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PUDASJÄRVI-lehti nro 2 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI  12.1.2011

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNGIN 

SUORAT 
NUMEROT S. 7

Painopalvelut 
kauttamme
-Esitteet
-Kirjepaperit- ja 
 kuoret
-Käyntikortit
-Tabloid -lehdet
-Valokuvaus-
 palvelut

Pudasjärvi-lehti
Puh. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

HALVIMMAT BUSSIMATKAT OULUUN JA TAKAISIN!

Nevakivi Oy
puh. 08 822 052
www.nevakivi.fi

Eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 6,50 €/suunta
Aikuiset 13,00 €/suunta

M-P   M-P
09:00 Pudasjärvi 16:00
10:15 Oulu 14:40
    T OYS     I

Tarjous voimassa vuoroilla:

ja sijoitus yhdistelmä-
tai osakerahastoon.

Tarjouksemme koskee vähintään 5 000 eu- 
ron sijoitusta, josta puolet sijoitetaan tuot-
totilille ja puolet OP-Rahastoyhtiönyhdis-
telmä tai osakerahastoon. Määräaikaisen 
tuottotilin korko on kiinteä 4 %. Talletusaika 
on 6 -12 kuukautta.

Tuottotilin korkoTuottotilin korko4%

OP-sijoitusrahasto ja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy

Sijoitustuotteiden tuotto määrätyy markki- 
natilanteen mukaan. Tarjous on voimas-
sa 4.2.2011 asti. Tule meille tai soita 
010 257 1903 ja kysy lisää.

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Wintti
DJ Julle

La avoinna 23.00-04.00
Lippu 4€ sis. ep.

TERVETULOA!

Perjantaina 14.1.

Lauantaina 15.1.

Lippu 4€ sis. ep.

KARAOKE
Avoinna klo 12-04

Lippu 4€ sis. ep.

KARAOKE
Avoinna klo 12-04

Varaosapuoli avoinna ma-pe 8.30–17  la 10-14 sunnuntaina suljettu
Kahvio avoinna ma-pe 6.30–21 la-su 9-21

0440 890 061, 0440 890 062

Alkamisaika 
n. klo 21:30

Setti 2 x 45 min. 
Lippu 8€

Isosyötteentie 246, 93280 Syöte
puh. 0201 476400

Tapahtuman järjestää:

Hotelli Iso-Syötteellä
19. 1 . 2011

PLAYA  
Tribute to King of Pop! 

Bilebändi Playan kunnian-
osoitus popin kuninkaalle, 

Michael Jacksonille.
http://www.playaband.com/

TERVETULOA!

Uusi osoite: Kauppatie 5 Pudasjärvi, puh. 0400 886 469

Värikeskus muuttanUT
www.pudasjarvi-lehti.fi

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18 Tarjoukset nähtävissä myös 

VAASAN & VAASAN 
RUISPALAT
660g

179  pss

MIESTEN STORY 
JOUSTOFARKUT
29,90
NYT

25€

VAASAN & VAASAN 
KAURAPALAT
610g

179  pss

BOCO NAISTEN 
NEULETAKKI
musta

2980

LASTEN COLLEGE-
HUPPARI

1590
NAISTEN FLEECE-
TAKKI
pun., musta

1490

ALE ALE ALE
NAISTEN NEULETAKKI
pitsikaulus
14,90
NYT 990

ALE ALE ALE
LASTEN TOKKA KIDS
TOPPAHOUSUT
92-120 cm
26,90
NYT 19€

499  tanko

ATRIA LAUANTAI-
TANKO 1,9 kg

KE

ALE ALE ALE
BELLA
KARVASAAPPAAT
19,90

5€

KE KEPORTTI 
KINKKU-
SUIKALE 
200g

079  pss 019  prk

INGMAN 
PERINTEINEN METSÄ-
MARJA- JA HEDELMÄ-
JOGURTTI 150g

TO TOATRIA 
SUOMALAINEN 
NAKKI LUONNON-
SUOLIKUORI 420g

139  pkt

Säästä
-50%

ATRIA 
KEVYT PERUNA- 
JA PUNAJUURI-
SALAATTI 400g

079  rs

Säästä
-50%

Säästä
-50% Säästä

-50% Säästä
-50%
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PUDASJÄRVI-lehti

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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Ensio Koivula
040 910 0852
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
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

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 ilmestymispäivästä. 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

iltaan mennessä.
Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella
Pudasjärven kaupungin ul-
kopuolisille tilaajille lehden 
hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Pyhän Tuomaan kirkossa (Mielikintie 3) la 15.–su 16.1. 
Tilaisuudet alkavat la klo 13, su klo 12. 

Oulun perinteiset talvipäivät

Mukana mm. Timo Junkkaala, Tapio ja Säde Pokka, 
Juhani Seppänen, Hannu Ojalehto, Heikki Kärhä ja Anna Holma. 
Lastenohjelmaa la klo 13–17 ja su klo 12–16. Nuortenohjelmaa. 
Järj. Tuiran seurakunta, Suomen Raamattuopisto ja 

Kirkkopalvelujen Opintokeskus. Vapaa pääsy.

teemalla ”Jumala puhuu Raamatussa 
– kuuletko Hänen äänensä?” 

Kaanan häitä kuvaava teksti oli aikoinaan yksi loppiaisen ai-
heista. Kun kertomus tietäjistä liitettiin keskiajalla loppiaiseen, 
evankeliumiteksti Kaanan häistä sijoitettiin toiseen loppiaisen 
jälkeiseen sunnuntaihin. Näin kirkkovuodessa siirrytään Jee-
suksen lapsuudesta hänen julkisen toimintansa alkuun. Jeesus 
kutsuu ihmisiä näkemään Jumalan suuria tekoja.

Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
HARTAUS

Messu seurakuntakodis-
sa su 16.1. klo 10 (Jaakko 
Sääskilahti, Juha Kukkurai-
nen, Jukka Jaakkola).

Oulun hiippakunnan luot- 
tamushenkilöiden rovas- 
tikunnallinen perehdy-
tystilaisuus  la 29.1. klo 
9.30-15.30 seurakuntakodis-
sa.  Ilmoittautuminen 24.1. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08-8823100.
Lähetyksen kirpputori ke 
19.1. klo 10-13.
Ystävänkammari seu-
rakuntakodissa ti 18.1. klo 
12-14.
Kuorot: lapsikuoro ke 19.1. 
klo 16.45-17.30, Vox Mar-
garita ke 19.1. klo 18-19.30, 
nuorisokuoro to 20.1. klo 
16.30 ja kirkkokuoro to 
20.1. klo 18.

Nuorten iltakahvila Rönö 
pe 14.1.2011 klo 18-22.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ma 17. 1. klo 10-13, Pe-
täjärinteen perhekerho 
ma 17.1. klo 10-12, seura-
kuntakodissa ja  Puhoksella 
ei perhekerhoa to 20.1.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ke 19.1. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 16.1. klo 
17 (J.Sääskilahti, E.Illikainen).
Kastettu: Saana Aila Maarit 
Särkelä, Bikka Anniina Nur-
mela
Haudattu:  Taimi Harju 97 
v, Ilta Kaarina Haikonen 87 v, 
Jyrki Risto Päiväniemi 49 v

Poronhoidolla on oma mer-
kittävä osansa Pudasjärven 
ja sen ympäristön taloutta. 
Sillä on tietysti myös tärkeä 
työllistävä vaikutus. Pudas-
järvellä on toiminut noin 
kymmenen vuoden ajan 
pienteurastamo, joka on kes-
kittynyt erityisesti porojen 
teurastamiseen.

–Pudasjärven poroteu-
rastamon omistajia ovat Pu-
dasjärven kaupunki ja seit-
semän paliskuntaa, joiden 
lisäksi toiminnassa on mu-
kana vielä kaksi paliskun-
taa vuokralaisina. Teurasta-

Poronhoito tärkeä Pudasjärven elinkeinoelämässä

Poroisäntä Mika Käsmä omistaa Syötteen Porotilan, 
joka järjestää ohjelmapalveluja ympäri vuoden. Turistit 
voivat tutustua porotilan ja poroisännän elämään sekä 
käydä porosafarilla kotaruokailun kera.

moa hallinnoi Kiinteistö Oy 
Pudasjärven Teurastamo, 
kertoo Taivalkosken palis-
kunnan poroisäntä Mika 
Käsmä.

Poroteurastamossa ei 
työskentele palkattuja teu-
rastajia, eikä teurastamon 
toimintakaan ole ympäri-
vuotista. Teurastuksen hoi-
tavatkin poromiehet itse 
aina kulloisenkin tarpeen 
mukaan.

–Tänä vuonna ensimmäi-
nen teurastus ajoittui syys-
kuun viimeiselle viikolle. 
Todennäköisesti teurastuk-

set jatkuvat vielä kevätkau-
della. Saattaa olla, että niitä 
jatketaan vielä myöhemmin-
kin keväällä, jos vain poroja 
löytyy petojen jäljiltä.
Ennen poroerotuskauden al-
kamista paliskunnat pyytä-
vät poronlihasta tarjouksia 
eri jalostajilta. Käytäntö on 
ollut, että sopimus tehdään 
vuodeksi kerrallaan ainoas-
taan vain yhden suuren os-
tajatahon kanssa.

–Tämän lisäksi porono-
mistajilla on tietysti oikeus 
suoramyyntiin. Poronlihas-
ta myydäänkin suoraan 

noin puolet ja loput mene-
vät sopimuksen tehneelle 
jalostajalle. Teurastamossa 
yhteydessä oleva leikkaamo 
on vuokralla yrittäjällä, joka 
leikkaa poromiesten lihoja 
poroja rahtileikkuuna, sel-
vittää Käsmä.

Takavuosina teurasta-
mossa teurastettiin myös 
lampaita. Siitä toiminnasta 
on kuitenkin luovuttu..

–Teurastamon toimin-
nassa mukana olevilla pa-

liskunnilla on suurin sallittu 
poroluku yli kymmenentu-
hatta poroa. Niistä voitaisiin 
aivan hyvin nylkeä vuosit-
tain kuudesta seitsemään tu-
hanteen poroa. Tänä vuonna 
luku saattaa hyvinkin jäädä 
vain neljääntuhanteen joh-
tuen petojen aiheuttamista 
vahingoista.

Jukka Miettinen 
kuvat Heimo Turunen 
ja Ensio Koivula

Poromiehet hoitavat itse teurastuksen kulloisenkin tarpeen mukaan eikä teurastamon 
toimintakaan ole ympärivuotista. Tänä vuonna ensimmäinen teurastus ajoittui syys-
kuun viimeiselle viikolle. Todennäköisesti teurastukset jatkuvat vielä kevätkaudella.

Pudasjärven lukion näytel-
mäkurssi esitti tiistaina 11.1 
lastennäytelmän, joka perus-
tui Ihmemaa Oz -nimiseen 
lastenkirjaan ja elokuvamu-
sikaaliin. Näyttelijöinä olivat 
lukiolaiset ja näytelmän oli 
ohjannut äidinkielenopetta-
ja Suvi Konttinen. Oman sä-
väyksensä näytelmään antoi 
esityksillään musiikinopet-
taja Sari Hukari.

Apujoukkoja oli myös 
yläkoulun oppilaista. La-

Ihmemaa Oz 
lastennäytelmä lukiolla

vasteet on tehnyt kuvataide-
opettaja Paavo Ahonen, joka 
vastasi myös näytelmän va-
lotekniikasta. 

Näytelmää oli harjoitel-
tu ahkerasti pitkin syksyä. 
Yleisöesityksen lisäksi tiis-
taina oli kolme esitystä ja 
keskiviikkona vielä yksi 
esitys yläkoululle, Lakarin 
ja Kurenalan kouluille sekä 
lukiolaisille. (ht)

Lotta (toinen vasemmalta) oli matkalla kultaiseen kaupunkiin tapaamaan Ozia ja sai 
matkallaan kaverikseen Lauri linnunpelättimen, Pekka peltimiehen ja Leo leijonan.



3PUDASJÄRVI lehtinro 2/2011
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

www.suvantoyhteiso.fi

RAKENTAVASSA SEURASSA

TORNIO
YLITORNIO
ROVANIEMI
OULU

Perinteistä Suomalaista menoa, 
lattareilla maustettuna.

Tanssikurssi Koskenhovilla
Kevätkauden kurssit alkavat 
keskiviikkona 12.1.2011 klo 18.30

Tiedustelut Ensio 045 633 074

Tervetuloa!

Tervetuloa!

Pe 14.1.2011 
Joy-Karaoke 

klo 21.30-01.30 
lippu 5€

La 15.1.2011 
Joy- Karaoke ja 

Snapsibaarissa DJ 
klo 21.30-01.30 

lippu 5€

LVI- JA Rautatarvike Oy

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

Kauttamme LVI-, sähkö-, sekä 
peltisepäntyöt ammattitaidolla

Teetä LVI kuntokartoitus ajoissa
Ennakoi vesivahingot!

FROSTGUARD 
SULANAPITO-
KAAPELIT

suoraan hyllystä
Kauttamme kaikki 
rakennuspeltityöt

Kysy tarjous!Kysy tarjous!

Volkswagen Transporter 
2.5tdi, pitkä ja korkea malli, eritt. 
hyvin varusteltu, pieniveroinen 
retkeilyauto, verot vuodessa vain 
120 euroa. 
Vm.-99, ajettu 420 tkm, 5990 €
Chrysler Voyager
tilava, erittäin siisti, manuaali!
SOVELTUU UUDELLE E10 
BENSIINILLE 
1997, 420 000 km, 1 800 € 
Honda Accord
erikoismalli ce, siisti ja hyvillä 
varusteilla!
SOVELTUU UUDELLE E10 
BENSIINILLE 
1998, 285 000 km, 2 000 € 
Mercedes-Benz 190
bensiini, siisti muovikylkinen 
tenavatähti!
1990, 330 000 km, 2 000 €
Mercedes-Benz  300
nelivetoinen, manuaali farkku, 
ilmastoinnilla!
1989, 400 000 km, 2 200 €
Mercedes-Benz E
cdi, 7 hengen lastutettu (188hv) 
farkku, manuaali!
1999, 413 000 km, 7 000 €
Nissan Patrol
turbodiesel, korkealla katto-
korotuksella, pikkuveroinen 
pakettiauto!
1988, 400 000 km, 2 400 €
Mercedes-Benz Kasten
407, matkailu/erikoisauto, VEROT 
120 e/VUOSI!/ 1-omisteneinen
1977, 303 000 km, 2 500 €
Mercedes-Benz Sprinter
316 cdi, sprint sift, webastolla ja 
ilmastoinnilla 
2001, 336 000 km, 10 000 €

Nettiauto.com
Pudasjärven auto Oy

Puh. 040 962 1253
pudasjarvenauto@hotmail.fi
www.nettiauto.com/pjauto

Nettiauto.com
Pudasjärven auto Oy

Ota yhteyttä puhelimella 
tai katso netistä. 

Pudasjärvelle 
autoliike

Pudasjärven Auto Oy on 
aloittanut käytettyjen au-
tojen myynnin vuoden 
vaihteen jälkeen Pudasjär-
vellä. Autot tulee olemaan 
pääosin nähtävänä Viano-
rin pihassa, mutta niitä 
on myös yrittäjä Markus 
Sinetän kotipihalla Sara-
kylän Tuhansuolla. 

Sinetällä on ollut aiem-
min autoliike Rovaniemel-
lä, jonka toiminnan hän 
lopetti noin viisi vuotta 
sitten muuttaessaan Pu-
dasjärvelle vaimonsa Mar-
jo Sinetän synnyinseudul-
le. 

Markus Sinettä uskoo, 
että yhdelle autoliikkeel-
le löytyy markkinoita 

Pudasjärven kokoisella 
paikkakunnalla. Kauppo-
ja tehdään myös naapuri-
kuntien alueelle ja Oulu-
kin on lähellä oleva hyvä 
markkina-alue. Myytävät 
autot Sinettä ostaa auto-
liikkeiltä ja yksityisiltä 
ja autokauppojen yhtey-
dessä tulee myös autoja. 
Kauppaa Markus tekee 
silloin kun autoilla on 
kysyntää, eli tarvittaessa 
seitsemänä päivänä vii-
kossa. 

Nykyisin autoja myy-
dään paljon netin kautta. 
Pudasjärven Auto Oy:n 
myytävät autot löytyvät 
www.nettiauto.com/
pjauto –osoitteesta.  (ht)

Markus Sinettä aloitti käytettyjen autojen liikkeen 
Pudasjärvellä. Aikaisemmin hän on ollut autokaup-
piaana Rovaniemellä. Sinettä kertoo, että myytä-
viä autoja tulee olemaan nähtävänä Pudasjärven 
Vianorin pihapiirissä ja jonkin verran kotipihalla.

”Kauppaa Markus Sinettä tekee 
silloin kun myytävillä tuotteilla 
on kysyntää, eli tarvittaessa seit-
semänä päivänä viikossa.”

Auton omistaja voi pienen-
tää aiheuttamaansa jäte-
määrää valitsemalla ympä-
ristöystävällisiä tuotteita. 
Muovipakkaukset voi tyh-
jennettyään rullata, jolloin 
ne vievät roskasäiliössäkin 
pienemmän tilan.

Autossa tarvitaan vaikka 
minkälaisia kanistereita ja 
pulloa, ja näistä syntyy vuo-
sittain yhtä autoa kohden 
puolisen kiloa jätettä. Tyhjät 
pakkaukset pitäisi toimittaa 
energiajakeeseen. Jos omalta 
paikkakunnalta ei sellaista 
löydy, on sekajäte niille oi-
kea paikka. Uusiokäyttöön 
autokemikaalipakkauksia ei 
voida käyttää.

Jotta jätettä syntyisi mah-
dollisimman vähän, on au-
toilijan hyvä pitää mielessä 
tiedostavan kuluttamisen 
yksinkertainen ohjenuora.: 
Osta vain tarpeeseen ja va-
litse turvallisia tuotteita.

– Jos esimerkiksi myrky-
töntä etanolipohjaista lasin-
pesunestettä jää purkin poh-
jalle, voi lopun hyödyntää 
kotona. Laimennettuna sillä 
voi vaikka pestä pakkasel-
la kodin ikkunat, Bernerin 
tuotepäällikkö Mika Särkelä 
toteaa.

Auton hoitamisessa 
syntyvää jätemäärää 
voi helposti vähentää

7           8                             4            
9           4                 7                 2
3           1           6          8           
             9                 6               
6                        2          4            
      3           8           1          6              
4                 3           5                 8
      7                              3        
      8           4           2                

Sudoku haastava (ratkaisu sivulla 14)
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 5/15 KAUANKO MÖKILLÄ VIIVYTÄÄN? Pudasjärven mökki-

läiset–juttusarjassa 
käydään läpi kevääl-
lä 2010 toteutetun 
kyselyn tuloksia.

Seuraavassa osassa tutustumme mökkien käyttöön eri vuodenaikoina.
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

Ensin asuntovaunuasumista,
sitten oma vapaa-ajan asunto

Mökillä viivytään yleensä 
kolme vuorokautta kerral-
laan ja yhteensä mökkiläis-
talous viipyy alueella n. 60 
vuorokautta vuodessa (me-
diaani). Osa mökkiläisistä 
käy mökillä lähes joka vii-
konloppu, toiset viettävät 
Pudasjärvellä monta kuu-
kautta kesäisin, ja osa vie-
railee vain esimerkiksi kou-
lujen loma-aikoina. Mökin 
käyttötapoja on siis hyvin 

Kempeleläinen Pekka Mal-
kamäki on ollut uskollinen 
ja innokas vapaa-ajan viet-
täjä Syötteellä jo Syötteen 
alkuajoista, eli 1980-luvun 
alusta alkaen. 

Aluksi Malkamäen per-
heellä oli asuntovaunu, 
sen jälkeen perheen koon 
suurentuessa otettiin asun-
toauto kaveriksi ja kolme 
vuotta sitten hankittiin oma 
vapaa-ajan asunto rinteiden 
läheisyydestä Romerinteel-
tä, joten sinne sopii parem-
min myös lasten perheet 
käymään ja muutakin sukua 
viettämään loma- ja muuta 
vapaa-aikaa. Malkamäen ri-
vitalon puolikas on käytössä 
joka viikonloppu, joko itsel-
lä tai muulla perheellä, joten 
mökillä vietetään yli 90 vuo-
rokautta vuodessa.

monenlaisia, riippuen mök-
kiläistalouden omasta elä-
mäntilanteesta, terveydestä, 
lapsien iästä tai mökkimat-
kan pituudesta.

Suurin osa mökkiläisistä 
olisi halukkaita jatkamaan 
mökillä vietettyä aikaa. Eh-
toina viipymän kasvattami-
selle esitettiin mm. seuraavia 
asioita; enemmän vapaa-ai-
kaa, mökin kunnostaminen 
ja remontoiminen ympäri-

vuotiseen käyttöön soveltu-
vaksi, nettiyhteyksien saa-
minen ja siten mahdollisuus 
etätöiden tekemiseen, tuleva 
Golf kenttä ja Luppovesi, 
paremmat kauppa-autopal-
velut sivukylille sekä teiden 
parempi kunnossapito niin 
talvella kuin kesälläkin.

Pudasjärven kaupunki, 
Työvarma –hanke 
Marianne Mäntylehto

Osa mökkiläisistä käy mökillä  lähes joka viikonloppu...

Kuvassa Pekka Malkamä-
ki ja puoliso Ritva Kivinie-
mi (kanssavaeltaja, kuten 
Pekka sanoo Ritvastaan) 
ottamassa Uutta Vuot-
ta vastaan ja odottamas-
sa ilotulituksen alkamista 
Syötteellä. 

Optikko Mikko Vilppola 
aloitti viime vuoden alussa 
optikkoliike Specsaversin 
yrittäjänä. 

Sitä ennen hän oli työs-
kennellyt muun muassa 
Porissa sekä Kokkolassa. 
Pudasjärvelle hän päätyi 
silloisen työnantajansa, 
Pudasjärven Specsaversin 
entisen yrittäjän, Harri Ha-
losen kautta. 

-Olin Harri Halosen pal-
veluksessa viitisen vuotta, 
eli koko optikkourani ajan. 
Vilppola asuu Oulussa, jos-
ta on myös kotoisin ja jossa 
vaimo työskentelee myös 
optikkona. Näin työpaik-
kakunnan vaihto Porin ja 
Kokkolan kautta Pudasjär-
velle kävi luontevasti.

Vilppolan lisäksi Pu-
dasjärven Specsaversillä 
työskentelee kaksi alansa 

Specsaversillä 1-vuotissynttärit

ammattilaista. Myyjänä pal-
velee yli 20 vuoden koke-
muksella Eija Tauriainen ja 
silmälääkärin vastaanottoa 
on hoitanut silmätautien 
erikoislääkäri Markku Tei-
ramaa. 

-Hän pitää vastaanottoa 
liikkeessämme viikoittain, 
kertoo Vilppola. 

Specsaversiltä saa kaik-
ki näönhuoltoon liittyvät 
palvelut, kuten silmä- ja au-
rinkolasit, piilolinssit sekä 
tietenkin silmälääkärin pal-
velut. 

Specsavers on maailman 
suurin yksityinen optik-
koliikeketju, jonka perusti 
80-luvun puolessa välissä 
englantilainen pariskunta. 
Ketjulla on yli 1300 liiket-
tä ympäri maailmaa, joista 
noin 100 Suomessa. 

Juhlatarjouksena Mikko 

Vilppola tekee kaikille ajan 
varanneille optikon näöntar-
kastuksen tammikuun ajan 
veloituksetta. Kakkukahvit 
tarjotaan torstaina 13.1 ja 
perjantaina 14.1. (ht)

Vuoden Pudasjärven 
Specsaversin yrittäjänä 
toiminut Mikko Vilppola 
tarjoaa tammikuussa ajan 
varanneille optikon näön-
tarkastuksen ilmaiseksi. 

Kakkukahvit tarjotaan 
torstaina 13.1 ja perjantaina 14.1. 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

20,- 30,-

ASTOM PINTA-
KAIUTTIMET 
150 W 2 KPL

39,50
       NYT 

HURJAT INVENTAARIO-POISTOT!
PREGO PÖLYNIMURI 
1600 W

39,50
       NYT

25,- 30,-

MOULINEX 
MONITOIMIKONE 14 
400W

49,-
         NYT 

30,-

MOULINEX 
MONITOIMIKONE 16
400W

54,-
       NYT

49,- 20,-

SEVERIN DUO 
KAHVINKEITIN

79,-     
      NYT 80,-

KYLPYHUONERADIO

35,90
     NYT

20,- 20,-

LAATIKKO-
VIININ 
JÄÄHDYTIN

49,50
    NYT 20,-

VIINI-
PULLON 
JÄÄHDYTIN

49,50
    NYT

20,-

2 kpl 2 kpl 2 kpl

6 kpl 2 kpl 2 kpl

2 LTK 3 kpl 12 kpl

PREGO 
KAHVINKEITIN 
AJASTIMELLA 1000 W

29,90
    NYT

2 kpl 2 kpl 4 kpl

ELRAM INDUKTIO-
KEITTOTASO

59,50
     NYT

AEG PUTKIBASSO
- radio - cd - nauhuri

149,-
     NYT

WILFA HAUDUTUS-
KATTILA

39,90
    NYT
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

OSTETAAN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asunnon vuokraus ei ole myymis-
tä/ostamista/lahjoittamista, siitä peritään maksu 15 €, sis. alv:n.) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoit-
teen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 
18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoi-
tus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA
Myydään Kalle Päätalon kirjoja 
7kpl, erittäin siistejä, kuin uusia. 
Tosi edullisesti! p. 040 508 4673.

Thule -merkkiset suksitelineet. 
Olleet käytössä Nissan Sunnys-
sa. Hintapyyntö 20 euroa. Puh. 
040 595 4097.

Myydään polkupyöriä vakio-, 
vaihde-, mummon-, ja Jopo pyö-
rät. Otan joutilaat vastaan. Puh. 
040 504 2814.

Annetaan kissanpentuja. Tuo-
daan. Puh. 040 572 9790.

Meille on kirjoitettu:
Olemme saaneet paljon lukijoilta palautetta hyvästä ja monipuoli-
sesta lehdestä. Tässä yksi palaute

Oulun seudun Sotaorvot kiittää!
Olitte tehneet asiallisen jutun toiminnastamme oikein mo-
nella kuvalla. Käyn usein lukemassa lehteänne netissä, ku-
ten myös Kuusamossa ilmestyvää Koillismaan Uutisia. Kyl-
lä teidän lehdessä on paljon luettavaa, saa sen kuvan, että 
Pudasjärvellä tapahtuu.
Menestystä myös jatkossa!

Terveisin  
Pekka Perä, Muhos

Ajelin pakkaspäivän aamu-
na kohti Kouvaa tapaamaan 
yli 50 vuotta yrittäjänä toi-
minutta Esko Piipposta. Pe-
rille saavuttuani huomasin, 
että pihapiiriin sopi paljon 
rakennuksia. Vanha, suu-
ri pirttirakennus, uudempi 
asuintalo, iso navetta, kioski 
ja paljon muutakin. Kaik-
ki hyvässä järjestyksessä ja 
harmoniassa. Heti näki ta-
lossa olevan tekemisen mei-
ninki.

Vierailijan vastaanottaja, 
Esko Piipponen, oli iloinen 
ja tarinoiva mies. Jämäkkä 
tervehdys antoi vaikutel-
man, että tässä on mies, joka 
on tottunut johtamaan esi-
merkillään, on monessa mu-
kana ja muun muassa ihan 
oikea ”kyläpäällikkö”.

Keskustelun ja kahvitte-
lun lomassa Esko kertoi ja 
tarinoi kylän tapahtumista. 
Muun muassa aktiivisesti 
ja elinvoimaisesti toimivas-
ta maamiesseurasta, jolla 
on oma talo, Karhula. Sieltä 
vuokrataan kyläläisille lait-
teita ja koneita nimellisellä 
hinnalla. Sieltä löytyy muun 
muassa halontekokone ja 
vielä ihan ehjät ja toimivat 
ryskyt ja puimakivetkin. 
Karhulassa Piipponen oli 
vetänyt 40 vuotta tansseja, 

Esko Piipposella yrittäjäuraa 
12-vuotiaasta lähtien

savotoille Pudasjärvelle. Tie 
johti myös Kouvan seudulle, 
josta hän löysi vaimon ja jäi 
sittemmin isännäksi taloon. 
Esko on nyt sukutilan kol-
mantena isäntänä. 

Eskon yrittäjän ura alkoi 
12-vuotiaana, kun hän al-
koi ajamaan rahtia petroli 
Majorilla. Ihmiset eivät tah-
toneet alkuun oikein uskoa, 
että sen ikäinen ja kokoinen 
vesseli selviäisi hommasta. 
13-vuotiaana hänellä oli en-
simmäinen oma pöllipalsta, 
josta kertyi toistasataa run-
koa puolipuhtaaksi tehtynä. 

dit. Sittemmin autoja on 
ollut monia eri merkkejä. 
On ollut tumman punainen 
Mersu vuosimallia -72 ja 
tonniviissatanen Lada. Ny-
kyjään käytössä on Hiacea, 
Avensista, ja Mersua, yh-
teensä neljä autoa, joista yksi 
toimii vara-autona. Pikku-
bussiin on laitettu kunnon 
lattialämmitys. Kyytiläisiä 
ei palele, vaikka olisi min-
kälainen pakkanen ulkona. 
Autoilla ajetaan koulukyy-
tejä, tavallisia taksiajoja sekä 
yhteyskyytejä linja-autoille. 

–Taksitoiminnan osalta 
olen alkanut tehdä sukupol-
venvaihdosta. Sitä varten on 
viime vuoden lopulla pe-
rustettu osakeyhtiö, johon 
taksiluvat ja yrittäminen on 
siirretty. Yhtiöön tulivat li-
säkseni tyttäreni Seija ja vä-
vyni Arto Tuominen ja minä 
jäin vielä vähäksi aikaa mu-
kaan matkaan.

Turisteja tulee 
ympäri Eurooppaa
Yritysjärjestelyjen jälkeen 
Esko ehtiikin touhuta yhä 
enemmän pihapiirin kans-
sa, johon kuuluu 20 vuotta 
sitten perustettu matkailu-
yritys Piipposen Pirtti. Yri-
tys sai alkunsa kun Piippo-
nen rakensi itselleen uuden 
talon. Samalla tyhjäksi jäi 
toista sataa vuotta vanha 
kotitalo, jonka hän päätti sa-
neerata palvelemaan maati-
lamatkailijoita.

Viime vuonna Piipposen 
pirtissä kävi kolmesta nel-
jään sataan vierailijaa. Toi-

minta on vuosien mittaan 
koko ajan vilkastunut ja nyt 
ulkomaalaiset näyttävät ot-
taneen pirtin matkakohteek-
seen. 

Matkailijoita tulee muun 
muassa Hollannista, Saksas-
ta, Ranskasta, Espanjasta ja 
Afrikastakin saakka. Yöpy-
jiä varten löytyy kahdeksan 
makuupaikkaa. Tilauksesta 
vierailijat saavat ruokapal-
velun, mutta halutessaan 
he voivat käyttää keittiötä 
ja valmistaa ruokansa itse. 
Rannalta löytyy viisi saunaa, 
pari kotaa ja vene vieraita 
varten. Vieressä olevassa 
saaressa on talon lisäksi ran-
tasauna. Taloa Esko kutsuu 
piilopirtiksi, kun sinne ei 
ajetakaan autolla pihaan.

–Meillä on myös kalas-
tusmahdollisuus, jota varten 
ei tarvitse erikseen hankkia 
kalastuslupaa. Minä opas-
tan tarvittaessa tammukan-
kalastukseen ja Piipposen 
pirtiltä järjestetään myös 
opastettuja marjastusretkiä. 

Tulevaisuuden suunni-
telmista mielenkiintoinen 
on sauna, jota vedettäisiin 
moottorikelkan perässä.  Lat- 
tiassa tulee olemaan avat-
tava luukku, josta löylystä 
pääsee suoraan sahattuun 
avantoon nauttimaan hyi-
sen veden virvoituksesta. 
Hiihtolatuja on suunnitteil-
la ympäristöön Rytituvalle, 
Toraslammelle ja Latvakou-
valle. Pääsiäisenä jatketaan 
Kouvanjärvellä maamies-
seuran pilikkikilpailuja, joi- 
hin tapaa tulla satakunta 
osallistujaa ja lisäksi katse-
lijat. (ek)

Kouvan järven rannalla Piipposen pirtillä on 
useita saunoja ja grillikota.

Piipposen Pirttinä toimii toista sataa vuotta vanha kotitalo, jonka Esko Piipponen on 
saneerannut palvelemaan maatilamatkailijoita.

joiden pitämisessä tosin nyt 
on taukoa.

Oman kylän lisäksi Esko 
on toiminut useita vuosia 
kaupunginhallituksessa, 
lautamiehenä 20 vuotta, 
metsänhoitoyhdistyksessä 
35 vuotta, metsävaltuus-
kunnassa (metsäasioiden 
korkein päättävä elin) yli 10 
vuotta sekä MTK:ssa ja Li-
hakunnassa. 

Paikallisia ideoita on ol-
lut muun muassa 21 vuoden 
ajan järjestetyt Sarakylän 
Vattumarkkinat, joilla vie-
railee toistatuhatta kävijää. 
Siellä esitellään aina joku 
perinnejuttu, kuten päre-
höylää, heinäntekoa jne. 
Kuivalihavelliä on myös 
aina tarjolla. 

Isäntä kolmannessa 
polvessa
Eskon isällä oli ollut 1930 
luvulla suutarinverstas Ka-
jaanissa. Verstas paloi ja 
sen jälkeen hän oli lähtenyt 

Silloin sahattiin pokasahal-
la, joka riippuu Piipposen 
Pirtin seinällä muistona en-
tisestä.

Ammattiautoilu-ura alkoi 
myös nuoruudessa. Aluksi 
Esko oli Ihmeen Matin ren-
kinä allaan musta Volga. 
Ensimmäinen oma auto oli 
käytettynä ostettu sininen 
Elite vuosimallia -66, jolla 
aloitettiin kylällä koulukyy-

Piipposen uudessa taksiyrityksessä ovat mukana Esko 
Piipponen, vävy Arto Tuominen ja tytär Seija Piipponen.

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, La suljettu

TERVETULOA!

Optikko Mikko Vilppola on toiminut Pudasjärven Specsavers 
liikkeen yrittäjänä pian yhden vuoden. Iloinen ja energinen 
yrittäjä palvelee asiakkaitaan Pudasjärven keskustassa Kaup-
patie 5:ssä kaikissa näkemiseen liittyvissä asioissa. 

w
w
w
.s
pa

cs
av
er
s.
fi

1-VUOTISJUHLAA VIETETÄÄN 
MA 10.1 ALKAEN KOKO VIIKON. 
Juhlatarjouksena Mikko tekee kaikille ajan 
varanneille optikon näöntarkastuksen 
tammikuun ajan veloituksetta (arvo 25 e)

KAKKUKAHVIT TARJOTAAN 
TORSTAINA 13.1 JA PE 14.1 KLO 10-16. 
TERVETULOA SYNTTÄRIKAHVEILLE!

Kauppatie 5 
Pudasjärvi

1 h+makuualkovi+ keittiö
3 h + keittiö

Vuokrattavana edullisesti

Asunnot ovat siistikuntoisia. 
Sauna-, pesu- ja huoltotilat käytettävissä

entisiä opettajien asuntoja Pärjänsuolla

Puh. 0400 924 367

Ostetaan pienehkö traktori etu- 
kuormaajalla ja/tai lumilingolla. 
(Mieluummin kopillinen) 
Puh. 040 960 3058.
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Palveluhakemisto

Palveluhakemisto 
on edullista 
ilmoitustilaa! 

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

AUTO-  JA KONEHUOLTO,  H ITSAUKSET,
H INAUSPALVELUITA

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

TAKSIPALVELUITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

LUKKO-  JA 
AVAINPALVELUT

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788
Nouto Pudasjärveltä ti ja to Kauralantie 3:sta

Peltineliö Ky
kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Karvanpoisto 
sokerilla
Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

PELTITÖITÄ

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

KAUNEUDENHOITOA,  H IERONTAA, 
FYSIOTERAPIA ,  KUNTOSALI

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

timo.kerala@gmail.com

METSÄALAN
PALVELUITA

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

LAKI -  JA 
PANKKIPALVELUITA

KYLMÄ-  JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

§ 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
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

0400 251 671

KULJETUS-
PALVELUJA

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT     KKKKKyyyyy
P. 0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

KI INTEISTÖHUOLLOT,  RAKENTAMINEN, 
REMONTIT,  KOTITALKKAREITA,  S I IVOUS

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

markus.sarkela@pp.inet.fi
Puh. 040 5819930

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

Kodin kaikenlaiset siivoukset
Mattojen, sohvien ym. 
pesu pesevällä imurilla
Juhlien emännöinti
Mökkitalkkaripalvelu
    (Hirvaskosken seutu)
HomCare (Swipe) -tuotteet

maria.vaaraniemi@gmail.com
SOITA!  P. 040 703 6852

Kotipalvelu
Mesimarja

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

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44, 93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

PUUSEPPIÄ

MAALAUS-
PALVELUITA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen
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Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin 
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. 
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista 
ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Mitä tehdä? Minne mennä?
Koukussa käsitöihin, Katri Kemppasen näyttely Pudasjärven kau-
pungin kirjastossa 13.12.2010-31.1.2011.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantaisin.
Valokuvanäyttely ”Minun mereni” 4.-31.1.2011 Taidehuone Pudi-
kissa, Lukiontie 4.  Avoinna ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.
Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/ak-
tiviteetit/viikko-ohjelma/  Viikko-ohjelmiin ilmoittautumiset edellisen 
päivän klo 16:00 mennessä.
Tanssikurssit Koskenhovilla, kevätkausi alkaa ke 12.1. klo 18.30.
Yhden Vanhemman Olokkari kokoontuu 13.1. alkaen aina parilli-
sen viikon torstaina klo 18.00 alk. pikku Nuokkarilla kirjastotalolla.
Lapset voi ottaa mukaan, siellä on Wii-peli, nettiyhteys, palapelejä ym. 
Keitellään kahvit ja jutellaan arjen asioista yhdessä...
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Kokkokylässä 
Seija ja Arvo Siurualla torstaina 20.1.2011 klo 19
Umpihankihiihdot. Syötteen tunturialueen maisemissa Pudasjär-
vellä järjestetään 11. - 13.2.2011 Umpihankihiihdon XIV Maailman-
mestaruuskisat ja Lumikenkävaelluksen XI SM -kisat. 

PUIKKARIN 
LOUNASLISTA

Tarjoillemme lounasta 
arkisin 11-13.30 
hintaan 7,50
Lounas sisältää lämpimän 
ruuan, salaatin, juoman, 
leivän, levitteen, 
jälkiruokana kahvi tai kiiseli.

To 13.1. Hernekeitto + pannari
Pe 14.1. Broilerin koivet + riisi
Ma 17.1. Makaronilaatikko
Ti 18.1. Nakkikeitto
Ke 19.1. Suikalelihakastike + perunat
To 20.1. Paistettu kala + muusi
Pe 21.1. Kinkkukiusaus

Tervetuloa hyvälle kotiruualle!
Puikkarin kahvio 
Tuulimyllyntie 4
93100 Pudasjärvi
044 082 2139, 040 826 6440

Kahvio avoinna
ma, ke, pe klo 11.00-20.00
ti, to klo 8.00-20.00
la-su klo 12.00-18.00

Mirja Vehkaperän 
tupailta Pudasjärvellä
ke 19.1.2011 klo 18.00
Suojalinnassa

Tule kertomaan 
terveisesi 
eduskuntaan.

Tervetuloa!

Myötätuulessa 
eteenpäin ry 

www.mirjavehkapera.fi
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Sudoku ratkaisu

Suvanto Yhteisön periaat-
teena on, että jäsenet tukevat 
toinen toisiaan päihteettö-
mään elämään totuttautu-
misessa. Toiminnan pohjana 
on niin sanottu Minnesota-
malli, joka pohjautuu AA:sta 
tuttuihin periaatteisiin. Mal-
lissa opetellaan täysraittiu-
teen. Ajatuksena on, että 
kun viina tai muut päihteet 
jätetään kokonaan pois, niin 
sitten opetellaan uusi tapa 
elää, josta alkoholi ja muut 
päihteet jäävät tarpeettomi-
na pois. 

Yhteisön yrittäjinä toi-
mivat Kari Peltola toimitus-
johtajan tehtävässä ja Tiina 
Suvala toiminnanjohtajana. 
Molemmilla yrittäjillä on it-
sellään taustalla toipuminen 
päihteitten väärinkäytöstä 
Minnesota-mallin hoidossa 
ja itsehoitoryhmien tuella. 
Tiina on myös työskennellyt 
aiemmin Taivalkoskella Jo-
kimutkassa, jonka toiminta 
perustui alkoholismista toi-
pumisessa samaan ajatuk-
seen.

Tässä ajassa saadaan usein 
fyysinen puoli hoidettua 
kuntoon, esimerkiksi uni 
ja ruokarytmit kohdalleen. 
Tämän jälkeen osallistutaan 
päivittäisiin rutiineihin ta-
lon omissa askareissa sekä 
yhteisöpalavereihin. Talossa 
on asukkaat jaettu kolmeen 
vastuuryhmään, jotka ovat 
keittiöryhmä, siivousryhmä 
ja kunnossapitoryhmä. Vas-
tuun saaminen ja vastuun 
ottaminen ovat osaltaan 
kuntouttavaa terapiaa. Van-

hemmat asukkaat, siis taloon 
jo aiemmin saapuneet, opas-
tavat uudempia askareissa 
ja yhteisössä toimimisessa.

-Toiminta on asuntola-
tyyppistä taloudellisista 
syistä. Asuntolatoimintana 
voidaan vuorokausimaksut 
pitää kohtuullisina, tällä het-
kellä 73 euroa vuorokausi. 
Jos olisi valittu hoitolaitos-
malli, niin hinta olisi aina-
kin kolminkertainen, kertoo 
Peltola. 

Lama on kaatanut paljon 

hoitolaitoksia, kun kuntien 
määrärahat myös päihde-
huollon suhteen ovat olleet 
leikkauksien kohteena. Päih-
dehuollon kannattavuutta ja 
hoidon taloudellisuutta on 
varsin vaikea mitata eurois-
sa. Se kyllä tiedetään, että jos 
mitään ei tehdä, niin se vas-
ta kalliiksi käy.

Tiina hoitaa yrityksen 
markkinointia olemalla 
yhteydessä kuntien sosiaa-
lipuolen ihmisiin niin soit-
telemalla kuin myös heitä 

tapaamalla. Hän kertoo 
saaneensa hyvää palautetta 
tällaisen toiminnan aloitta-
misesta. Yhteisössä onkin 
vieraillut usein kuntien sosi-
aaliasioita hoitavia ihmisiä. 
Päihdepalveluille on tarvet-
ta enemmänkuin mitä niitä 
on tarjolla. Pullonkaulana 
on heikentynyt maksuval-
mius kunnissa.

Ensio Koivula
 

Suvanto Yhteisö Siurualla: 

Päihteistä eroon toinen toistaan tukemalla
Pudasjärvellä Siuruan kylässä aloitti vii-

me vuoden marraskuun alussa toimintan-
sa Suvanto Yhteisö, jonka tarkoituksena 

on tarjota päihdevapaata asumista ja kun-
toutumista päihdeongelmaisille ihmisille. 

Suvanto Yhteisö toimii entisessä Ala-Siruan koulussa, jonka lämmitys koivuhaloilla tuo myös puuhaa talon asuk-
kaille.

Asukkaan tullessa taloon, kuntou-
tuminen alkaa talon ja yhteisön toi-
minta-ajatuksen esittelyllä. 

Suvanto Yhteisön yrittäjinä toimivat toiminnanjohtaja 
Tiina Suvala toimitusjohtaja Kari Peltola.

Kuntoutujat tulevat pää-
asiassa kuntien maksusi-
toumuksilla ympäri Poh-
jois-Suomea. Toipumaan 
pääsevät toki Etelä-Suoma-
laisetkin. Asukkaat viipyvät 
yhteisössä 2- 6 kuukautta. 
Talossa on nyt alkuun paik-
ka 14 kuntoutujalle, mutta 
paikkoja on tarkoitus hiljal-
leen lisätä. 

-Tiedä vaikka tuohon 
rinteeseen vielä joskus pys-
tytettäisiin rivitalo tai pari, 
toteaa toimitusjohtaja Kari 
Peltola.

-Olemme parhaiten on-
nistuneet silloin kun teem-
me itsemme tarpeettomiksi. 
Toiminnan yksi perus-aja-
tuksista on, että opastamme 
ja havahdutamme ihmiset 
näkemään todellisen tilansa 
ja ottamaan vastuun itses-
tään ja omasta hyvinvoin-
nistaan, toteavat yrittäjät.

Kuntoutuminen alkaa sii-
tä kun asukas tulee taloon ja 
hänelle esitellään yhteisö ja 
toiminta-ajatus. Ensimmäi-
nen viikko on sisääntuloa ja 
tottumista yhteisön tavoille. 

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

Su 16.1 klo 11 kokous Tuula Suomi, Jouni Vikström
Su 23.1 klo 11 Aila Pyörälä ja ryhmä, tarjoilua!
Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa 
tapahtuu

Kauppakatu 32 Pudasjärvi 
Puh 040 548 7169
tupu.suomi@gmail.com

tavattavissa Pohjantähdessä
ma. 17.1.2011 klo 19.00. Kahvitarjoilu alk. klo 18.30.
http://annikasaarikko.fi/

Suomen Keskustan
varapuheenjohtaja ja
pääministerin 
erityisavustaja
Annika Saarikko

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n koulutus-
päällikkö Yrjö Turunen kertoi, että tämäntyyp-
pinen koulutus vähenee koko ajan sitä mukaa 
kuin työllisyys paranee valtakunnallisesti. Hä-
nen näkemyksensä mukaan työvoimapoliittisia 
ratkaisuja pitäisikin tehdä enemmän alueittain 
eikä valtakunnallisesti. Pohjoisessa Suomessa 
olisi tarvetta edelleenkin tällaisella työllisyyttä 
tukevalla koulutuksella. Työttömyys on ihan eri 
tasolla täällä meillä verrattuna eteläiseen Suo-
meen.

Aikuiskoulutusta järjestetään ihan laidasta 
laitaan - rakentamisesta yrittäjyyteen. Kuusa-
mossa järjestettiin vast’ikään rakennusalan pe-
rustutkintoon valmistava koulutus. Siinä raken-
nettiin käytännössä matalaenergiaomakotitalo 
maalämmöllä alusta loppuun ja valmistuttuaan 
myytiin pois. Tällaisessa projektissa oli opiske-
lijoilla oiva paikka osoittaa osaamisensa nyky-
aikaisen rakentamisen yhteydessä.

Koulutus oli työvoimapoliit-
tinen koulutus, jonka toisena 
sopijapuolena oli Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus. 
Opiskelijoiden hankkimi-
sesta vastasi TE-toimisto. 
Pudasjärvellä koulutuksen 
aloitti 15 henkilöä, joista 
kurssin saattoi loppuun 10 
henkilöä. Valmistuneet oli-
vat Eskelinen Vappu, Hon-
kanen Jaana, Iivari Taina, 
Piira Anja, Sarajärvi Arja, Si-
liämaa Timo. Osatutkinnon 
suorittivat: Kela Marjo, Les-
kelä Ritva, Majova Sanna, 
Nevala Martta, Nieminen 
Raili ja Saario Arja.

Koulutus oli laaja-alai-
nen, sisältäen niin pakollisia 
kuin valinnaisia tutkinnon 
osioita ja siihen liittyi mah-

Koulutuksella paremmat mahdollisuudet työllistymiseen

Pudasjärvellä järjestettiin Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 
Oy:n toimesta noin kahdeksan kuukautta ja 40 opintoviikkoa 
käsittävä kestävä laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmista-
va koulutus. Päättäjäisiä vietettiin maanantaina kolmas tam-
mikuuta. Koulutus järjestettiin Suojalinnan tiloissa. Vastuu-

kouluttajana toimi Eine Lohilahti Kuusamosta. 

dollisuus suorittaa näytöt 
ammattiosaamisesta. Näytöt 
hyväksytysti suorittaneista 
on ko. tutkinnon perustei-
den mukainen ammattipäte-
vyys ja ammattinimikkeenä 
on laitoshuoltaja.

Koulutuksessa käytiin 
läpi perusteellisesti niin teo-
riassa kuin käytännössäkin 
ammattiin kuuluvia asioita. 
Siistijäksi ei enää olekaan 
asiaa ilman koulutusta. Sii-
vousaineet ja tekniikat ovat 
muuttuneet radikaalisti 
vuosien saatossa Pintama-
teriaalit ovat moninaiset ja 
vaativat osaamista. Vettä ja 
vahaa käytetään paljon vä-
hemmän kuin aiemmin.

Vedetön siivous kuulos-
taa aluksi oudolta, mutta 

nykyisillä välineillä ja ai-
neilla tulee kuitenkin hel-
pommalla ja kevyemmällä 
puhdasta kuin ennen veden 
kanssa läträtessä. 

Yksi valmistuneista, Jaa-
na Honkanen, oli valinnut 
huolenpitopalvelut ja näy-
töt hän suoritti Kurenkarta-
nossa. Jaanan näytössä piti 
osoittaa osaaminen huo-
lenpito- ja avustamistehtä-
vissä. Välinehuollon näytöt 
olivat terveyskeskuksessa, 
tekstiilihuollon näytöt Pu-
dasjärven työttömien yh-
distyksellä, perussiivouksen 
näytöt olivat kaupungin eri 
kohteissa, kuten myös yllä-
pitosiivouksen.

-Olin ollut ollut työttö-
mänä vajaat puolivuotta, 

kun kuulin TE-toimistosta 
tästä koulutuksesta, muiste-
lee Jaana. 

-Ensin ajattelin, että mitä 
ihmettä ne oikein meinaa, 
kun minullahan on jo entuu-
destaan laitoshuoltajan kou-
lutus takana, mutta lähdin 
silti. En ole katunut kyllä 
yhtään, niin paljon on tullut 
uutta ja hyödyllistä tietoa. 
Varsinkin aineet ja välineet 
ovat muuttuneet ja muut-
tuvat koko ajan. Lisäarvoa 
kurssille antoi kun porukal-
la oli tosi hyvä henki, kiitte-
lee Jaana, joka oli suorittanut 
laitoshuoltajan koulutuksen 
silloin, kun osaamista ei 
vielä osoitettu näytöillä. Hä-
nen mielestään koulutuksen 
myötä mahdollisuudet työl-
listyä kohenevat kovasti ja 
Jaana Honkasen kohdalla 
se on pitänytkin paikkansa. 
Hän viestittikin myöhem-
min, että oli saanut töitä.

Ensio Koivula

Juuri valmistuneet laitoshuoltajat koulutuksen päättymispäivänä ryhmäkuvassa. Jutussa haasta-
teltu Jaanan Honkanen vasemmalla ja kurssin vastuukouluttaja Eine Lohilahti oikealla.

Alueellisia 
ratkaisuja 
toivotaan

Mukana myös kansanedustajaehdokkaita!
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159 300 085

Atria Naudan 
jauheliha
17% 400 g 
(7,38/kg)

295

Apetit peruna & 
keittokasvikset 
750g 
(2,12/kg)

159

First Price 
Koiran täysravinto
5 kg Liha (1,24/kg)

619

Bio Luvil 
Pyykinpesujauhe
1,84 kg (3,26/kg)
tavallinen tai 
color

Valio Maito Plus
rasvaton 1 l

139

Brazil
appelsiini-
täysmehu 1 l

Eldorado 
Tonnikalapaloja
185/150 g 
(6,67/kg)
öljyssä tai vedessä

Eldorado 
Thai sweet chili
kastike 350 g 
(2,43/kg)

3 prk

Jyväshyvä Luonnon-
hyvätKaurakeksi, 
Karpalokaurakeksi 
tai Suklaakaurakeksi 
230 g (9,52/kg)

Valio 
Polar 15%
350 g 
(10,26/kg)

Valiojogurtit maustetut
175-200 g (2,00-2,29/kg)

200
5 prk

Fantat 
1,5 l
(1,06/l)

199 plo

Atria 
Punainen Lenkki
500 g (3,30/kg)

1396

Mynthon 
35-39 g
(22,44-25,00/kg)

30059
4 rs

Meiltä maistuvat 
eväät!

Tarmo tarjoaa!

Nämä hinnat voimassa 30.1.2011. asti

359219

599

Nämä hinnat voimassa 13.2.2011. asti

Sis. pantin

pkt

www.rytinginkauppa.com

Kelankyläntie 10, 93240 RYTINKI
P. 0440 827 131

Olemme avoinna
JOKA PÄIVÄ klo 9.00-17.00

Rytingin Lähikauppa Oy 

Rytingin Lähikauppa Oy 

Iso-Syötteellä järjestettiin 
viime lauantaina 7.1 Season 
Park Opening Tour, joka 
on kolmen rinnekeskuksen 
leppoisa lumilautailu- ja 
newschoolhiihtokiertue ja 
joka toi täydellisyyteen hio-
tun streetin ja leppoisan 
tapahtumapäivän. Tapahtu-
maparkin rakennuksen avul-
la pyrittiin luomaan mah-
dollisimman hyvät puitteet 
paikallisille laskijoille heti 
kauden alusta lähtien.

Päivän aikana vedettiin 
sessarihenkisesti parin tun-
nin välein rennot kisajamit 
rinteiden erilaisiin hyndiin 
ja reileihin. Paikalle oli saa-
punut erittäinkin mukavasti 
porukkaa. Varsinkin nuo-
remman sortin kurvaajia oli 
kiitettävästi. Päivän aikana 
käytiin boksi-jamit, sekä rei-
lijamit. Molemmissa jameis-
sa skabattiin kolmessa 3 ka-

tegoriassa: Best trick, paras 
runi, paras tyyli. Lisäksi pal-
kittiin molempien sarjojen 
overall parhaat laskijat. Jos 
ei hieman ilkeää flättivaloa 
lasketa niin tapahtumapäi-
vä oli erittäin onnistunut ja 
Iso-Syötteen parkki erittäin 
tiukassa iskussa!

Ennen molempia jameja 
porukka kerättiin kasaan 
Dj-teltan luokse ja käytiin 
läpi opstaakelit, sekä muut 
skabojen kannalta olennai-
set asiat.

Pääideana pyrittiin kui-
tenkin pitämään jamihenki-
sen meininki, jossa jokaisella 
oli mahdollisuus nousta po-
diumille.. Homma tuoma-
roitiin porukassa paikallis-
ten laskijoiden ja kiertueen 
oman tuomariston kanssa.

Petro Kukkonen

Skaba (kilpailu)
Podium (koroke)

Lumilauta-sanastoa:
Paippi (lumikouru) 
Boxit (isot hyppyrit) 
Reilit (rakennetut suoritus-
paikat lumilautaparkissa) 
Boardercross (nopeuskilpailu 
ränniradalla, neljä kilpailijaa 
samanaikaisesti) 
Ratalasku 
Freeride (vapaalasku)

Newschool -laskettelu on 
yksi laskettelun tyylisuunta. 
Newschool -laskettelussa 
yhdistetään aineksia lumilau-
tailusta ja rullalautailusta suk-
silla laskemiseen. Newschool 
-hiihtoa pidetään laskettelua 
uudistavana nuorekkaana 
tyylisuuntana. Se on freesty-
le-lautailun vastine suksilla 
suoritettuna: mukana ovat 
kaikki samat osatekijät kuin 
lumilautailussakin, hyndät, 
reilit, pipet, pressit ym., joita 
laskijat käyttävät hyväkseen. 
Kärjistäen nykyään voi tehdä 
suksilla kaikkea, mikä on teh-
tävissä lumilaudalla. Tällä het-
kellä newschool -laskettelu 
on jo salonkikelpoista urhei-
lua ja integroitumassa osaksi 
muuta freestyle-hiihtoa. (wi-
kipedia)

Season Park Opening Tour Iso-Syötteellä

Päivän tulokset:
Boksijamit
Paras runi: Otso Räisänen
Best trick: Aleksi Patja
Paras tyyli: Miika Luokkanen

Reilijamit
Paras runi: Otso Räisänen
Best Trick: Miika Luokkanen
Paras tyyli: Tuomas Säkkinen

Sukset overall nro1: Otso Räisänen
Lauta overall nro1: Miika Luokkanen” 

Otso Räisänen kunnos-
tautui niin Boksijameissa 

kuin Reilijameissakin.

Tuomas Säkkisen tyy-
linäyte, joka toi par-
haan tyylin palkinnon. 

Päivän aikana näh-
tiin runsaasti taitavia 
suorituksia


