittyi uusia jäseniä 31, joista
kannattajajäseniä on 22.

Veteraanien kotiaputoi-
mintaa on kaupungin koti-
palvelutyötä täydentäen jär-
jestetty lähinnä Pudasjärven
4H-yhdistyksen avustaja-
projektin kautta, minkä pii-
rissä on olut yhteensä 75
avustuskohdetta. Yhdistys
on kaupungin ja veteraani-
piirin tukemana vastannut
avustajaprojektin noin 5000
euron matkakustannuksista.
Muita veljestukiavun kohtei-
ta on vuoden aikana ollut
yhteensä 83, joille on koh-
dennettu yhdistyksen avus-
tuksia yhteensä 3900 euroa ja
sotaveteraaniliiton kautta
saatuja avustuksia yhteensä
1250 euroa.

Kaikki veteraanitunnuk-
sen omaavat veteraanit ovat
halutessaan päässeet jonkin-
asteiseen kuntoutukseen,
joko laitos- tai avokuntou-
tukseen. Kuntoutus on ete-
nevässä määrin painottunut
avokuntoutukseen.

Pudasjärven kaupungin
järjestämä ja kustantama vir-
kistys- ja kuntoutuspäivä
“Puikkaripäivä”, joka järjes-
tetään torstaisin Virkistysui-
mala Puikkarissa, on osoit-
tautunut hyvin tarpeellisek-
si ja suosituksi avokuntou-
tustoiminnaksi. Kaikkinensa
virkistys - ja muun yhdistys-
toiminnan tavoitteena on ol-
lut yhteyden pitäminen ta-
valla taikka toisella jokaiseen
veteraaniin. (en)

Tarkempaa infoa: www.porokoirakerho.fi http://www.porokoirakerho.fi. Terveisin  Riikka Juntunen

Porokoira paimenessa.

Jälleen on se aika vuodesta,
jolloin etelän ja pohjoisen
koira-ihmiset kohtaavat po-
ropaimennuksen merkeissä.
Jokavuotisen tapahtuman
tarkoituksena on poroa pai-
mentavan koiran tuntemuk-
sen ja käytön edistäminen.
Porokoiriin liittyvän kult-
tuuriperinnön vaaliminen
sekä yhteistyön rakentami-
nen porokoiraa työssään
käyttävien ja alan harrasta-
jien välille ovat tärkeässä
roolissa viikonlopun aikana.
Samalla saadaan tärkeää in-
formaatiota koirien paimen-
nusominaisuuksista tuke-
maan jalostustyötä.

Tapahtuma on jälleen kol-
mipäiväinen ja järjestetään
nyt Pudasjärvellä 5.-7.3.2010.

Perjantaina ja sunnuntaina
testataan koiria, jotka eivät
ole poronhoitokäytössä. Kil-
pailupäivä on lauantai. Po-
rotalouksien koirat pääsevät
kilpailuun ilmaiseksi, olivat
rekisteröityjä tai eivät. Toi-
votamme poromiehet roh-
keasti mukaan porokoirien-
sa kanssa! Myös yleisö on
tervetullut seuraamaan ta-
pahtumaa. Sisäänpääsymak-
sua yleisölle ei ole. Toiminta
alkaa joka päivä klo 10.00.

Porokämpässä aidalla on
myytävänä ruokaa ja kahvia
ym. käteismaksulla. Nuoti-
olla voi paistaa makkaraa.
Aidalla on porokämppä,
mutta tarkenemista ei kan-
nata laskea sen varaan. Run-
sas vaatetus on tarpeen.

Poropaimennustapahtuma 5-7.3.2010

Korentokankaan aidalla

Tiketti 5 €
Lapset ilmaiseksi

Panuman poroajot
 ja koko perheen
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Syötteen tapahtumia
RINNETAPAHTUMAT
Audi Rinnerieha  3.3. klo 12-15.
Tuubivauhtikisa  3.3. klo 14. Nyt kisataan kuka uskaltaa pai-
naa lujimmin tuubissa! Hyvät palkinnot, tule kisaamaan!
Suomi Slalom 4.3. klo 12. Suomi Slalom on koko perheen ja
ystävien leikkimielinen ja hauska rinnetapahtuma. Reippaan
yhdessäolon ohessa myös kilpaillaan, lajeina pujottelu, telemark
ja lumilautailu.
HyppySkaba Iso-Syöte SnowParkissa
4.3. klo 13 Ilmoittaudu parkkimanagerille sähköpostilla:
 parkkimanageri@syotesnowpark.com
Kokoontuminen parkin kakkosboksille puolituntia ennen kisaa.
Tavarapalkintoja tiedossa!
Leijonakisat 7.3. klo 14. Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13 v.
Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e.
Elan SnowTour 9.3. klo 12.00
Audi Rinnerieha 10.3. klo 12.
Tuubivauhtikisa 10.3. klo 14.-15.Nyt kisataan kuka uskaltaa
painaa lujimmin tuubissa! Hyvät palkinnot, tule kisaamaan!
Tuubivauhtikisa 10.3. klo 14- 15. Nyt kisataan kuka uskaltaa
painaa lujimmin tuubissa! Hyvät palkinnot, tule kisaamaan!
Vehon autotapahtuma     11.3.- 13.3. klo 12 Veho tuo lähes
koko Mersun nelivetomallistonsa tunturiin. Nyt pääset testa-
maan paikan päällä autoja lumisissa olosuhteissa.
K2 TOUR 12.3. klo 12.
Leijonakisat 13.3. klo 14.  Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13
v. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e.

RAVINTOLATAPAHTUMAT
Karaoke 3.3. klo 21. Panoraama-ravintolassa alkaen n. klo 21.
Vallaton Simosaurus dinosaurus, Hotelli Iso-Syöte 4.3.
klo 19.00 koko perheen ja varsinkin lasten tapahtuma, leikkejä
ja lauluja joihin jokainen halukas pääsee mukaan.
Simodeus & Pumtsi pum, Hotelli Iso-Syöte 4.3.klo 20.
Tanssiorkesteri Crystal & Snapsibaarin disco
5.3.klo 21Tanssiorkesteri Crystal esiintyy Panoraama-ravinto-
lassa Snapsibaarissa dj alkaen klo 22.
Texas Hold’Em pokeri-ilta
6.3. klo 20.00. Tule pelaamaan ja viihtymään. Ammattijakaja opet-
taa sinut pelaamaan.
Sergein Karaoke Pärjänkievarilla 6.3.klo 21, kauden kuu-
mimmat Karaoke-jamit Pärjänkievarilla laulattaa Sergei!
KAKE RANDELIN & Snapsibaarin disco 6.3. klo 23.00
Kake orkestereineen esiintyy Panoraama-ravintolassa alkaen
n. klo 23. Snapsibaarissa dj alkaen klo 22. Tervetuloa!
Karaoke Legenda 2010 osakilpailu 10.3.klo 21. Alkaa Pa-
noraama-ravintolassa n. klo 21.
Karaoke 10.3. klo 21 Panoraama-ravintolassa alk.  n. klo 21.
Vallaton Simosaurus dinosaurus, Hotelli Iso-Syöte
11.3. klo19. Koko perheen ja varsinkin lasten tapahtuma, leik-
kejä ja lauluja joihin jokainen halukas pääsee mukaan.
Simodeus & Pumtsi pum, Hotelli Iso-Syöte 11.3. klo 20.
Ässät & Snapsibaarin disco  12.3.klo 22.Ässät esiintyy Pa-
noraama-ravintolassa. Snapsibaarissa dj alkaen klo 22.
MIKKO ALATALO, Ravintola Revontuli 13.3. klo 21.
Ohjelmassa Mikon lauluja, yhteislaulua ja tanssia.
Stockholm Express Pärjällä 13.3. klo 21. Rämäkkä rock-
bändi joka panee tyrät rytkymään ja baarien pallit tärisemään.
Musiikkia Hurriganes -hengessä ja Ganes biiseillä.
Bilebändi Vaudeville & Snapsibaarin disco 13.3. klo 21. -
1.00. Vaudevillen esiintyy Panoraama-ravintolassa alkaen n. klo
23:00. Snapsibaarissa dj alkaen klo 22:00.
MIKKO ALATALON känkkäränkkä, Ravintola Revon-
tuli 14.3.  klo 13.00 Lapsille mukava känkkäränkkä ohjelma ja
tietenkin yhteislaulua.Tulee mukava mieli eikä känkköränkkä
vaivaa ohjelman jälkeen.

MUITA TAPAHTUMIA
Jään mielenkuvia Syötteen luontokeskuksessa Aika:
19.1.-15.3. Esko Ikosen perinteisestä poikkeavat luontokuvat
avaavat katsojalle jääkimpaleisiin kätkeytyvää kauneutta.
Luontokeskuksen filmiviikot 22.2.-14.3.2010 Syötteen
luontokeskuksessa leffaillaan jälleen hiihtolomaviikkojen ajan.
Viikoilla 8 - 10 esitettävissä elokuvissa seikkailevat Tyttö ja ket-
tu sekä Wall-E, tulevaisuuden siivousrobotti. Hiihtolomaviikko-
jen elokuvanäytökset ovat maksuttomia. Ikäsuositukset: Wall-E
animaatio K 3 ja Tyttö ja kettu K 7. Elokuvat sopivat hyvin myös
aikuisille eikä yläikärajaa ole. Auditorion 60 istumapaikkaa jae-
taan saapumisjärjestyksessä.
15. SYÖTEHIIHTO lauantaina 10.4.2010 klo 9.00
Pudasjärven Urheilijat järjestää tänä vuonna 15. kerran Syöte-
hiihdon. Aiempi reitti kulki Syötteeltä Pudasjärvelle, mutta tä-
män reitin käyttö loppui jo 1980- luvulla. Nyt uusittua reittiä,
joka kulkee Syötteen ympäristössä, on hiihdetty ensimmäisen
kerran.

Syötteen Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekah-
vila on avoinna aina perjantaisin klo 10-12 Kaikki perheet ter-
vetulleita asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tervetuloa!

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

La 6.3 klo 20 Texas Hold’em pokeri-ilta
Ravintola Revontulessa

Tule tutustumaan peliin,
pelaamaan ja viihtymään.

La 13.3 alk. klo 20 Mikko Alatalo
Yhteislaulua Tammerkosken tyyliin ja
klo 21 alkaen tanssia.

Su 14-3 klo 13
Lasten Känkkä-
ränkkä-konsertti
Mikko Alatalo.

Ammattijakaja opetta-
massa pelin saloja.

Syötteellä hiihtoloma seson-
ki on alkanut etelän loma-
laisten tulolla jo tällä viikol-
la ja ensi viikolla on vuoros-
sa pohjoisen lomat, joten vä-
keä riittää jatkossakin.  Lu-
mestakaan ei ole pulaa, sitä
nimittäin on paikoitellen
jopa metrin verran. Hiihto-
ladut sekä laskettelurinteet
ovat hyvässä kunnossa vas-
taanottamaan lomalaisia.
Pauli Särkelän Kelosyöte Oy
Paulin mökit tarjoavat 13
mökkiä sekä runsaasti akti-
viteetteja Kelosyötteen
upeissa maisemissa.

Paulin mökit sijaitsevat
lähellä Syötteen palveluita
Kovalammen rannalla. Mök-
kien läheisyydessä on paljon
aktiviteetteja, kuten Pauli
kertoo:

– Hyvä retkipaikka löy-
tyy vaikkapa Vattukurun
laavulta, joka sijaitsee noin
kahden kilometrin päässä
mökeistä. Laavu on rotkon
pohjalla jonne laskeutumis-
ta helpottavat apuköydet.
Laavulta löytyy polttopuita
sekä wc. Laavulle pääsee
hiihtämällä tai tarvittaessa
myös moottorikelkalla reki-
kyydissä. Hiihtoretken voi
tehdä myös Myllyn laavulle
jonne matkaa mökeiltä tulee

noin yksi kilometri. Laavun
vieressä sijaitsee vanha Vaa-
ran mylly. Myllyn laavulta
löytyy myös valmiina polt-
topuita.

Kovalammen rannassa
sijaitsevaa saunatupaa voi
vuokrata parhaimmillaan 25
hengelle. Uusi savusauna on
valmistunut saunatuvan yh-
teyteen tammikuussa pala-
neen tilalle. Rantasaunan
yhteydessä ulkona on myös
poreamme, josta voi ihastel-
la talvisia maisemia. Myös
avantoon pääsee pulahta-
maan vaikkapa savusaunan
löylyistä.

– Kaikista mökeistä löy-
tyy myös pulkat ja rattikel-
kat ja pulkkamäki pidetään
kunnossa.  Mökkiläisten
käytettävissä on myös ranta-
kota lämpimine porontaljoi-
neen. Pauli kertoo.

Mahdollisista moottori-
kelkka- reki-ajeluista ja opas-
tuksista hiihtoretkille voi
kysyä suoraan Paulilta. Ha-
lutessaan mökkiläisten on
mahdollista kokeilla myös
lumikenkiä.

Tulevista tapahtumista
voisi mainita pääsiäislauan-
taina 3.4 saunatuvalla järjes-
tettävät perinteiset kyläseu-
ran pilkkikilpailut.

Talvisia aktiviteetteja

Pudasjärven kaupunki jär-
jestää mökkiläisille tapahtu-
man Syötteellä keskiviikko-
na 10.3. Safaritalon yhtey-
dessä. Kaupunginjohtaja
Kaarina Daavittila avaa tilai-
suuden kello 11, jonka jäl-
keen voi vapaasti tutustua
eri toimijoiden esittelypistei-
siin.

Tapahtuman tarkoitukse-
na on tuoda yhteen Syötteen
alueen matkailijoita ja palve-
luita tarjoavia yrittäjiä sekä
samalla kertoa Syötteen ja
Pudasjärven kaupungin tu-
levien vuosien kehittämis-
suunnitelmista. Tapahtu-
massa kerrotaan alueen ra-
kentamismahdollisuuksista,

Syötteellä Mökkiläistapaaminen
uusista tonteista, rakennus-
lupa-asioista, yksityisteistä
ja niiden ylläpidosta, vapaa-
ajan asumisesta Pudasjärvel-
lä sekä alueen yritysten tar-
joamista palveluista. Asiapi-
toisen ohjelman lisäksi ta-
pahtumassa on tarjolla aitoa
markkinatunnelmaa myyn-
tikojuineen.

Pudasjärvellä on yli 3 100
mökkiä ja siten mökkiläiset
muodostavat merkittävän
voimavaran niin alueen ke-
hittämisen kuin myös pai-
kallisten yritysten menesty-
misen näkökulmasta.

Marianne Mäntylehto

KELOSYÖTE
PAULIN MÖKIT

Vuokrattavana ympäri vuoden
korkeatasoisia mökkejä

kauniissa Kelosyötteen maisemissa.
Varaukset numerosta 08 - 838 105

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

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Myytävänä lähes uusi vihre-
än-harmaa sohvat 2+3 hen-
kilölle, hp 600 e. Istuimet ai-
toa nahkaa. puh. 0400-198
390

Myytävänä Arctic Cat moot-
torikelkka ZR 500 APV, vä-
hän ajettu, siisti. Puh. 040 709
4583

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Myydään hyväkuntoinen 3
–vaihteinen, kotimainen,
naisten polkupyörä. Puh.
040 504 2814

Haen epäkuntoiset polku-
pyörät. Puh. 040 504 2814

ILMOITA
PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ

 LEHTI  JAETAAN
PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIIN.

Lähes 1000 henkilöä katsoi Viivana Pisteeseen näytelmän

Näytelmän kirjoittaneen ja
ohjanneen Alpo Puhakan
mukaan esitykset menivät
loistavasti. Kaikki näyttelijät
ja orkesteri onnistuivat hie-
nosti.

Musiikkinäytelmässä oli
mukana 12 näyttelijää, jois-
sa muutamia myös ensiker-
talaisia. Lisäksi oli neljän
hengen tanssiryhmä, kuu-
den henkilön orkesteri sekä
ihmiset tekniikassa, lavas-
tuksessa, puvustuksessa
sekä kansalaisopiston väkeä
muissa tehtävissä. Näytel-
mää on harjoiteltu reilu vuo-
si. Kaikki, jotka halusivat,
saivat tulla näytelmään mu-
kaan ja lisäksi harjoitusten
aikana ohjaaja pyysi muuta-
mia muissa tehtävissä ollei-
ta henkilöitä mukaan näyt-
telijöiksi. Ohjaaja Alpo Pu-
hakka korostaa, että kaikki
näyttelijät olivat pääosassa.
Toki joillakin näyttelijöillä
oli toisia suurempi rooli.

Erittäin tärkeä asia Alpo
Puhakan mukaan on se, että
näytelmän musiikki oli teh-
ty paikallisin voimin juuri
tätä näytelmää varten. Mu-
siikissa on sanoituksia ja sä-
vellyksiä Senja Latvalalta,
Reijo Kossilta, Lasse Aalto-
selta, Markku Kemppaiselta,
Alpo Laakkoselta, Jari Laak-
koselta ja Aimo Pietilältä.

Musiikin sovituksesta ja joh-
tamisesta vastasivat Reijo
Kossi ja Lasse Aaltonen, la-
vastuksesta Kari Tykkyläi-
nen ja puvustuksesta Marja-
Leena Tykkyläinen. Maskee-
rauksesta vastasi  Senja Lat-
vala, äänen ja valot hoiti
Tuomo Torvinen.

Näytelmän ensi-ilta oli
varattu 370-vuotta juhlivan
kaupungin ja seurakunnan
kutsuvierasnäytännöksi.
Väärillä papereilla Saraky-
län koululla opettajana 50-
luvulla olleen Mauri Sario-
lan puoliso Tuula Sariola oli
mukana ensi-illassa. Hänel-
le kerrottiin, että näytelmän
juoni ei ole faktaa, vaan fik-
tiota. Esityksen jälkeen Sa-
riola totesi, että näytelmä oli
hyvinkin faktaa ja todelli-
suus on ollut huomattavasti
rankempaa.

-Pidin todella näytelmäs-
tä, hän totesi.

Näytelmän kirjoittaneen
Alpo Puhakan mukaan näy-
telmä kertoo opettajasta,

joka jostakin syystä oli pääs-
syt Sarakylän koululle opet-
tajaksi väärillä papereilla.
Miten se oli mahdollista, sii-
tä on useita tulkintoja. -50
luvulla syrjäkylän koululle
tieto kulki hitaasti ja elämä
oli erilaista kuin pääkaupun-
kiseudulla, josta tullut opet-
taja oli aktiivinen, sosiaali-

Viime viikonvaihteessa Kansalaisopiston
juhlasalissa esitetty musiikkinäytelmä Viivana

pisteeseen kokosi viiteen esitykseen ja
kuudentena olleeseen kenraaliharjoitukseen

lähes 1000 katsojaa.

Kuvassa Sariola-seuran henkilöitä sekä näytelmän tekemiseen osallistuneita pu-
dasjärveläisiä. Edessä keskellä Tuula Sariola.

Markku Kemppainen on-
nistui niin toimittaja Veijo-
lan kuin Anselmin rooleis-
sa.

Näyttelijät onnistuivat erinomaisesti. Mukana oli kokenei-
ta näyttelijäharrastajia sekä muutama ensikertalainenkin.

Oppilaat laulamassa iloisesti uuden opettajan
ensi päivän vaikutelman jälkeen “Meillä ompi
uusi ope”.

Suuri rakkaus kestää ja
kärsii kaiken. Esteri (Milla
Harju) rakasti Sauli Merjo-
laa ja samalla hän pystyi
rakastamaan myös Jorma
Sielulaa.(Keijo Piirainen).

nen, reipasotteinen ja vielä
ilmeisen hurmaava mies.
Voi vain kuvitella mitä sil-
loin voi tapahtua. Jännitystä
oli myös siinä, milloin hän
kärähtää epäpätevyydestä.
Tässä oli helppo rakentaa
näytelmän juoni. Siinä olete-
taan, että katsojat tietävät
asian ytimen. Näytelmässä

kerrottiin, millaista elämää
vietettiin opettajan kylällä
olemisen aikaan sekä hänen
kylältä lähdettyään.

Viivana pisteeseen –näy-
telmässä on mukana anteek-
siannon ja moraalin teemaa,
jotka ovat hyvin tärkeitä asi-
oita ihmisten elämässä, tote-
aa Puhakka.

-Vastuu pitää ottaa jokai-
sen omasta elämästään. Se
on ollut pääajatukseni, jota
pyrin tuomaan esille.

Jatkoesityksiä ei ole tie-
dossa. Ei ole vapaita ja sopi-
via tiloja. Eikä ehkä ole tar-
vettakaan, sillä lähes jokai-
sessa esityksessä olisi ollut
tilaa suuremmallekin katso-
jamäärälle, tuumailee Alpo
Puhakka..

Heimo Turunen



9nro 9 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

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

HAUTAKIVET

VAKUUTUSPALVELUT

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Lähivakuutuksen puhelinpalvelu paranee entisestään

vakuutuspalvelumme

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

www.lahivakuutus.fi

Pudasjärven Lähivakuutuksen puhelinnumero on muuttunut.

Uusi asiakaspalvelunumeromme on 020 522 6000

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

KIINTEISTÖVÄLITYS

Moreenikuja 3,
90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Lisäkaiverrukset ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

Kotiporras
Kauppurienkatu 23

90100 Oulu
www.remax-kotiporras.fi

KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ
PUDASJÄRVELLÄ
Asunnot, Lomamökit
Metsäpalstat, Tontit

Tuomo Jokikokko
Myyntineuvottelija

040-7695206
tuomo.jokikokko@remax.fi

Välityspalkkio
 3.66% (sis.alv),
velaton hinta tai

sopimuksen mukaan.
Minimipalkkio
2300€ (sis.alv)

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

Kellot
Kalevala-korut

Kihlat
Lahjatavarat

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

Naamanka Ky
KELLOSEPÄNLIIKE

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

LAKI-
ASIAIN-

TOIMISTO

Juha Asikainen

Hoidan yli
kahdenkymmenen

vuoden kokemuksella
lakiasianne

Varatuomari
Juhani Asikainen

Toritie 1
(Osuuspankin talo 2. krs.)

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

kalastustarvikkeet 
metsästystarvikkeet

lämpökengät 
hevostarvikkeet

koiranruuat

www.anonase.com
08-821 337

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

LAPIN
AUTO-OSA OY

Kaikki automerkit
 • PURKUOSAT ja UUDET OSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

KONEVUOKRAUSTA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen

OULUN
VUOKRAKONE OY

Simeonintie 4
Avoinna ma-pe klo 7-15

KELLO- JA KULTA

METSÄSTYS- JA ERÄ-
TARVIKKEET

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
 •  AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT

 Avoinna ma-pe 8.00-16.00
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  •  p. 040 564 8614

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT K K K K Kyyyyy
Puh. 0208 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
Sähköposti: erkki.tauriainen@pp.inet.fi

HINAUKSIA

LVI- ja
Rautatarvike Oy

LVI -työt, sähkötyöt
ja peltityöt paikalli-

sesta liikkeestä!

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

LVI JA RAUTA

ja

TAKSIT
P. 0400 388 231

Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

  KUNTOSALI
KAUNEUDENHOITO

HIERONTAPALVELUT

RAKENNUS-
PALVELUT

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

Klinikalta on saatavissa mo-
nipuolisia kauneuteen ja ter-
veyteen liittyviä laserhoito-
ja ajanvarauksen perusteel-
la. Hoidot suorittaa aina la-
serhoitoihin koulutettu sai-
raanhoitaja. “Laserhoidot
soveltuvat suurimmalle
osalle asiakkaistamme, toki
jotkut sairaudet tai lääkeai-
neet voivat olla esteenä hoi-
dolle, mutta ennen hoidon
aloittamista käymme aina
terveysasiat läpi”, kertoo sai-
raanhoitaja Anne Kumpula
Suomen Iholaserista.

Usein kysyttyjä hoitoja
ovat couperosaihon hoidot,
joissa ihon punoitusta ja nä-
kyviä verisuonia häivyte-
tään laserpulsseilla sekä py-
syvä ihokarvojen poisto
esim. ylähuulen ja leuan alu-
eelta, sääristä sekä bikinira-
jasta. “Ihokarvojen poistossa
tuhoamme laservalolla kar-
vatupen aina ihokarvan kas-
vusyklin aikana ja noin kol-
mesta neljään hoitokertaa
riittää pysyvään ihokarvan
poistoon.  Toki täytyy muis-
taa, että laserhoitojen tulok-
set ovat aina yksilöllisiä ja
monista eri seikoista johtu-
via”, kuvailee Anne Kumpu-
la.

 Erityyppisten nuoren-
nushoitojen yhteydessä ku-
dokseen voidaan myös in-
jektoida laserilla hoitavia te-
hoaineita, esim. suuressa
suosiossa olevaa hyaluroni-

Suomen Iholaser
Oulussa

happoa, joka edistää kolla-
geenin tuotantoa, nuorentaa
ja syväkosteuttaa ihoa. Mo-
nipuolisilla laserhoidoilla
puhdistetaan myös tehok-
kaasti ihon epäpuhtauksia.
“Mustapäitä, finnejä ja pe-
rinteistä aknea hoidetaan
juuri ihonpuhdistukseen ra-
kennetulla hoitopäällä, joka
imee itseensä ensin epäpuh-
taudet ja sen jälkeen kuivat-
taa alueen laservalon avul-
la”, tarkentaa Kumpula uut-
ta aknenhoito-ohjelman kul-
kua. “Tutkimusten mukaan
jopa elimistölle raskaat lää-
kekuurit voidaan jäävät vä-
hemmälle tässä uudessa ak-
nenhoito-ohjelmassa”, iloit-
see Kumpula.

Suomen Iholaserissa la-
ser-teknologiaa hyödynne-
tään myös hampaiden val-
kaisussa.  Kirkas ja puhdas
hymy saadaan aikaan läm-
mittämällä kemiallista val-
kaisuainetta laservalon avul-
la jolloin hampaiden kiille
sekä hammasluu valkaistu-
vat.

 “Valkaisun lopuksi suo-
ritamme vielä hampaita suo-
jaava fluorihoidon. Asiak-
kaan oma hammasluun väri
ratkaisee myös osaltaan hoi-
don lopputuloksen, useim-
man asteen vaalennus onnis-
tuu parhaiten keltaiselle
hammasluulle, “ selventää
sairaanhoitaja Anne Kum-
pula.

Aivan Oulun ydinkeskustaan, maineikkaan
kauniiseen Puistolan taloon

Pakkahuoneenkadulla, on viime joulukuussa
avattu Suomen Iholaser Oy:n Oulun klinikka.

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Seuraava Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 10.3.2010.

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732



10 nro 9PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Kun pumpun toimitus tapahtuu viimeistään
30.4.2010, miinustat hankintahintaa ja
ensikäynnistyksestä alkaen lämmityskulujasi.
  Huonoa lämpöpumppua ei kannata
hankkia edes halvalla, mutta jos hyvän
saa halvemmalla, mikset tilaisi heti?

Investointi tulevaisuuteen

Ilmalämpöpumpun ostajalle
100€:n LAHJAKORTTI
M-Tavarataloon

Talviehto on voimassa
15.2. – 15.4. välisenä aikana.

IVT - askeleen edellä jälleen

No 359001

KYSY
TARJOUSTA!

Suojalinnan asukastuvalla, Urheilutie 2 Pudasjärvi

Pudasjärven Työttömien Yhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

ke 17.3.2010 klo 18.00

Tervetuloa!
Hallitus

järjestää jäsenille perheineen
RETKEN UKKOHALLAAN la 27.3.2010

Puikkarin kokoustiloissa ti 30.3.2010 klo 17.00

Pudasjärven JHL ry os. 330

Bussi lähtee kaupungintalolta klo 8.00, palaa n. klo 18.00.
Ladut, rinteet tai saunamaailma odottaa!
Kyyti ilmainen, saunamaailma 10 €/hlö, lounaspöytä 11,50 €.
Ilmoittautumiset Tarjalle 19.3. mennessä, puh. 040 545 9314.

Tervetuloa viettämään rentoa kevätpäivää!

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Pudasjärvellä 3.3.2010 Hallitus

Esillä sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2009 toimin-
takertomus sekä tilinpäätös.

Jäsenet, tervetuloa kokoukseen!

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.

Panuman porokisoissa kaikki lapset ovat sankareita

Porot ottavat mittaa toisistaan Panumalla

Porokisoissa kuskien pitää olla kovakuntoista. Viime vuoden kisassa Janne Vähäkuopus ja Jussi
Orjasniemi ajoivat Paumalla parikymmentä lähtöä. (Kuvat: Siiri Oinas-Panuma)

Perinteiset Panuman poroki-
sat käydään Pudasjärven
Panumajärvella sunnuntai-
na 7. maaliskuuta alkaen klo
12.00. Vuosittain tapahtuma
kerää paljon väkeä Panumal-
le, eikä vähiten siksi, että
koko perheen talvitapahtu-
massa on paljon tekemistä
kaikenikäisille.

Tänä vuonna porokilpai-
lun lisäksi jännitetään sitä,
kuinka pitkän ketjun tapah-
tumaan osallistuvat lapset
muodostavat. Kilpailupäivä-
nä mitataan ensimmäisen
kerran, kuinka pitkästi Pa-
numan porokilpailuihin
osallistuu lapsia.

Jokainen ala-asteikäinen
ja sitä nuorempi lapsi pääsee
tapahtumassa tekemään käsi

käteen -ketjua, jonka pituus
mitataan. Ketjun pituuden
lähimmäksi arvannut kisa-
vieras saa palkinnoksi kisa-
maskotin, Panuma-Mollan.
Panuma-Mollan ovat om-
melleet panumalaiset käsi-
työntaitajat.

Kisojen aikana lapsille jär-
jestetään myös monenlaista
muuta maksutonta ohjelmaa
ja heillä riittää järvellä puu-
haa koko päiväksi. Lapset
pääsevät muun muassa po-
roajelulle, laskemaan liuku-
mäkeä ja pyörimään hoija-
kassa.

Itse Panuman poroajoissa
mittaa toisistaan ottavat
vauhdikkaat kilpaporot. Kil-
pailuissa ajetaan kuuma sar-
ja sekä yhdistetty yleinen ja

Lapset huomioidaan erityisesti tämän vuoden poroki-
soissa. Viime vuonna kisatapahtumia seurannut Emmi
Vähäkuopus porokisapokaaleineen.

tuntemattomien sarja. Ajo-
jen pääpalkintona on aito
kultaharkko, jonka saa päi-
vän nopein ajokas.

Panuma on yksi Pudas-
järven vanhoista porokylis-
tä. Järven jäällä porot ovat

kilpailleet yhtäjaksoisesti jo
yli 30 vuoden ajan.

Kilpailun järjestäjinä ovat
Panumajärvi ry ja Kiiminki-
Kollajan paliskunta.  Lisätie-
toja www.panuma.fi

Luontokeskuksen filmiviikot
22.2.- 14.3. Ohjelmistossa Syötteen luontokeskuksessa Wall- E sekä
Tyttö ja kettu. Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
KesäDuuni 2010
5.3.  klo 9.00. Tapahtuma toteutetaan messutyyppisesti esittelypis-
teineen, opastuksineen ja lyhyiden “spiikkausten” muodossa. Paik-
kana Rimminkankaan koulu. Tervetuloa!
Poropaimennustapahtuma 5-7.3. Korentokankaan aidalla, Pu-
dasjärvellä. Perjantaina ja sunnuntaina testataan koiria, jotka eivät
ole poronhoitokäytössä. Kilpailupäivä on lauantai. Porotalouksien
koirat pääsevät kilpailuun ilmaiseksi, olivat rekisteröityjä tai eivät.
Toivotamme poromiehet rohkeasti mukaan porokoiriensa kanssa!
Toiminta alkaa joka päivä klo 10.00.
Tanssit Möykkälässä
6.3. Esiintyjänä Trio Tuovila Puhoskylän Möykkälässä. Järjestäjä Pu-
hoskylän Kyläseura ry.
Panuman poroajot
7.3. klo 12.00. Kokoperheen talvitapahtuma Panumajärvellä. Moni-
puolisen ohjelman ansiosta kisat ovat muodostuneet odotetuksi
tapahtumaksi, jota tullaan seuraamaan lähiseudun lisäksi Oulusta
ja kauempaakin. Järjestäjänä Panumajärvi ry ja Kiiminki- Kollajan
paliskunta. Tervetuloa!
Rajalta Rajalle -hiihto Syötteellä
13.3.- 17.3. Hiihdoissa mukana osallistujia 20:stä eri maasta, majoi-
tus Syötekeskuksessa. Paikka Syötekeskus Järjestäjä Pudasjärven
Urheilijat
Koululaisten pitäjänmestaruushiihdot
23.3. klo 10.30. Tänä vuonna hiihdetään vapaalla tyylillä. Tapahtuma
järjestetään Hirvaskosken koululla. Järjestäjä Koulutus- ja vapaa-
aikalautakunnat
Kansainvälinen julistebiennale
3.4. - 27.4. Kansainvälisen julistekilpailun ympäristöjulisteiden sar-
jan 32 parasta julistetta Syötteen luontokeskuksessa. Järjestäjä Syöt-
teen luontokeskus.

Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järven hallitus totesi kokouk-
sessaan, että ennätyssuurten
hirvivahinkojen vuoksi hir-
vikannan vähentäminen on
välttämätöntä. Pudasjärvel-
lä yksityismetsissä hirviva-
hinkoja korvattiin noin 650
hehtaarin alueelle, korvattu
määrä ylittää jo vuotuiset
m ä n n y n v i l j e l y m ä ä r ä t .
Mhy:n hallitus toivookin,
että metsästäjät anovat tule-
valle syksylle pyyntilupia
selvästi aiempaa enemmän.
Arvioista huolimatta kannan
runsaus voi taas syksyllä yl-
lättää ja silloin on hirviva-
hinkojen torjumisen kannal-
ta tärkeää, että lupia on riit-
tävästi käytettävissä kaikilla
alueilla.
Metsänomistajan kannattaa
käydä lumien lisääntyessä

Mhy:n hallitus
huolissaan hirvimääristä

palstallaan tarkastamassa,
ettei hirvilauma ole jäänyt
omaan taimikkoon talvehti-
maan. (ht)

Poropaimennustapahtuma
PUDASJÄRVELLÄ
korentokankaan aidalla 5.-7.3.2010
Joka päivä alkaen klo 10

Yleisöllä vapaa pääsy! Tervetuloa!
Järj. Porokoirakerho ry
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

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

Pölkky Metsä, Rovaniemi

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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

SYÖTTEEN KYLÄYHDISTYKSEN

VUOSIKOKOUS
Su 7.3. klo 18.00 Kylätalolla

Esillä sääntömääräiset asiat.

1) vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin so-
siaalisin perustein

2) hissien asentamiseen, perusparantaminen ja liikku-
misesteen poistamiseen (avustuksen myöntää ara)

3) kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän pa-
rantamiseen sosiaalisin perustein

4) terveyshaittojen poistamiseen sosiaalisin perustein
(avustuksen myöntää ara)

5) avustus suunnitelmalliseen korjaustoimintaan
edistämiseksi

6) tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset,
enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinra-
kennus

7) muut energia-avustukset, vähintään kolme asuin-
huoneistoa, energiakatselmuksiin

8) suhdanneluontaiset avustukset 1.4.-31.12.2010, vä-
hintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä   raken-
nuksessa sekä rakennukseen liittyvässä yhteistilas
sa jos vastuu toimenpiteistä kuuluu yhtiölle
(Kohdan 8 osalta avustusta voidaan myöntää toi
menpiteisiin, jotka on aloitettu aikaisintaan 1.4.2010
ja viimeistään 31.12.2010 sekä toteutettu viimeis
tään 31.12.2011)

Avustusten hakuaika päättyy 9.4.2010 (myöhästyneitä
hakemuksia ei oteta huomioon). Terveyshaittojen pois-
tamista ja uusien hissien rakentamista koskevat avus-
tukset ovat haettavissa jatkuvasti määrärahojen puit-
teissa.
Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana kaupun-
gin neuvonnasta. Hakemukset toimitetaan Pudasjär-
ven kaupunki tekninen toimi Eero Talala os. PL 10
93101 Pudasjärvi. Lisätietoja antaa rakennusmestari
Eero Talala 040–5872275

Pudasjärvi 25.2.2010

PUDASJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Pudasjärven kaupunki julistaa haetta-
vaksi korjaus- ja energia-avustukset.
Avustusta voi saada:

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIPUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Vasemmistoliiton Siuruan osasto ry

VUOSIKOKOUS
pidetään pe 5.3. 2010 klo 19

Siuruan työväentalolla
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa
Johtokunta

Ohjelmassa mm.

Paukkerin-
harjun

kylätalolla 
ke 10.3.

klo 12-15

Sydämellisesti tervetuloa!

TALVITAPAHTUMA

Lue Pudasjärvi-lehti osoitteessa: www.pudasjarvi-lehti.fi
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