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PUDASJÄRVI-lehti nro 4 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI  26.1.2011

Lampaanlihalla 
hyvät markkinat, 

teurastuksessa 
ongelmia s. 3

Varsitien varrelta s. 6-9 

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:

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

Wintti
La avoinna 23.00-04.00

Lippu 4€ sis. ep.

TERVETULOA!

Perjantaina 28.1.

Lippu 4€ sis. ep.

Lauantaina 29.1.
Hot Shot Girl Jira

Lippu 8€ sis. ep.

KARAOKE
Avoinna klo 12-04

12.2. Jarkko Honkanen & 
 Taiga orkesteri 
18.2. Lasse Hoikka & Souvarit 
26.2. T.T Purontaka  

KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

TULOSSA

kirjakauppaan...

HOP HOP

NYT 

Perinteellinen
lelujen tarjous! 
Ke-To-Pe

Lelut
-50%

Siis puoleen 
hintaan!!!

Hajatuotteita
Askartelu-
tarvikkeita -50%
Pudasjärven Kirjakauppaan

Tervetuloa

Kauppatie 3 puh. 0440 821 040

Kirja-ale 
jatkuu.

Tee 
löytöjä.

Coloria sisämaalit
Coloria 3

23,50/9 litraa

Värikeskus, Kauppatie 5 Pudasjärvi, 
puh. 0400 886 469, avoinna ma-pe 8-17, la sulj.

peittävä pohjamaali  

SAUNASUOJA
Vesiohenteinen, akryylidistersio saunojen paneelipintojen suojauk-
seen lialta. Käyttö: ensisijaisesti saunojen löyly- ja pesuhuoneiden 
katto- ja seinäpaneeleiden suojaukseen.  Ei muodosta liian tiivistä 
kalvoa, vaan mahdollistaa hengittävyyden ja siten pehmeät löylyt

KALUSTEMAALI
Vesiohenteinen, lievästi tiksotrooppinen, akrylaattimaali sisäkäyt-
töön. Puolihimmeä.  Käyttökohteita ovat esim. huonekalut, ovet, 
listat.  Voidaan käyttää myös paneelikattojen ja seinien maalaukseen

VALKOKUULTO
Vesiohenteinen akryylilakka sisäkäyttöön. Valkokuultolakan sisältämä 
suoja-aine suojaa puuta auringon UV-säteilyltä, joka tummentaa 
puuta.  Käyttökohteita ovat esim. paneeliseinät ja -katot sekä –ovet.
Muodostaa tyylikkään kuultovalkoisen pinnan

KALUSTELAKKA
Vesiohenteinen puolihimmeä kellastumaton akryylilakka, 
sisäkäyttöön. Käyttökohteita ovat esim. huonekalut, paneeli- ja 
kattopinnat, ovet, listat ja vastaavat puupinnat. Kestää hyvin puhdis-
tuskemikaaleja, öljyä, rasvoja sekä yleisimpiä elintarviketahroja

www.eltelnetworks.fi

Vieraileva DJ OVH

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

2350
ALE ALE ALE ALE

TARJOUSREKISTÄ -40%
ALEKOREISTA -50%

HAJAKOKOJA HOUSUJA, 
PUSEROITA

UNTUVAPEITTO

39,00
NYT

15€ kpl

890

TYTTÖJEN PITKISHOUSUT
130-150 cm

2 kpl

NAISTEN PIKKUHOUSUT
puuvilla/elastan

2 kpl

650
TIP TOP VALMISVERHOT
2 kpl, 140x260 cm
eri värejä
24,60

19€ pkt

7-VELJESTÄ 
LANGAT

-50% kerä

NAISTEN
STRETCH FARKUT
musta, c-malli

TOPPATAKIT
MIESTEN, NAISTEN,
LASTEN
NYT

-30%

165 pss

VAASAN&VAASAN
TAIKARUIS 100%
VUOKALEIPÄ
SÄPYMPLÄT

099 pss

KE
AITO PITKÄ-
JYVÄINEN RIISI 
1kg

SÄÄSTÄ
50%

KE
INGMAN
PERINTEINEN 
JOGURTTI 150g
banaani, päärynä-
vanilja, hedelmä

019 
prk

299
20 kpl laat.

tai

LIHATUKKURIN 
GOUTLER ja 
JAHTI 750g
NYT

199 tanko

SÄÄSTÄ
40%

SAIMME LISÄÄ
LINNUILLE
VILJARASVA-
PALLOT 240g

1€ pss

KE
PORTIN KOTIMAI-
NEN METWURSTI 
siivu, 300g
NYT

199 pkt

SÄÄSTÄ
30%

KE
OK LENKKI
400g
NYT

089 pkt

SÄÄSTÄ
20%199 pkt

SÄÄSTÄ
60%

KE
ARLAN KEVYT-
JUUSTO 5%
500g
NYT

SÄÄSTÄ
60%
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PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi
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

HARTAUS

Jeesus 
auttaa hädässä

Pudasjärven seurakunnan 
seurakuntamestarina on 
toiminut Timo Tuohimaa 
vuodesta 2001 lähtien, jol-
loin hän tuli Pudasjärvelle 
Oulusta. Viimeisten kahden 
vuoden aikana Timo on 
joutunut olemaan viranhoi-
dosta poissa terveydellisistä 
syistä.

Eläkepäätös tuli vuoden 
vaihteessa ja Timon läksiäi-
siä vietettiin keskiviikkona 
19.1 työntekijäkokouksen 
yhteydessä. Seurakunnan 
puolesta puhui talouspääl-
likkö Maire Puhakka muis-
tellen, kuinka uusi seura-

Seurakuntamestari Timo Tuohimaa ja sairasloman ai-
kana tehtävää hoitanut Pentti Riekki ottamassa läksi-
äistilaisuuden täytekakkua. Riekki jatkaa edelleen seu-
rakuntamestarin tehtävän hoitamista yhdessä Juha 
Riekin kanssa. 

Seurakuntamestari Timo Tuohimaan läksiäiset
kuntamestari tuli 10 vuotta 
sitten töihin suuresta seu-
rakunnasta uusin innoin. 
Seurakunnan läksiäislahjaa 
oli luovuttamassa myös vs. 
kirkkoherra Kimmo Helo-
maa. Työtovereiden puoles-
ta käytti puheenvuoron kap-
palainen Juha Kukkurainen 
kiittäen hyvästä työtoveruu-
desta ja monista yhteisistä 
hetkistä. Timo Tuohimaa 
luonnehti kiitospuheessaan 
työpaikkaansa hyvin mie-
lenkiintoiseksi. (ht)

Tämän sunnuntain sano-
ma kehottaa meitä jättäy-
tymään kaikessa Jeesuksen 
varaan. Hän auttaa meitä 
sisäisessä ja ulkonaises-
sa hädässä. Luonnonvoi-
matkin ovat Jeesukselle 
alamaisia. Ihminen on 
kaikessa riippuvainen hä-
nestä. Usko häneen, joka 
tyynnytti myrskyn ja pe-
lasti Pietarin hukkumasta, 
voittaa toivottomuuden ja 
antaa uutta luottamusta.

Lionit mahdollistavat opettajien 
lisäkoulutuksen Questin avulla

Marraskuussa 2010 pidet-
tiin Rovaniemellä kahden.
päivän kestävä Quest-kou-
lutus alakoulun opettajille. 
Pudasjärveltä koulutukseen 
osallistuivat Raimo Heik-
kilä, Johanna Kallio, Mervi 
Rautio ja Laura Syväluoma 
Kurenalan ja Lakarin kou-
lulta. Heidän kurssimaksut 
ja materiaalit maksoivat LC 
Pudasjärvi ja LC Hilimat.

Lions Quest tarkoittaa 
lasten ja nuorten terveen 
kasvun tukemista ja ris-
kikäyttäytymisen ennal-
taehkäisyä. Lions Quest 
-koulutuksen keskeisempiä 
teemoja ovat muun muassa: 
Ole sitkeä, opi sanomaan ei, 
tunnista riskit, vahvistu ja 
vaikuta, löydä ystävä ja auta 
muita.

Ohjelmat sisältävät val-
miiksi suunnitellut oppitun-
tiehdotukset muun muassa: 
turvallinen luokkayhteisö ja 
toisen kunnioittaminen, it-
setunto ja päätöksentekotai-
to, tunnetaidot, terveellinen 
elämä ja paljon muuta. Kou-
lutus antaa opettajille eväi-
tä, keinoja huomioimiseen 
lasten erilaisista tarpeista.

Kouluttajana oli koordi-
naattori Ulla Sirviö-Hytti-
nen. Koulutukseen osallistui 
L-piiristä 23 opettajaa, jotka 
tulivat tällä kertaa Kemistä, 
Kemijärveltä, Keminmaalta, 
Kittilästä, Kuusamosta, Pu-
dasjärveltä, Rovaniemeltä 
ja Torniosta. Koulutettavien 
itsensä mukaan noin 500 las-
ta / nuorta tulee hyötymään 
tästä koulutuksesta seuraa-
van vuoden aikana. Opet-
tajat kokivat koulutuksen 
oikein virkistävänä ja aja-
tuksia herättävänä kurssina. 
Koulutuksessa oli kivoja / 
käytännönläheisiä harjoi-
tuksia sekä kurssi oli heidän 
mielestään sopivan tiivis ko-
konaisuus. 

Kurssin käyneet pudas-
järviset opettajat kertoivat 
olevansa kurssille pääsystä 
kiitollisia Pudasjärven kum-
mallekin lionsklubille. 

Seija Puhakka

Koulutuksessa oli kivoja ja käytännönläheisiä harjoituksia.

Messu seurakuntakodissa su 
30.1. klo 10 Jaakko Sääskilahti, 
Keijo Piirainen, Vox Margarita. 
Rippikoulusunnuntai. Kirkko-
kahvit.

Lähetyksen kirpputori ke 
2.2. klo 10-13.
Ystävän kammari  tiistaisin 
klo 12-13.30 seurakuntakodis-
sa.
HUOM! Yhteisvastuukeräys 
alkaa su 6.2. Tarkemmat ohjeet 
kerääjille ensi viikon kirkollisis-
sa.
Kuorot: lapsikuoro ke 2.2.  klo 
16.45-17.30, Vox Margarita ke 
2.2. klo 18-19.30, nuorisokuoro 
to to 27.1.ja to 3.2.  klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to 27.1.ka to 3.2. 
klo 18. Sarakylän kappelikuoro 
to 3.2. klo 18.45. Eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 26.1. klo 13.

Nuorten iltakahvila Rönö 
pe 28.1.2011 klo 18-22.
Perhekerho seurakuntakodis-
sa ma 31.1. klo 10-13, Petäjä-
rinteen perhekerho loppunut, 
perhekerho kaikenikäisille Li-
von kylätalossa maanantaisin, 
alkaen ma 7.2. klo 10-13, seura-
kuntakodissa to 3.2. klo 10-13 
ja Puhoksen koululla to 3.2. klo 
10-13.
Lapsiparkki seurakuntakodis-
sa ke 9.2. klo 10-13, huom! ke 
2.2. ei lapsiparkkia.
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 30.1. klo 12.
Siioninvirsiseurat seurakun-
takodissa pe 28.1. klo 18.

Rauhanyhdistykset: Lauluseu-
rat Kurenalan ry:llä su 30.1. klo 
17 (J.Jaakkola). Raamattuluokka 
Sarakylässä Heidi Mannisella pe 
28.1. klo 19. Lauluseurat Sara-
kylän kappelissa su 30.1. klo 19.
Kastettu: Luukas Aukusti 
Luokkanen, Aaron Taavetti Pelt-
tari, Matti Miika Juhani Mathlin, 
Noora Amanda Vähähäkuopus, 
Tuuli Susanne Tervonen.
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

www.suvantoyhteiso.fi
Kari Peltola   040 3691 292 Tiina Suvala 040 8125 897

entiselle Alasiuruan koululle, Siuruantie 3986   
Perustettu AA ryhmä

Ryhmä kokoontuu Torstaisin klo 19
Tervetuloa AA- Kota ryhmään!

Mukana tilaisuudessa oli 
viitisenkymmentä osallistu-
jaa muun muassa lampurei-
ta, teurastamoiden edusta-
jia, eläinlääkäreitä ja muita 
asiasta kiinnostuneita. Tilai-
suuden koollekutsuja, mai-
semasuunnittelija Maarit 
Satomaa YmpäristöAgro-
hankkeesta selvitti, että tällä 
hetkellä lampaiden teuras-
taminen on Koillismaan, 
Oulunkaaren ja Kainuun 
alueelle ollut kompastuski-
vi pienemmille toimijoille - 
pienempiä lammasmääriä ei 
ole saatu välttämättä isoihin 
teurastamoihin järkevästi 
teuraaksi. Osa tuottajista on 
miettinyt lopettavansa koko 
lammastalouden harjoitta-
misen juuri näiden teuras-
ongelmien vuoksi. 

Maaseutuasiamies Han-
nu Nissi kertoi Pudasjärvel-
lä olevan 13 lampuritilaa, 
joka on Pohjois-Suomen 
suurin keskittymä. Karit-
sanlihaa tuotetaan yli 20 000 
kg. Muutama tila on lopet-
tanut ja osa lopettamassa, 
koska lampaiden myynti ja 
teurastus on kohtuuttoman 
vaikeaa ja tuottajahinta ko-
vin alhainen. Vaikeutena 
koetaan myös pikkutarkka 
byrokratia sekä tuotannos-
sa, että teurastuksissa sekä 
suuret lihantarkastuksen 
kustannukset. 

Lammastilat ovat hajal-
laan ympäri pitäjää, joten 
yhteistyö on vaikeaa. Mah-
dollisuuksina Nissi luetteli 
lähiruoan kysynnän olevan 
hyvä, jos tuotetta on saata-
villa ja muun muassa maa-
hanmuuttajat ovat tottuneet 
käyttämään lampaan lihaa. 
Yhteistyötä tilojen kesken 
on mahdollisuus lisätä ja 
ammattityövoimaakin löy-

Lampaanlihalla hyvät markkinat 
– teurastuksessa vaikeuksia

tyy Pudasjärveltä. Eläin-
lääkäritilanne on hyvä ja 
jatkojalostukseen on mah-
dollisuuksia. Lampaanliha 
on lähes luomua ja eläimet 
ovat hyviä maisemanhoita-
jia. Kehittämistarpeina Nissi 
näki hyväksyttyjen teuras-
tamojen lisäämisen, toimi-
van kylmäketjun ja yhteisen 
markkinoinnin. 

Suoramyyntioikeus, 
kuten porotiloilla 
Tilaisuuden avannut Pudas-
järven kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma käsitteli lampurina 
toimimisen hankaluuksia 
niin teurastuksen, lihan tar-
kastuksen kuin petovahin-
kojenkin osalta.Oinas-Panu-
ma, joka on myös poromies, 
peräänkuulutti lampureille 
samaa suoramyyntioikeutta 
porotilojen kanssa. Hänen 
mielestään tilalta suoraan 
kuluttajille tarkastamatto-
man lihan myynti tulisi sal-
lia, mutta jälleenmyyntiin 
menevän lihan osalta voisi 
nykyinen tarkastuskäytäntö 
jatkua. Tarkastusmaksut to-
sin ovat liian korkeat. Eero 
Oinas-Panuman toiveena 
oli, että lampaan ei tarvitsi-
si koko elinkaarensa aikana 
nousta rattaille. Esimerkki-
nä luonnonlaiduntamisen 
vaikeudesta hän näytti ot-
tamaansa kuvaa raadellusta 
lampaasta ja totesi sen ole-
van arkipäivää lampureille 
meidän korkeuksilla.

Poroteurastamot ja 
hirvien lihankäsittely-
tilat ratkaisuna?
Nykyaikaisten ja hyvin ra-
kennettujen hirvikämppien 
lihankäsittelytilojen käyt-

tämistä lammas-teurastuk-
seen kyseltiin tilaisuuden 
päävieraalta Maa- ja metsä-
talousministeriön elintarvi-
keturvallisuusyksikön elin-
tarviketurvallisuusjohtaja 
Veli-Mikko Niemeltä. Hä-
nen mukaansa ei ole mitään 
estettä kehittää teurastusta 
asianmukaisiin tiloihin, vaik- 
kapa hirvikämpille. Ne ti-
lathan ovat yleensä suuren 
osan vuotta joka tapaukses-
sa käyttämättä.

Niemi selvitti elintarvi-
kelainsäädäntöä koskevia 
muutoksia, jotka astuvat 
voimaan tämän vuoden 
syyskuussa. Silloin valvon-
ta siirtyy kunnilta valtiolle 
ja siinä yhteydessä tullee 
byrokratiaan helpotusta, jo 
siksi että pienteurastamoi-
den ei enää tarvitse hakea 
erillistä hyväksyntää jokai-
selle eläinlajille. Esimerkiksi 
poroteurastamoissa voidaan 
teurastaa lampaita ilman 
erillistä hyväksymistä.Lam-
paanlihan tarkastuksista 
pidetään kuitenkin tiukasti 
kiinni. Suoramyynti ei ole 

ratkaisu lammastalouden 
tuotannon vaikeuksiin, sa-
noi Veli-Mikko Niemi

Yleisön puheenvuoros-
sa lampuri Antti Hollström 
peräänkuulutti ministeri-
össä asennemuutosta. Pelk-
kien kieltojen sijaan voi-
taisiin lisätä koulutusta 
teurastukseen ja lammasta-
louden kehittämistä, jotta 
lammaslihan tuottaminen 
tulisi kannattavaksi. Elintar-
vikeneuvoja Soila Hiltunen 
esitti muun muassa useiden 
tuottajien voimien yhdistä-
mistä teurastusasioissa, että 
saataisiin Koillismaalle yh-
teinen teurastamo, leikkaa-
mo ja kauppa. Johtaja Vesa 
Nuolioja ProAgria Oulusta 
toimi seminaaripäivän pu-
heenjohtajana. JoMMa ry:n 
toiminnanjohtaja Pirjo Hon-
gisto esitteli investointi- ja 
kehittämistukien mahdolli-
suuksia pienyrityksille. 

Ensio Koivula ja 
Heimo Turunen

Pohjantähteen kokoontui viitisenkymmentä henkilöä, jotka olivat kiinnostuneita toimivista käytännöistä liittyen 
lampaiden kuljetuksiin, teurastuksiin ja myyntikanaviin.

YmpäristöAgro-hanke järjesti tiistaina 
18.1.  Pohjantähdessä tilaisuuden, jossa 
pyrittiin kartoittamaan mahdollisuuksia 
miten luodaan toimivat käytännöt liitty-
en lampaiden kuljetuksiin, teurastuksiin 

ja myyntikanaviin.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa selvittämässä näkemyksiään Maa- ja Metsäta-
lousministeriön edustaja elintarviketurvallisuusjohtaja 
Veli-Mikko Niemelle.

Moni suomalainen kokee 
oikeusloukkauksen

mm. viranomaisten taholta.

www.eok.fi
EUROOPPALAISEN OIKEUSTURVAN 

KESKUSLIITTO - EOK RY

RAKENTAVASSA SEURASSA

TORNIO
YLITORNIO
ROVANIEMI
OULU

(sis. alv 23%)
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 7/15 MISTÄ PALVELUT HAETAAN Pudasjärven mökki-

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

Seuraavassa osassa tutustumme tarkemmin, 
mitä Kurenalan palveluita mökkiläiset käyttävät.
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

Lähes kaikki lomat ja 
viikonloput mökillä

Mökkiläiset käyttävät ahke-
rasti Kurenalan eli Pudasjär-
ven keskustan yritysten pal-
veluja. Pääasiassa palvelut 
haetaan Pudasjärven kes-
kustasta, mutta myös mök-
kimatkan varrella olevia kes-
kuksia hyödynnetään jonkin 

verran. Mökkiläisistä noin 
80 % tulee entisen Oulun 
läänin alueelta, jolloin Ku-
renalan palvelut ovat sopi- 
vasti mökkimatkan varrella. 
Muut kohdassa korostuvat 
lähin kyläkauppa, myymälä-
autopalvelut tai mökkimat-

kan varrelta joku muu kuin 
kyselylomakkeessa mainittu 
asutus- ja palvelukeskus.

Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

lervo harrastaa liikuntaa eri 
muodoissa, hyötyliikunnan 
ollessa nykyään tärkeällä 
sijalla. Tärkeimpiä harras-
tuksia ovat hirvenmetsästys 
ja polttopuiden tekeminen. 
Lisäksi hän on mukana ky-
lätoimikunnan hallituksessa 
edustamassa mökkiläisiä.

-Talvisin käyn Syötteellä 
hiihtämässä murtomaahiih-
toa ja tietysti Umpihangen 
MM kisoihin pitää osal-
listua joka vuosi. Hiihdän 
usein työpaikan porukassa 
tai sitten ollaan kaveriporu-
kalla. Kesäisin aikaa menee 
pihanurmen leikkuuseen, 
juoksen jonkun verran, pyö-
räilen maastossa tai nautin 
muuten vaan ilmoista.

Ostoksille Kalervo ker-
toi poikkeavansa lähes 
poikkeuksetta Kurenalalla 
vapaa-ajan asunnolle men-
nessään.

Kalervo Lassilalla on vapaa-ajan asunto Iinattijärvellä.

Kalervo Lassila viime talven Umpihangen MM-hiih-
doissa.

Oululaisella Kalervo Lassi-
lalla on vapaa-ajan asunto 
Iinattijärvellä, joka on raken-
nettu vuonna 2004. Lassilan 
työ on Oulussa ja hän asuu 
viikot siellä, mutta viettää 
paljon vapaa aikaansa mö-
killä. Tämän vuoksi vapaa-
ajan asuntoon on laitettu 
kaikki mukavuudet. Lapset-
kin tulevat sinne mielellään 
lomaillaan. Iinattijärvi on 
Lassilan kotikylä, josta hän 
oli poissa noin 30 vuotta. 
Kalervo palasi kotikylälle 
2000 luvun alkupuolella ra-
kentamaan mökkiään. Äiti 
asuu edelleen omassa talos-
saan ja häntä pääsee samalla 
viikoittain moikkaamaan. 

Vapaa-ajan asunnolla Ka-

Kirskuttelevasta pakkas-
säästä huolimatta Ku-
renalan koulun ruokasaliin 
kokoontui lauantaina 15.1 
Kivarin Erä ry:n hirvipeijai-
siin suuri määrä metsästäjiä 
ja maanomistajia perheineen 
nauttimaan Raija Suorsan ja 
kumppaneiden valmista-
maa tuhtia hirvikäristystä. 
Seuran puheenjohtaja Jussi 
Timonen-Nissi kertoi syk-
syn metsästyksen jatku-
neen sinnikkäästi sallittuun 
joulukuun loppuun sakka. 
Kaikkea karjaa ei saatu kaa-
detuksi yksinkertaisesti siitä 
syystä, ettei kaadettavaa ol-
lut alueella. Saaliiksi saatiin 
seitsemän aikuista hirveä ja 
neljä vasaa.

Mukavia metsästystietoja 
olivat suurehko lintukan-
nan havainto samoin kuin 
jänisten lupaava määrä. 
Kettujakin löytyy reippaasti 
pyydettäväksi. Seuran ruo-
kintapaikalla on käynyt kii-

tettävä määrä metsäkauriita. 
Peijaisissa oli mahdollisuus 
ostaa huutokaupassa kolmen 
nuoren kauriin lihoja kotiin 
viemisiksi. Huutokauppa-

tuotolla kustannetaan ruo-
kintapaikan ylläpito, jotta 
kauriin lihan saanti varmis-
tetaan tulevaisuudessakin. 
Yhdistyksessä pitkään mu-

Kivarin Erä huolehtii 
kauriiden ruokintapaikasta

Arpojen ostaminen kiinnosti kaikkia peijaisiin osallistuneita.

kana ollut ja hallituksen jä-
senenä toiminut Antti Liehu 
onniteltiin ja muistettiin 60-
vuotismerkkipäivänsä mer- 
keissä Metsästäjän Keskus-
liiton myöntämällä prons-
sisella ansiomerkillä mer-
kittävästä toiminnastaan 
riistanhoidollisessa työssä.

Riistanhoitoyhdistyksen 
puheenjohtaja Alpo Turpei-
nen kertoi kuluneen syksyn 
olleen kaikin puolin työn-
täyteinen myös metsästyk-
sen suhteen. Riista ei enää 
liiku aikaisempaan malliin 

Kivarin Erän entisillä rei-
teillä ja alueilla, joten saaliit 
jäävät vähiin. Hän kertoi 
tilanteen olevan samanlai-
sen Livon alueella, kun taas 
Puhoksen alueella tilanne 
päinvastainen. Tulevaisuu-
dessa lupamäärät tulevat 
laskemaan riistattomilla alu-
eilla ja lisääntymään siellä 
missä hirviä on enemmän. 
Metsähallitukseen ohjeis-
tuksiin ja päätöksiin on tu-
lossa muutoksia liittyen lu-
pajakoperusteisiin valtion ja 
yksityisten maille.

Tilaisuuden lopussa pää-
sivät kaikki jännittämään 
arpaonneaan, kun Paul 
Määttä ja Anna-Liisa Ala-
talo-Määttä aloittivat pais-
tin, täytekakun, puukkojen, 
kuksien ja muiden hienojen 
palkintojen ”uuden kodin 
etsimisen”.

Sointu Veivo 
kuvat Matti Tauriainen

Kivarin Erän hallituksen jäsen Antti Liehulle luovutet-
tiin pronssinen ansiomerkki ja onniteltiin samalla hä-
nen merkkipäivänään. Merkkiä luovuttamassa Jussi Ti-
monen-Nissi. 

MISTÄ PALVELUJA HAETAAN

Kyselyyn vastaajien määrä 903 kotitaloutta

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 
hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen



5PUDASJÄRVI lehtinro 4/2011



6 PUDASJÄRVI lehti nro 4/2011

Varsitien ja Sähkötien juttuun on kerätty tiedot haastattelemalla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aluevastaava Esa Tauriaista, yh-
dyskuntatekniikan päällikköä Kauko Seppästä, rakennustarkastaja Eero Niemelää sekä eläkkeellä olevaa kaupungin tiemestaria Heikki 
Heikkilää. Kaupungintalon jutun tiedot antoivat tekninen johtaja Ritva Kinnula ja kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä sekä seurakuntakes-
kuksen jutussa talouspäällikkö Maire Puhakka. (Heimo Turunen)

Varsitietä kuljettu keskustaajaman läpi 40 vuoden ajan
Kuusamon tieltä Pudas-
järvelle kääntyessä alkaa 
Pudasjärven keskustan läpi 
kulkeva noin 2,2 kilomet-
rin  pituinen Varsitie. Se 
päättyy Jongun suuntaan 
ajettaessa kaava-alueen 
rajalle jatkuen Laiduntien 
risteyksestä Jongun tienä. 
Tietä hallinnoi ja kunnos-
sapidosta vastaa Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus. 
Varsitie on rakennettu 

keskustassa olevien peltojen 
läpi 60-70 luvun vaihteessa 
vähän ennen kaupungin-
virastotalon rakentamista. 
Aluksi tie oli sorapintainen. 
Tielle tehtiin suuri remontti 
1987-1989, jolloin rakennet-
tiin kevyenliikenteen väylät 
ja vaihdettiin tien massoja. 

Samalla tie aleni monissa 
kohdin noin puoli metriä. 
Madaltaminen oli tarpeen 
tielle risteävien muiden tei-
den korkeuserojen vuoksi. 

Pari vuotta sitten tielle 
tehtiin liikenneturvallisuut-
ta parantavina toimenpitei-
nä risteyksiin kavennuksia, 
koroke Supermarketin koh-
dalle, tyynyhidaste Kaup-

patien päättymisen risteyk-
seen sekä korotettu risteys 
Laiduntien kohdalle. 

Tänä talvena on menos-
sa Pudasjärven taajamassa 
liikkumisen esteettömyys-
kartoitus, joka koskee myös 
Varsitietä. Sen johdosta ensi 
kesänä tullaan tekemään joi-
tain liikkumista parantavia 
korjauksia mm. Suojatien 
pykälien kohdalla. 

Viime vuosien aikana 
Varsitien ilme on muuttu-
nut kun tien varteen kohosi-
vat uudet Apteekin liiketalo 

sekä S-Market, jolloin myös 
tehtiin liittymäjärjestelyjä. 
Toisaalta huomiota kiin-
nittää kaupungintaloa vas-
tapäätä liiketilojen tyhjyys 
ja Nordeapankin kylttien 
häviäminen ja myöhem-
min DNA-mainosvalojen 
ilmestyminen Kauppatien 
risteyksessä sijaitsevaan 
kiinteistöön. Torin kohdal-
la tapahtui viime kesänä 
ilmeen vaihtumista kau-
pungin siirrettyä tiilisen 
aitarakennelman grillin vie-
reen. Pudasjärven yrittäjien 
hankkimat sekä yrittäjien, 
kaupungin ja Fortumin yh-
teistyönä paikalleen laitetut 
jouluvalot ovat tuoneet li-
sävaloa ja –ilmettä pimeim-
pänä vuoden aikana monien 
vuosien ajan. 

Sähkötie on Kuusamon 
tien lähellä oleva noin 100 
metrin pituinen tie, joka 
sai nykyisen muotonsa 
vuosien 1987-89 taajamas-
sa toteutetun tieremontin 
yhteydessä. Siihen liittyen 
rakennettiin Rimmintiel-
le vaarallisen risteyksen 
kohdalle Kuusamon tien 
alikulku, joka muutti myös 
Sähkötien liikenne-järjeste-
lyjä. Tietä hallitsevat raken-
nukset ovat Fortumin ja K-
Supermarketin kiinteistöt 
sekä tiehen liittyvä Total-
partsin/ST1 -huoltoasema- 
ja autotarvikerakennus

Pudasjärven yrittäjien hankkimat sekä yrittäjien, kaupun-
gin ja Fortumin yhteistyönä paikalleen laitetut jouluvalot 
ovat tuoneet Varsitielle lisävaloa ja tunnelmaa pimeimpä-
nä vuoden aikana monien vuosien ajan. Kuva otettu ku-
luvana talvena joulun aikaan päivällä.

Kaupunginvirastotalon ilmeeseen muutosta
Pudasjärven kaupungin vi-
rastotaloa alettiin rakentaa 
vuonna 1972 ja se otettiin 
käyttöön 1.4.1974. Näihin 
aikoihin saakka kiinteistös-
sä on tehty vain vähäisiä 
korjauksia muun muassa 
väliseinän muutoksia.ja 
valtuustosalia muutettiin 
uuteen uskoon vajaa 10 
vuotta sitten. 

Viime vuonna kaupun-
gintalon huonejärjestelyissä 
tapahtui huomattava muu-
tos, kun Tekninen toimisto 
muutti toisesta kerroksesta 

alakertaan ja tilalle muutti 
muun muassa elinkeinotoi-
miston henkilöstö Pohjan-
tähdestä. 

Viimeisen vuoden ajan 
kiinteistössä on toteutettu 
mittavaa remonttia muun 
muassa kosteusvaurioiden 
vuoksi. Kakkosvaiheen re-
montti/saneeraus jatkuu 
kuluvana vuonna. Nyt on 
menossa kilpailutus koko 
julkisivun remontista sekä 
perusturvan käytävän ja 
kaupunginjohtajan ja talous-
johtajan huoneiden kohdalla 

talon päädyn remontoimi-
sesta. Kiinteistön nykyinen 
tiiliverhous puretaan koko-
naan, lämpöeristeet uusitaan 
ja uusi pintamateriaali ra-
kennetaan tiiliprofiililevyis-
tä. Näin kaupungintalon ul-
konäkö saa uuden ilmeen.

Suunnitelmissa on myös 
ikkunoiden vaihtaminen ja 
pihavalaistuksen uusiminen 
energiataloudellisemmaksi 
ja siten, että valaistuksella 
korostetaan kaupungintalon 
uudistettavaa julkisivua. 

Kaupungintalossa toteutetaan ensi kesänä mittava julkisivuremontti. Tiiliverhous pu-
retaan, lämpöeristeet uusitaan ja uutena pintamateriaalina laitetaan tiiliprofiililevy. Pi-
havalaistuksen uusiminen on myös suunnitteilla. 

Varsitiestä lähellä Kuusamontietä erka-
nee Sähkötie, jonka ilmettä hallitsevat 
Fortumin ja K-Supermarketin kiinteistöt.
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Seurakunnan toiminnot
 seurakuntakeskuksesta käsin

Pudasjärven seurakunnan 
seurakuntakeskukses-
sa sijaitsee kirkkoherran 
virasto, työntekijöiden 
työhuoneet, taloustoimis-
to, kirkkosali, iso kahvio, 
rippikoulusali, päiväker-
hotilat ja nuorisosali sekä 
alakerrassa on nuorten 
kokoontumispaikka Rönö. 
Kesäaikaa lukuun otta-
matta jumalanpalvelukset 
pidetään pääsääntöisesti 
seurakuntakeskuksessa. 

Kiinteistö on rakennet-
tu 1963-1964 eli jo ennen 
kuin vieressä kulkeva Var-
sitie. Rakentamisen urakoi 
pudasjärveläinen Matti 
Hiltunen. Piispa L.P. Ta-
paninen vihki rakennuk-
sen 3.9.1964. Vuonna 1973 
hankittiin 10-äänikertaiset 
urut. Taiteilija Paavo To-
losen maalaama alttaritau-
lu ”Ristin tie” hankittiin 
vuonna 1984. Kellotapuli 
rakennettiin vuonna 1985 

ja samana vuonna toteu-
tettiin toimistotilojen pään 
laajennus, jolloin myös kirk-
koherran virasto, taloustoi-
misto ja diakoniatoimisto 
siirtyivät samoihin tiloihin 
seurakuntakeskukseen. Laa-
jennuksen jälkeen tilaa seu-
rakuntakeskuksessa on noin 
2000 neliömetriä. 

Vuonna 2003 toteutetus-
sa laajennuksessa ja korjaus-
remontissa remontoitiin kol-
men huoneen talonmiehen 
asunto diakoniatoimistoksi. 
Korjausremontti keskittyi 
ilmastoinnin parantamiseen 
ja seinäpintojen uusimiseen. 
Samalla uusittiin toimisto-
kalusteet

Viimeisin remontti oli 
viime vuonna, jolloin toteu-
tettiin vesijohtosaneeraus 
talon uudemmassa osassa ja 
uusittiin pihavalaistusta. 

Seurakuntkeskuksen vie- 
ressä seurakunnalla on li-
säksi seurakuntakeskuksen 

Pudasjärven seurakun-
nan toiminnot hoidetaan 
hyvin pitkälti vuonna 1964 
valmistuneesta seura-
kuntakeskuksesta käsin. 
Kirkonkellot ovat soineet 
edessä näkyvästä kello-
tapulista vuodesta 1985 
lähtien.

Sähkötiellä on perinteisesti 
aina toiminut sähköyhtiö. 
Ensin Koillispohjan Sähkön 
ja nyt jo toistakymmentä 
vuotta Fortumin valokil-
pi on valaissut Sähkötie 
4:n seinää. Koko tuon ajan 
Fortum on ollut kiinteästi 

Sähkötiellä on aina 
toiminut sähköyhtiö

mukana pudasjärveläisten 
arjessa huolehtien siitä, että 
kodeissa ja yrityksissä on 
sähköä saatavilla kaikissa 
olosuhteissa. 

Vuoden vaihteessa For-
tumin rooli Koillismaan 
alueella laajeni, kun myös 
alueen sähkönmyynti siirtyi 
Fortum Marketsin hoidetta-
vaksi. Nyt siis koko sähkön-
toimitus tulee asiakkaalle 
samasta yhtiöstä. 

Muutoksen myötä asi-
akkaiden käyttöön tulee 
uudentyyppisiä sähkösopi-
muksia. Niiden avulla asi-
akas voi itse päättää, millä 
tavalla hänen sähkönsä hin-
ta muodostuu. Asiakkaan 
sähkönhinta voi olla kiinteä 
esimerkiksi kahden vuoden 
ajan, tai se voi päivittyä tuk-
kuhintaan nähden kuukau-
den tai kolmen kuukauden 
jaksoissa. 

Myös alueen yrityksille 
on tarjolla vastaavia vaihto-
ehtoja sähkön hankintaan. 
Asiantuntijamme auttavat 
valitsemaan yrityksen tar-
peisiin sopivan sopimuksen. 
Monia asiakkaita ilahduttaa 
varmasti myös tieto, että 
kaikki Fortumin sähkösopi-

mukset ovat sellaisia, joiden 
sähkö on tuotettu ilman hii-
lidioksidipäästöjä.

-Kesäkuussa palvelum-
me laajentuvat entisestään, 
kun Koillismaalla asuvat 
asiakkaamme pääsevät re-
kisteröitymään internet-
palveluumme ja selaamaan 
kulutustietojaan, sähkölas-
kujaan ja antamaan mittari-
lukemiaan, Elisa Blomberg 
Fortum Marketsista kertoo. 
Fortum tulee kertomaan 
tuoteuudistuksestaan jo hel-
mikuussa ja internetpalve-
luistaan kesällä.

Fortumin asiakaspalve-
lu auttaa sähkönkäyttäjiä 
kaikissa sähköön liittyvissä 
kysymyksissä tutussa puhe-
linnumerossa 010 455 9599. 
Asiakaspalvelu neuvoo ma 
- pe kello 8-16. Mahdollisista 
sähkökatkoista voi jatkossa-
kin ilmoittaa numeroon 0800 
1 9511. Palvelu on käytössä 
24 tuntia vuoden jokaisena 
päivänä. 

Sähkösopimuksista ja 
Fortumin muistakin palve-
luista löytyy runsaasti tie-
toa internetissä osoitteessa 
www.fortum.fi. Kannattaa 
käydä katsomassa!  (ht)

Fortum kutsui asiakkaitaan joulukuussa Sähkötie 4:ään kertomaan, millaista palve-
lua he sähköntoimittajaltaan odottavat.

Vuoden vaihteessa 
Fortumin rooli Koil-
lismaan alueella laa-
jeni, kun myös alu-
een sähkönmyynti 
siirtyi Fortum Market-
sin hoidettavaksi. Nyt 
koko sähköntoimitus 
tulee asiakkaalle sa-
masta yhtiöstä. 

takana rivitalo, jossa toimii 
muun muassa lähetyksen 
kirpputori ja toinen pää on 
vuokrattu asunnoksi. Seu-
rakuntakeskuksen kulmal-
la on myös kirkkoherran 
pappila, joka on vuokrattu 
asuinkäyttöön Pudasjärven 
Vanhustentaloyhdistyksel-
le.  Seurakuntakeskuksen li- 
säksi seurakunnan kiinteis-
töjä ovat vuonna 1781 ra-
kennettu kirkko, Sarakylän 
kappeli, Hilturannan leiri-
keskus, Liepeen väentupa 
ja pappilarakennus  Riekin-
kankaan kappeli sekä Kan-
gasjärven leirikeskus.

ELTEL Networks Pohjoinen 
Oy:n Pudasjärven toimipis-
te löytyy Varsitieltä. Alue-
päällikkönä toimii Ilkka 
Säkkinen. Useat muistavat 
myös entisen Koillis-Pohjan 
Sähkön, joka oli samassa 
pihapiirissä. Yrityskauppo-
jen ja ulkoistamisien myötä 
on Pohjoistecin kautta tultu 
nykyiseen ELTEL Networks 
Pohjoinen Oy:öön, joka on 
perustettu 2001. Yhtiö on 
osa Eltel-konsernia, joka ra-
kentaa ja ylläpitää sähkö- ja 
televerkkoja ympäri Suo-
men.

Pudasjärven toimipistees-
sä yksikön vetäjänä toimii 
tiimipäällikkö Tapani Harju. 
Hän kertoi, että toimipiste 
on kevään aikana muutta-
massa samassa pihapiirissä 
toimivan Fortumin taloon. 
Heiltä on jäänyt tiloja tyhjik-
si entisissä Energiapolarin 
tiloissa. Taloushallinto on jo 
muuttanut.

Mittareiden luennan ja 
vaihdon tultua myös Eltelin 
tehtäväksi, siirtyi 10 työn-
tekijää Fortumista El-teliin. 
Siirto oli odotettua kivutto-
mampi johtuen ehkä siitä, 

Elteliin 10 työntekijää 
Fortumilta

että työntekijät jatkoivat 
tutussa ympäristössä ja enti-
sissä tehtävissä. Ainoastaan 
palkanmaksaja ja työvaat-
teet vaihtuivat. 

Ilkka Säkkinen valottaa 
yhtiörakennetta siten, että 
ELTEL Networks Pohjoinen 
Oy:ssä on sähköliiketoimin-
nalla kaksi aluetta, Länsi ja 
Itä. Näiden lisäksi Eltelillä 
on myös teleliiketoimintaa.

Läntiseen alueeseen kuu-
luu mm. Pudasjärven tiimi, 
joka toimii Pudasjärven, 
Ylikiimingin, Ranuan ja Tai-
valkosken alueilla. Tiimiin 
kuuluu 15 työntekijää ja hei-
dän vastuullaan on alueen 
sähköverkon rakentaminen 
ja ylläpito, aina sähkönku-
luttajan mittariin saakka. 
Koillismaalla Eltelin töiden 
tilaajana on useimmiten 
Fortum. Myös kunta ja teol-
lisuusyritykset käyttävät El-
telin palveluita, esimerkiksi 
Pudasjärvellä Kontiotuote, 
jolla on pieni pätkä omaa 
verkkoa alueellaan.

Kuluttajan tulee aina vi-
katilanteessa ottaa yhteys 
verkon omistajaan, siis For-
tumin vikapalveluun. Heil-

tä tulee edelleen työtilaus 
Tapani Harjun tiimille, 
joka menee havaitsemaan 
ja korjaamaan vian.  Pitkät 
välimatkat tekevät työn täl-
lä alueella haasteelliseksi. 
Toimintaa on nopeutettu 
mm. henkilöstön sijoitta-
misella. Taivalkoskella on 
kaksi asentajaa ja Ylikii-
mingissä yksi asentaja. El-
telillä on toimiva 24/7 va-
rallaolojärjestelmä, jolloin 
työajan ulkopuolellakin 
tullut vika voidaan pikai-
sesti korjata.

Vikojen suhteen se-
sonkia ovat syysmyrskyt, 
äkilliset pakkaskaudet ja 
lumikuormitukset. Tällä 
alueella tosin ennakoivan 
huollon ja linjojen raivauk-
sen johdosta verkon kunto 
on valtakunnallisesti ajatel-
len hyvä. Puusto on myös 
matalampaa kuin eteläm-
pänä.

Eltelin tulevana haas-
teena on etäluettavien 
sähkömittareiden vaihto. 
Mittareiden vaihto alkaa 
2012 keväällä ja saatetaan 
päätökseen 2013 vuoden 
loppuun mennessä. Alu-
eella on noin 33 000 mitta-
ria. Jokaiseen mittarinhal-
tijaan on oltava yhteydessä 
ja jokainen mittari on myös 
vaihdettava. Urakka on 
valtava, mutta onneksi El-
telillä on olemassa toimiva 
ja hyväksi koettu konsepti 
työn hoitamiseen ja hallin-
taan. Tällä alueella kulutta-
jista iso osa on vapaa-ajan 
asuntojen omistajia. He 
eivät ymmärrettävästikään 
ole aina mökillään, joten 
käytännössä töiden sopi-
minen paikanpäälle tulee 
olemaan haasteellista. Niin 
Ilkka Säkkinen kuin Tapa-
ni Harjukin ovat silti hyvin 
luottavaisia sen suhteen, 
että työt hoituvat hyvin so-
vitussa aikataulussa. (ek)Ilkka Säkkinen ja Tapani Harju
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Talviaika sopii lattioiden 
kunnostukseen
Varsitie 9:ssä, Seurakunta-
keskusta vastapäätä sijaitse-
va Tmi Lattiatyöt Hiltunen 
yrittäjä Ari Hiltunen on hio-
nut ja lakannut lattioita itse-
näisenä yrittäjänä Pudasjär-
vellä vuodesta 1993 lähtien. 
Sitä ennen hän oli useita 
vuosia alan töissä Martti 
Haapalan yrityksessä Kyn-
kään puulla, jonka lattioiden 
kunnostukseen käytettävät 
koneet hän samalla hankki 
itselleen ja Martti keskittyi 
enemmän ovien ja ikkunoi-
den valmistamiseen. 

-Nykyajan lakat kestävät 
hyvin kulutusta ja ne on 
helppo puhdistaa nihkeällä 

rievulla. Normaalikäytöllä 
noin 15 vuoden kuluttua lat-
tia kuitenkin kaipaa hiontaa 
ja uudelleen lakkaamisen. 
Tosin nykyään pintakäsitte-
lyjä suoritetaan myös vär-
jäämällä vesiohenteisella 
petsillä. Sen jälkeen lattia 
lakataan normaalisti, kertoo 
Ari Hiltunen. 

Työalueena Hiltusella on 
koko Oulun lääni. Pudasjär-
velläkin on ollut mukavasti 
töitä. Syötteellä sai melkein 
asua sen vilkkaimpana ra-
kennusaikana. Vilkkainta 
aikaa työssä on maaliskuun 
lopulta marraskuulle saak-
ka. Muuna aikana Hiltusen 

mukaan kysyntää voisi olla 
enemmänkin. 

-Talviaika sopii lattioi-
den kunnostukseen jopa 
paremmin kuin sateisina 
aikoina kesällä, toteaa Hil-
tunen. 

Työssä käytettävä ka-
lusto sopii hyvin henkilö-
auton perässä kulkevaan 
kuomukärryyn, joka onkin 
jatkuvasti lähtövalmiina 
Hiltusen kotitalon pihas-
sa. Yrityksen toimistotyöt 
hoidetaan yhdessä vaimo 
Tarjan kanssa myös koto-
na. (ht)

Ari Hiltusen käyttämät lattioiden hionta- ja lakkausvälineet kulkevat hyvin henkilö-
auton peräkärryssä. 

K-Supermarket Pudasjärvi 
päivittäistavarakauppa si-
jaitsee lyhyellä Sähkötiellä 
ja samalla Kuusamon tien 
lähellä. Kiinteistö raken-
nettiin vuonna 1999, jol-
loin K-Supermarket aloitti 
toimintansa. Myyntipinta-
alaa on 1200 neliömetriä. 
Toimintaa pyörittää noin 
puoli vuotta kauppiaina 
olleet Vuokko ja Kim Ulan-
der yhdessä muun henki-
lökunnan kanssa, joita on 
runsaat 20. 

-Itsenäisinä kauppiai-

K-Supermarketissa paikalliset 
tarpeet huomioon

Vuokko ja Kim Ulander tulivat viime heinäkuussa Ylitorniolta kauppiaiksi Pudasjär-
ven K-Supermarkettiin. 

na voimme reagoida pai-
kallisiin tarpeisiin ja ottaa 
huomioon myös asiakkai-
den toivomukset ja tarpeet. 
Saatavilla olevia paikallisia 
tuotteita vihanneksia, juu-
reksia, leipää ja leipäjuustoa 
ostetaan myös myyntiin. Lä-
hialueilta tulee lisäksi myyn-
tiin lihatuotteita, kertovat 
kauppiaat Vuokko ja Kim 
Ulander. -Suomalaisten elä-
mään jo yli 20 vuoden ajan 
kuulunut Pirkka-tuotesarja 
on K-ruokakaupoille tärkeä 
kilpailutekijä. Pirkka-tuot-

teita on jo yli 1 800 ja uusia 
tuotteita kehitetään jatku-
vasti. Pirkka-sarjaan kuu-
luu myös jo lähes 30 Pirkka 
Reilun kaupan tuotetta ja 
yli 40 Pirkka luomutuotet-
ta.  -Kuusamontien varren 
läheisyys näkyy kaupan 
vilkastuttajana erityisesti 
perjantai-iltaisin sekä loma-
aikoina, joten ohikulkevat 
matkailijat ovat merkittävä 
osa myynnistä, Ulanderit 
kertovat. (ht)

TotalParts Oy huoltoase-
malta, osoitteesta Varsitie 
1, löytyy saman katon alta 
autokorjaamo, Fiksus-vara- 
osat kaikenlaisiin ”me-
nopeleihin”, ST1 tuotemer-
kin alla polttoainejakelu, 
renkaat ym autojen ja ko-
neiden tarvikkeet. Huol-
toaseman kahvilassa kah-
vilapalveluiden lisäksi on 
laaja karkkivalikoima ja 
kysyttyjen elintarvikkei-

Totalparts huoltamolta monipuoliset palvelut
den myyntiä.

Jäätelöpiste avataan 
yleensä pääsiäisviikolla ja 
pidetään avoinna syyskuun 
loppuun saakka.

Yrittäjä Juha Kokko on 
työskennellyt TotalPartsissa 
vuodesta 2007 saakka. Jou-
lukuussa 2010 yrittäjävastuu 
siirtyi Juhalle sekä hänen 
puolisolleen Marjo Siurualle 
toimintaa pyörittäneen Esa 
Konolan siirryttyä muihin 

tehtäviin. Juha on tottunut 
hoitamaan huoltoaseman 
töitä monipuolisesti ja kaik-
kiin eteen tuleviin tehtäviin 
on osattava tarttua. 

Marjo Siurua vastaa kah-
vilan toiminnasta. Työnsä 
ohella Marjo opiskelee Jy-
väskylän avoimessa yli-
opistossa terveystiedettä ja 
lisäksi yrittäjätutkinto on 
loppusuoralla. 

-Avoimin mielin jatkam-

TotalPartsin toimintaa ovat pyörittä-
neet reilun vuoden ajan Marjo Siurua 
ja Juha Kokko.

me yrityksen pyörittämistä 
ja kehittämistä, toteaa yrittä-
jäpariskunta Juha Kokko ja 
Marjo Siurua. 

Sirkka-Liisa Tuomaala

Pudasjärven keskustan läpi menevän Varsitien numero ykkösessä on huoltoasema To-
talParts Oy, joka myy polttoaineet ST1 valtakunnallisen huoltamoketjun väreissä.



9PUDASJÄRVI lehtinro 4/2011

Tervetuloa!

Pe 28.1.2011 
Joy-Karaoke 

klo 21.30-01.30 
lippu 5€

La 29.1.2011 
Joy- Karaoke ja 

Snapsibaarissa DJ 
klo 21.30-01.30 

lippu 5€

Latukahvila Pytkynpirtti Syötekyläntie 382, Syöte
Naamankajärven reitin varrella

AVOIMET OVET

Munkkikahvit, mehua.
Tervetuloa 

tutustumaan!
Kahvio. Makkaranpaistopaikka. 

Uusitut, lämpimät WC-tilat

Latukahvila Pytkynpirtti 
14.2.-10.4. avoinna 

joka päivä klo 10-16

ke 2.2. klo 11-13

Syötteellä sijaitsevan Latu-
kahvila Pytkynpirtin yrit-
täjä Lahja Simosen mukaan 
murtomaahiihto ja laturet-
ket ovat lisänneet suosio-

Pytkynpirtille uusi WC-rakennus

Lahja Simonen on avaa-
massa latukahvila Pyt-
kynpirttiä jo neljäntenä 
talvena peräkkäin.

taan. Syötteellä lomalaisilla 
on vara valita useita hiihto-
latuja, jotka ovat hyvin hoi-
dettuja ja hiihdettäviä sekä 
sen verran vaihtelevia, ettei 
kyllästymään pääse. Monet 
laduista kiertävät Pytkyn-
pirtin kautta. Se on viihtyisä 
latukahvila, jossa voi naut-
tia joko omia eväitään tai 
Simosen pitämän kahvilan 
tuotteita. Monille on tullut 
tavaksi, että osa perheestä 
hiihtää Syötteeltä noin 7 km 
ladun Latukahvilaan ja me-
nomatka mennäänkin autol-
la, koska Pytkynpirtti sijait-
see myös autotien varressa 
Kuusamontieltä Syötteelle 
mentäessä. 

-Tänä talvena kaupunki 
on rakentanut nykyaikai-
sen vessan, joka on todel-
la tarpeellinen ja odotettu. 
WC-rakennus valmistui so-
pivasti ennen latukahvilan 
aukaisemista, joka tapahtuu 
14. helmikuuta ja jatkuu joka 

päivä aina lähelle huhtikuun 
puoltaväliä. Tosin jo keski-
viikkona 2.2. järjestän avoi-
met ovet WC-rakennuksen 
valmistumisen kunniaksi, 
kertoo Lahja Simonen. 

Hän lupaa pitää entiseen 
tapaan suositun lättypäivän 
tiistaisin. 

-Itse leivon munkit, mar-
japiirakat, gluteenittomat 
leivonnaiset ja kahvilassa 
tarjottava mehu on omista 
poimimista marjoista tarjot-
tavaa puolukkamehua. 

Latukahvilasta löytyy 
myös pudasjärveläisiä käsi-
töitä, kuten käsinpainettuja 
tyynyliinoja., käsinkudottu-
ja sukkia ja lapasia. Lisäksi 
siellä on tarjolla joukko pai-
kallisten tekemiä puutöitä, 
poronsarvikoruja ja tieten-
kin Syötteellä tehtyjä puuk-
koja ja muita taontatöitä. 

Heimo Turunen

Juuri valmistumassa 
oleva kaupungin ra-
kentama WC-raken-
nus on odotettu ja tar-
peellinen. 

Varsitien varrella oleva Pu-
dasjärven Rauhanyhdistyk-
sen toimitalo on valmistu-
nut vuonna 1976. Tiloja on 
laajennettu kahdeksankym-
mentäluvun alussa. Talon 
keskeiset tilat muodostuvat 
seurasalista, kahviosta keit-
tiöstä, kerhotiloista ja ko-
koushuoneesta. Talossa on 
istumapaikkoja noin 600. 
Tilat on rakennettu palve-
lemaan yhdistyksen eri toi-
mintamuotoja.

Rauhanyhdistyksen tar-
koituksena on yhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti: ”He-
rättää ja elvyttää kristillistä 
uskonelämää sekä edistää 
kristillissiveellisten elä-
mäntapojen, kansanraittiu-
den ja isänmaallisen mielen 
vakiinnuttamista.” 

Toiminnan järjestämi-
sestä vastaa yhdistyksen 

Rauhanyhdistyksellä vilkasta toimintaa
johtokunta ja eri toimikun-
nat, joita ovat: seuratoimi-
kunta, diakoniatoimikunta, 
lapsi- ja nuorisotoimikunta, 
talous- ja myyjäistoimikunta 
sekä ravintolatoimikunta.

Pudasjärven rauhanyh-
distys kuuluu yhtenä jäse-
nenä Suomen Rauhanyhdis-
tysten Keskusyhdistyk-seen 
(SRK).

Keskeisin työmuoto on 
seurat, joita pidetään sun-
nuntaisin yleensä klo 17 ja 
kahdesti vuodessa pidettä-
vät seurakuntapäivät pal-
musunnuntaina ja elokuun 
kolmantena sunnuntaina. 
Silloin seuroja pidetään 
myös lauantaina. Lisäksi py-
häinpäiväseurat ovat kaksi-
päiväiset.

Seurat muodostuvat har-
tauspuheista ja puheiden 
alussa ja lopussa lauletta-

vista virsistä ja lauluista. 
Väliajalla juodaan kahvit. 
Puhujina toimivat oman 
paikkakunnan omien puhu-
jien lisäksi pari kertaa kuu-
kaudessa eri paikkakunnilta 
vierailevat puhujat. Rauhan-
yhdistys järjestää hartaus-
tilaisuuksia myös kodeissa 
ja hoito- ja hoivalaitoksissa. 
Seuratilaisuuksista ilmoi-
tetaan paikallislehdissä ja 
kaikki ovat niihin sydämel-
lisesti tervetulleita.

Seurojen lisäksi toimita-
lossa pidetään sunnuntai-
sin pyhäkoulua ja viikolla 
päiväkerhoja. Kerran kuu-
kaudessa, yleensä lauantai-
iltana pidetään nuortenilta. 
Varttuneitten kerho ja sisar-

piiri kokoontuvat kerran 
kuukaudessa. Toimitalossa 
vietetään usein myös hää-
juhlia ja hautajaisia, sekä 
satunnaisesti muitakin suu-
rehkoja tilaisuuksia. 

Toiminnan järjestämi-
seksi ja toimitilojen ylläpi-
tämiseksi rauhanyhdistyk-
sellä pidetään myyjäisiä, 
joista suurimmat ovat jou-
lu-kevät ja syysmyyjäiset. 
Myyjäiset ovat keskeinen 
osa varainhankintaa, jota 
tuetaan myös yhdistyk-
sen hengenmukaisen kir-
jallisuuden ja äänitteiden 
myynnillä.

Seppo Leppänen

Rauhanyhdistyksellä pidetään säännöllisen toimin-
nan lisäksi satunnaisia suuria tilaisuuksia, kuten vii-
me syksynä alueellisen Veteraanien kirkkopäivän 
ruokailu, johon osallistui kuutisensataa henkilöä. 

Kaikilla hauskaa Leijonakisassa
On lauantai 22..1. iltapäi-
vällä kun Iso-Syötteen rin-
teessä numero yhdeksän 
tarkistellaan, että kaikki on 
valmista Leijonakisan aloit-
tamista varten. Kyseessä 
on tarkkuuslaskukilpailu, 
jossa lasketaan kahdesti 
sama rata ja yritetään saada 
mahdollisimman sama aika 

molemmilla laskuilla. Las-
kutaidoilla ei siis ole mitään 
merkitystä, eikä kaatuminen 
ensimmäisellä kierroksella 
tarkoita välttämättä tappio-
ta. Kisaan on ilmoittautunut 
yhteensä 22 alle 13-vuotiasta 
kilpailijaa, sarjoja on vain 
yksi ja tarkoituksena on, että 
kaikilla on hauskaa. 

Ensi viikon lehdessä julkaistaan 
koko juttu Leijonakisasta
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Iinattijärven hirvimiehet ja 
vaimot järjestivät kyläläi-
silleen perinteiset hirvipei-
jaat Iinattijärven koululla 
lauantaina 22.1. Perjantain 
illansuussa leikattiin lihat ja 
valmisteltiin ruokailua mah-
dollisimman pitkälle lauan-
taita varten. Lihat kypsytet-

Hirviporukassa kokemusta 
ja nuorta voimaa

tiin yön aikana eri talojen ja 
koulun uuneissa. Tapahtu-
ma saikin kyläläiset runsain 
joukoin liikkeelle. Arviolta 
ruokailuun osallistui yli 150 
henkilöä. Tarjolla hirven-
lihan lisäksi oli perunaa, 
salaattia, puolukkaa, pu-
najuurta ja tietysti rieskaa. 

Jälkiruokana tarjottiin hyvät 
kahvit. Tilaisuus oli hyvin 
järjestetty, ruoka oli hyvää ja 
kyläläiset tyytyväisiä.

Iinattijärjen hirviporukas-
sa on 16 jäsentä. Hirvilupia 
oli 15 aikuiselle ja 16 vasalle. 
Teijo Iinatti on toiminut joh-
tajana hirviporukassa, jossa 
on hyvä sekoitus kokemusta 
ja nuorta voimaa. Nuores-
ta voimasta on hyvänä esi-
merkkinä 16-vuotias JuhoA-
leksi Iinatti, joka on tehnyt jo 
useita kaatoja. 

Kuluneena syksynä saa-
tiin kaadettua kaikki aikui-
set, eli 15 hirveä ja vasojakin 
kaatui 10. Näin metsästys-
kauteen voitiin olla aikalailla 
tyytyväisiä, myös siitä syys-
tä, että viime vuonna saatiin 
vasoja muutama vähem-
män.  Iinattijärven hirvi-
saalis on perustunut viime 
vuosina hyviin koiriin, joista 
kannattaa erityisesti kiittää 
Teijo Iinatin Kössiä ja Aki 
Kuopuksen Nelliä.

Kalervo Lassila

Hirvipeijaissa lähinnä Markku Hal-
likainen, Janne Vähäkuopus, Timo 
Iinattiniemi, Iida Hallikainen ja pöy-
dän takana tarjoilusta huolehti-
massa Maija-LiisaVikström.

Porukan 
nuorimmal-
la jäsenellä 
JuhoAlek-
si Iinatil-
la oli hymy 
herkässä 
kaadon jäl-
keen. 

Iltapäivällä kello alkaa lä-
henemään viittä ja ensim-
mäiset innokkaat taiteen 
harrastajat jo saapuvatkin 
paikalle. Pienen odottelun 
jälkeen myös kerhon vetäjä 
Kari Tykkyläinen marssii 
ovesta sisään. Valkoinen pa-
peri saa pian uuden ilmeen 
kun Kari heittää helmet ja 
vesivärit pöydille. Toiset in-
nostuvat maalailemaan, kun 
taas toiset rupeavat liimai-
lemaan puuhelmiä paperiin.

On taas maanantai-ilta ja 
lapset ovat tulleet jokaviik-
koiseen kulttuuritoimen jär-
jestämään kuvataidekerhoon 
joka pidetään taidehuone 
Pudikin rakennuksessa kult-
tuuri- ja oppimiskeskukses-
sa. 2-4 -vuotiaille suunnattu 
kerho alkaa viideltä ja kestää 
tunnin ajan, jonka jälkeen 

Muovailuvahasta saa 
vaikkapa Hevisauruksen

on vuorossa 4-6  -vuotiai-
den kerho. Isompien lasten 
kerhossa on vielä tilaa, eli 
mukaan mahtuu jos on vielä 
innokkaita.

Kari on toiminut kerhon 
vetäjänä vuodesta 1994, 
mutta kerhotoimintaa on 
ollut alle kouluikäisille jo 
90-luvun taitteesta asti. It-
seään joulupukin veljeksi 
tituleeraava Kari on lasten 
suosikki ja kova hevimies. 
Joulupukkia kun näkee vain 
kerran vuodessa, niin täällä 
on mahdollisuus nähdä mil-
tei samannäköistä ukkelia 
joka viikko. 

Kerhossa tehdään milloin 
mitäkin. Yleensä valittavia 
aiheita on paljon, mutta kui-
tenkin sen verran, että Kari 
pystyy ohjaamaan jokaista 
lasta heidän omissa töis-
sään.

Kari painottaa kerhon 
aloittaneille lapsille, että he 
ensimmäisen vuoden aika-
na oppivat värin laittamaan 
paperille eikä suuhun. Tästä 
sitten oikea opetuskin voi 
alkaa. Kari kertoo myös, että 
kerhon vetäminen on tärkeä 
osa hänen viikkoaan, lapsis-
ta kun saa sitä voimaa mitä 
tarvitaan seuraavan päivän 
suuriin päätöksiin kaupun-
ginhallituksessa. 

Yksi pojista kertoo Karil-
le, että ei osaa vielä kirjoittaa. 
Tähän väliin sitten harjoitel-
laan sitäkin, tosin ei meidän 
omalla vaikealla suomen-

kielellä, vaan jollain ihan 
muulla. Lapset seuraavat 
innokkaasti kun Kari piirte-
lee jos jonkinnäköisiä viivoja 
liitutaululle ja lukee samal-
la ääneen kirjoittamaansa. 
Lapset sitten tiedustelevat 
mitä kieltä se Kari nyt opet-
taa ja äkkiä he saavat siihen 
myös vastauksen. Nimittäin 
tämä on sitä helppoa turkin-
kieltä. Siinä kun vain vetelet 
viivoja paperiin ja se on sillä 
selvä. Olihan helppoa. Huu-
morintaju on kohillaan tällä 
opettajalla eikä kielitaitoa 
puutu. Kommunikointi on-
nistuu vaikka tulis Japanin 
keisari nenän eteen. Ainakin 
melkein.

Jami 6.vuotta kertoo käy-
neensä Karin kerhossa jo 
kahden vuoden ajan ja aikoo 
käydä tästä eteenpäinkin. 
Tällä kertaa Jami liimaili 
puuhelmiä ja poronsarvipa-
loja paperille ja teki komean 
teoksen. Lopuksi vielä ker-
kesimme maalailemaankin. 
Kysyimme Jamilta mikä te-
kee kerhosta niin kivan, että 
sinne haluaa joka maanantai 
tulla? 

-No Tykkyläinen, ja sit-
ten maalaaminen, mutta 
muovailu se on mukavinta. 
Muovailuvahasta kun saa 
tehtyä vaikkapa Hevisau-
ruksen. 

Elina Vähäkuopus
työharjoittelija, 
kulttuuritoimi

Emilia neljä vuotta kertoo 
tykkäävänsä käydä Karin 
kerhossa koska maalaus 
ja muovailu on mukavaa.

Kari ohjaamassa Jamin aloitellessa taideteostaan.

Kari opettaa kerholaisille turkinkieltä, ja kaikki seuraavat innokkaina. 

uimareita

Virkistysuimala Puikkariin 
nimensä jättäneet reilut 30 
avantouinnista kiinnostu-
nutta henkilöä ja uudetkin 
harrastajat pääsevät virkis-
täytymään kylmään kyl-
pyyn avantoon Pietarilan 
rannassa keskiviikosta 26.1 
alkaen. Pudasjärven kau-
pungin liikuntatoimisto on 
tehnyt sopimuksen Pudas-
järven Työttömien yhdistyk-
sen kanssa avannon avaami-

sesta sekä kunnossapidosta. 
Noin 2,5x3 metrin suurui-
nen avanto sahattiin auki 
viime viikolla, jonka jälkeen 
rantaan on laitettu laituri, 
lämpömatto, valaistus sekä 
köydet, pelastusrengas ja 
turvallisuusohjeet. 

Pietarilan pukukopin 
oveen on vaihdettu lukko 
ja uusia avaimia voi lunas-
taa Työttömien yhdistyksen 
toimistolta Suojalinnalta 26 

euron hintaan, johon kuu-
luu kevääseen saakka ulot-
tuva käyttömaksu suihkujen 
käyttöineen. Ilman avaimen 
lunastusta käyttömaksu on 
viisi euroa. 

Avannon syvyys on 
portaiden juurella metri ja 
avannon toisella reunalla 
pari metriä. Joen vähäinen 
virtaus ei haittaa uimista.  
(ht)

Avanto odottamassa
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Avaamme uusin IKH-ketjutunnuksin! Tervetuloa!

Kompressori
1,5 kW
• imutuotto
 240 l/min
• säiliö 24 l

XT242489,-

Oiko-/tasohöylä pöytämalli 
1500 W / 230 V
• max. höyläysleveys 204 mm
• 8000 rpm (kuormittamattomana)
• imuletkuliitäntä Ø 100 mm

275,-
XW034 199,-

IKH1500 799,-

Työkaluvaunu työkaluilla
• sis. hylsy- ja kärkisarjoja, kiintolenkkiavain-
 sarja, hankoavainsarja, silmukka-avainsarja,
 elektroniikkameisseli, ruuvimeisselisarjoja yms. 

1150,-

Jiirisirkkeli
1200 W / 230 V
• pyörimisnopeus
 5000 rpm
• 24-hampainen
 kovametalliterä
 210 x 30 x 2,6 mm

XW046 49,90
74,-

Puruimuri 1500 W
• kierrosnopeus 2950 rpm
• puhaltimen Ø 300 mm
• imuletkuliitäntä
 2 x 100 mm/1 x 125 mm
• imukapasiteetti
 2400 m³/h

349,-
XW004 199,-

LED Otsalamppu

8 lediä 

/ 2 kpl
6,90 / kpl

CRX101 9,90

Xenon Työvalo
12 / 24 V
• iskunkestävä
 nylon-kuori
• valolähde HID
 Xenon malli H3

ST86002 65,-

Katkaisu-
laikat,
10 kpl
• teräkselle /
 ruostumattomalle teräkselle

FIX125 125 x 2 x 22,2 mm 6,90
FIX230 230 x 2 x 22,2 mm 14,90

Mittakannu-
sarja
1,2 ja 5 L
• korkea-
 luokkaista,
 vahvaa
 HD-polyeteeniä
• mitta-asteikko

T0648 14,95
Nivelakseli
pikalukituk-
sella W2100
• ristikko 55 x 22 mm
• L=860

Hallilämmitin 10 kW
• polttoaine dieselöljy
 talvilaatu
• liekkivahti
• ilman määrä 280 m³/h
• pa-säiliö 15 l

515,-DD10299,-

1300 W / Ø 125 mm G13SB3 AVB
• 11 000 rpm
+ 2000 W / Ø 230 mm G23SR
• 6 600 rpm

HI60000241 199,-

XTSA2320 29,90

Hylsysarja
1/2” 23-os. 
• kromivanadium-
 terästä

Kompressori 
2,2 kW / 230 V XT503600V
• säiliö 50 l
• max. paine 9 bar
+
Paineilma-
laitesarja
5-os. T0217N
• yläsäiliöllä

299,-

Pakettihintaan!

T800186 59,-
88,-

Katso lisätietoa IKH-ketju-uudistuksesta: www.ikh.fi /Kauppiasverkostot. Tarjoukset voimassa avajaispäivinä tässä liikkeessä.

Avajaiset 27.-28.1.!
Munkkikahvit

CRX1213 39,-55,-

Starttiboosteri
12 V / 230 V
• pariston kapasi-
 teetti 13 Ah
• käynnistysvirta
 max. 500 A
• sis. verkkolaturin
 (230 V) ja
 tupakansytytin
 adapterin (12 V)

3-toiminen
LED-takavalo 12 V
• ledit 48 kpl
• E-hyväksytty

ST9001 16,90

Tummanpunainen
Alustarasva
CLS-2 400 g

Alumiininen
monitoimitikas
16-askelmaa 
• max. kuorma 150 kg
• kokopit. 470 cm,
 A-tikkaina 230 cm
• kork. työtasona
 126 cm
  

AT16 79,-

20 kpl WKR31 59,-
(7,37 e/kg)

Kulma-
hiomakone-
paketti!

Aalto Arinan tehtaanedustaja paikalla torstaina!
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OSTETAAN

PUDASTORI ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN
Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Rakennusten vuokraus ei 
ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, 
maksu 15 €, sis. alv:n. Myös rakennus 
myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
e.) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: To-
ritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(040 195 1732) soitetuista maksu 
on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvalli-
nen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei 
julkaista).

SEKALAISTA

Kuusamo XV Nature Pho-
to -valokuvauskilpailun 
parhaat luontokuvat ovat 
esillä Syötteen luontokes-
kuksessa. Näyttely koos-
tuu vuoden 2010 luonto-
kuvakilpailun palkituista 
31 valokuvasta. Luonto-
kuvakilpailuun osallistui 
111 kuvaajaa ja kilpailuun 
lähetettiin 470 kuvaa.

Vuosittain järjestettä-
vässä luontokuvakilpailus-
sa on neljä sarjaa: luomu-
sarja, luovasarja, nuorten 
sarja sekä paras Kuusa-

mossa otettu kuva. Luomu-
sarjan kuvat ovat perinteisiä 
luontokuvia, alkuperäisiä 
kertaotoksia, joissa tekninen 
kuvakikkailu ei ole sallittu. 
Luova sarja on trikkisar-
ja, jossa kuvien muuntelu 
on sallittua, jopa suotavaa. 
Nuorille on oma sarjansa 
ja siihen voi osallistua sekä 
perinteisellä että manipu-
loidulla kuvalla. 

Tälläkin kertaa palkituis-
sa kuvissa on nähtävissä 
lintuja, eläimiä, kasveja ja 
maisemia.

Luontokuvia voi ihastella 
Syötteen luontokeskuksessa 
13.1-27.3. Luontokeskus on 
avoinna 18.2 saakka tiistais-
ta lauantaihin klo 10–16 ja 
19.2. alkaen joka päivä klo 
10–17. Näyttelyyn on vapaa 
pääsy. (ht)

Luontokuvakilpailun satoa 
luontokeskuksessa

Luomusarjan voittajaku-
va on joutsenolaisen Ris-
to Petäjämäen Siili, joka 
kotipihan juoma-altaalla 
lipoo vettä.

Electrolux arkkupakastin ja tis-
kikone. Noin 2 v vanhat, vähän 
käytetyt. Tarpeettomina. Puh. 044 
322 2754.

Myydään uusi ja avaamaton Sings-
tar starttipaketti (ps3) + langatto-
mat mikrofonit, 40e. Klo 15 jälkeen 
p. 044 2724338.

Myydään Rt-kolmio 80 m2 Pudas-
järven keskustassa 0400 399 830.

Nahka kalusto aitoa nahkaa, kaksi 
tuolia + sohva. Hyväkuntoinen  hp. 
160€. Puh. 0440 923 946.

Nissan Sunny vm. 90. Kahdet ren-
kaat, sd-soitin. Kytkinremontti 

Teräksinen isohko pesuallas auto-
tallikäyttöön. Voi olla jalustalla ole-
va tai seinään asennettava, esim. 
laitoksissa ollut tai vastaava. Puh 
044 5120158.

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi

- ilmainen suunnittelupalvelu
- nopeat toimitukset

- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

Avoinna 
ark. 9-18 
la 9-14

LIUKUOVET

V SI I NO

- monipuolinen mallisto
- tukkuhinnat

Keittiökalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
tule tekemään elämäsi kaupat. 

Suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla!

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

Musta-valkoinen 12-viikkoinen 
tyttökissanpentu etsii hyvää kotia! 
Soita 0400-998384/Niina

Halutaan ottaa kunnossa olevia 
stereoita, sekä Abban ja Souvarei-
den cd-levyjä, puh. 044 251 3289.

tehty, 4 piste suuntaus. Hyvä kunto 
Hp. 470€. Puh. 0440 923 946. 

Myytävänä pirtin pöytä ja penkit. 
Hyvä väritelevisio. puh. 044 251 
3289.

Myydään uudet kesärenkaat alu-
vanteineen. Vanteet sopivat esim. 
Nissan Almeraan, koko 195/60 R 
15. Hp. 450€, puh. 040 563 9725.

Wolswagen Golf vm.90, kahdet 
renkaat, vetokoukku, uusi pako-
putki, iskunvaimentajat, cd-soitin. 
Siisti kunto. Hp. 370€, puh 0440 
254 557.

Myytävänä Torin Grilli. Tee 
tarjous. P. 040 470 9839.

MTK-Pudasjärven johtokun-
ta teki henkilövalintoja jär-
jestäytymiskokouksessaan 
7.1.2011. Pitkään sihteerinä 
olleen Veli Hyttisen jättä-
essä tehtävänsä hänen tilal-
leen valittiin Maija Puhakka. 
Varasihteerinä toimii Sanna 
Vainio. Puheenjohtajana jat-
kaa Mari Kälkäjä ja varapu-
heenjohtajana Timo Vähä-
kuopus. Lomitusvastaavaksi 
valittiin Mari Kälkäjä, jolla 
on myös tiedotusvastaavan 

pesti. Ympäristövastaavan 
homman sai Leena Ylitalo ja 
sosiaalivastaavan Ulla Ris-
sanen. Kuluttajavastaavan 
töistä huolehtii Sirkka Pan-
kinaho ja yritysvastaavan 
Timo Vähäkuopus. Työter-
veyshuolto on Heikki Pu-
tulan ja Juhani Jurmun har-
teilla. MTK-Pohjois-Suomen 
liiton johtokunta valitsi luo-
muvaliokuntaan Veli Hytti-
sen. (ht)

Maija Puhakka uusi 
MTK- Pudasjärven sihteeri
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TAKSEJA

Liikehakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!
Ota yhteys 
p. 040 1951 732

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

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

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

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

 • 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

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

HIERONTAA, KAUNEUDENHOITOA
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

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

- 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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

 ma-pe 9-17, la 9-13. Keskustie 30 Ranua, puh. 044 362 3822

0400 251 671

UNTO SIIRA
Varastotie 1

93100 Pudasjärvi

AUTOSÄHKÖ-
KORJAAMO

P. 040 519 1232

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

PUUSEPPIÄ

MAALAUS- JA LAKKAUS-
PALVELUITA

ISÄNNÖINTEJÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
- Kasvohoidot 
- Kestovärjäykset 
- Jane Iredale mineraalimeikit
- Intialainen päänhieronta

- Kuumakivihieronta
- Body Silk vartalohoidot 
- Reiki-hoidot

Toritie 1, 2. krs. Puh. 040 561 9695
www. sarajarvi.kotisivukone.com

Pudasjärven Isännöinti Oy

Taloyhtiöiden
isännöintipalvelut
Soita tai tule käymään

Toimisto avoinna 
ke ja pe klo 10-14

Jukolantie 4 Pudasjärvi 
(ent. Värikeskuksen tilat)

puh. 050 345 3680
Ensio Kauppila

puh. 040 581 6936

PARTURI-KAMPAAMOITA

Parturi – Kampaamo

Landella
Ouluntie 194 A 93420 Jurmu

avoinna ma-la myös iltaisin

Liikehakemisto on myös nettilehdessä: www.pudasjarvi-lehti.fi
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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 alkoi 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...
Kurenkoskessa: 29.1. Hot Shot Girl Jira,12.2. Jarkko Honkanen & 
Taiga orkesteri, 18.2. Lasse Hoikka & Souvarit, 26.2. T Purontaka.
Umpihankihiihdot. Syötteen tunturialueen maisemissa Pudasjär-
vellä järjestetään 11. - 13.2.2011 Umpihankihiihdon XIV Maailman-
mestaruuskisat ja Lumikenkävaelluksen XI SM -kisat. 
Hyvän Mielen lauantai 19.2. Hirvaskosken koululla.
Luontokuvakilpailun parhaat Kuusamo XV Nature Photo -valo-
kuvauskilpailun v. 2010 parhaimmistoa esillä Syötteen luontokeskuk-
sessa 13.1.-27.3.  Luontokeskus avoinna 18.2 saakka ti- la klo 10–16 
ja 19.2. alkaen joka päivä klo 10–17. Vapaa pääsy. 

PUIKKARIN 
LOUNASLISTA

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

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

To 27.1 Lindströmin pihvi
Pe 28.1. Munakasrullat, paist. perunat
Ma 31.1. Silakkalaatikko
Ti 1.2. Spagetti + jauhelihakastike
Ke 2.2. Hernekeitto + lättyjä
To 3.2. Veri/Pinaattiohukaiset, 
  valkokastike, perunat

EN JUHLI - VIELÄ

29.1. Hot Shot Girl Jira,12.2. Jarkko Honkanen & Taiga orkesteri,  
18.2. Lasse Hoikka & Souvarit, 26.2. .T Purontaka.

Virkistysuimala Puikkari
Tuulimyllyntie 4, 93100 Pudasjärvi 
040 826 6440
puikkari@pudasjarvi.fi
www.pudasjarvi.fi/puikkari

Pohjois-Suomen 
Erämessut 
vahvassa vedossa

Kassa suljetaan tuntia ennen hallin sul-
kemista. Uinti- ja kuntoiluaika päättyy 
puoli tuntia ennen hallin sulkemista.

maanantai 12.00-20.00
tiistai 6.15-20.00
keskiviikko 12.00-20.00
torstai 6.15-20.00
perjantai 12.00-18.00
lauantai 12.00-18.00
sunnuntai 12.00-18.00

AVOINNA

Vieraillessaan viime viikolla 19.1 
Pudasjärvellä Suojalinnassa pi-
detyssä tilaisuudessa Keskustan 
kansanedustaja Mirja Vehkaperä 
painotti puheessaan asianmu-
kaisten palvelujen saatavuutta 
pitkien etäisyyksien kunnissa 
todeten, etteivät kuntapalvelut 
saa olla kohtuuttomien matko-
jen takana. Poikkeusjärjestelyi-
nä ja uusina mahdollisuuksina 
ongelmien helpottamiseksi hän 
esitti mietittäväksi kimppa- ja 
kutsukyytien sekä koulukulje-
tusten hyödyntämistä kuntalais-
ten muiden asiointien hoitami-
sen helpottamiseksi. Vehkaperä 
huomioi Pohjois-Pohjanmaan 

Vehkaperä kuunteli ja vastasi
aseman nuorten maakuntana ja 
korosti uusien koulutuspaikko-
jen ja nuorten työllistymismah-
dollisuuksien kehittämistä ja li-
säämistä Koillismaalle.

Pudasjärven ykkösasioiksi 
hän määritti matkailun kasvun 
ja kasvattamisen suuren mah-
dollisuuden sekä energiavarojen 
monipuolisen hyödyntämisen. 
Näiden asioiden edistämiseksi 
tarvitaan valtion vahvoja inves-
tointeja tiestöön, tietoliikenneyh-
teyksien toteuttamiseen ja yritys-
toiminnan tukemiseen.

Runsaslukuinen ja aktiivinen 
kuulijajoukko esitti kansanedus-
tajalle tiukkoja kysymyksiä ja 

asioiden eteenpäin viemisesityk-
siä vesivoiman hyväksikäytön 
edistämisestä, lähiruuan, kuten 
lampaanlihan käsittelyn ja suo-
ramyynnin mahdollistamisesta 
ja järkeistämisestä, maatalous-
yrittäjien vaikeuksista, joukko-
liikenteen avustusperusteista, 
tietoliikenneongelmien ratkai-
semisesta, asumisturvallisuu-
den takaamisesta, poliisin avun 
saatavuudesta, teiden kunnos-
sapidosta, turvesoiden hyödyn-
tämisestä ja nuorten koulutus-, 
työ-, harjoittelupaikkojen sekä 
kokonaisuudessaan nuorisotyön 
ja –kulttuurin edistämisestä.   

Sointu Veivo

Kansanedustaja Mirja Vehkaperä ja ylei-
söä Suojalinnalla pidetyssä tilaisuudessa

Jäsenten välinen kilpailu alkaa 30.1.

PILKKI-CUP

Kokoontuminen TB:lle klo 9.00

Pudasjärven Virkistyskalastajat

Pakkasraja -15 astetta

Pentti Uusi-Illikainen

Eräalan suurtapahtuma; Pohjois-Suomen yhdeksännet Erämessut 19.-22.5. Ou-
lussa on tapahtumana erittäin hyvässä vedossa. Toukokuussa pidettävien messu-
jen suosio on aina ollut vahva ja nyt tuo suosio tuntuu olevan entistä vahvempi, 
kun tammikuun alkuun mennessä ovat näytteilleasettajat varanneet edellisiin 
messuihin verrattuna yli 10 prosenttia enemmän messualaa. Tämä tarkoittaa sitä, 
että lisäystä on pienen messutapahtuman verran. 

Messujen teemat Metsästys, Kalastus, Retkeily, Luonto, Elämykset ja Matkailu 
ovat voimakkaasti esillä. Varsinkin matkailun osuus on vahvistunut. Mukana on 
myös täysin uusia yrityksiä. Ulkoalueella on mm. suuri veneosasto. Messupaikka 
on Ouluhalli, Aktiivihalli ja tiivis laaja ulkoalue. Ouluhallissa on jokainen paikka 
varattu aidoille alan osastoille. Sisäosastoilla on näin korkeaa osaamista ja laatu-
tavaraa kuten myös ulkoalueilla. 

Tietoa ja ostoksia
Erämessujen teemat ovat esillä osastoilla että tietoiskuissa. Tietoa saa mm. mat-
kailusta, eräaktiviteeteista ja palveluista sekä kaikesta näihin liittyvistä. Esillä ja 
myytävänä on erilaisia varusteita vaelluksen ja retkeilyyn sekä tietoa kohteista..

Messuilla on siis brändiosastoja ja myyntiosastoja. Brändiosastoilla yritykset 
esittelevät alan viimeisiä uutuuksia. Myyntiosastoilla on perinteiseen tapaan edul-
lisia messutarjouksia. 

Lisää sisätilaa on tehty ulkoalueelle pystytettävään kevythalliin eli Aktiivihalliin, 
joka on nyt laajempi kuin aikaisemmin. Aktiivihallissa järjestetään messujen tie-
toiskut, trofeenäyttely ja aktiivihallissa on osastoja. 

Messujen aseosastot ovat todella näyttäviä. Aseyritykset ovat seuranneet vii-
meisen parin vuoden ajan aselain valmistelua. Näin ne voivat esitellä tuotteitaan 
ja harrastuksen uusimpia välineitä messuvieraille, jotka saavat samalla ajankohtai-
sen ja asiallisen tiedon aseisiin liittyen. 

Lappi esittäytyy laajasti 
Lapin maakunta ottaa tästä Pohjois-Euroopan suurimmasta tapahtumasta irti kai-
ken mahdollisen. Lappi tuo messuille kokonaisen messualueen, joka ulkoalueella 
täyttää neljänneksen messukentästä ja jossa Lapin yritykset tarjoavat tietoa mat-
kailusta, ja mahdollisuuksista Lapissa.

Kalastaminen ja kalastusmatkailu ovat voimakas trendi. Myös jalon perhoka-
lastuksen saloihin voi tutustua ison perhoaltaan äärellä. Opastajaksi on tulossa 
eräs maailman johtavista perhokalastajista. Oulun Seudun perhokalastajat tarjoa-
vat myös oman asiantuntemuksensa messuvieraiden käyttöön. 

Ja tuttuun tapaan messut ovat myös kansainväliset. Näytteilleasettajia on eri 
maista. Näin Erämessut vahvistaa edelleenkin asemaansa yhtenä pohjoisen Eu-
roopan merkkitapahtumana. Pohjois-Suomen Erämessut järjestetään joka toinen 
vuosi. Tänä vuonna tavoite on saada messuille 600 yritystä ja 50 000 kävijää.       

Markus Pirnes

KIINNOSTAAKO
vakituinen työ ja pysyvä toimeentulo,
olet yhteistyöhaluinen, ota yhteyttä.

puh. 040 912 7016
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

LA 29.1. 
Spinning/Minna Zumba/Dany Vesi-circuit (Water Bike+aqua zumba)/Dany
klo 15-15.45  klo 15-15.45 klo 15-15.45    
 -------------
klo 16.05-16.50 -------------- klo 16.05-16.50
klo 17.10-17.55 -------------- klo 17.10-17.55

SU 30.1.
Spinning/Minna Vesi-circuit (Water Bike + aqua zumba)/Dany
klo 15-15.45 klo 15-15.45
klo 16.05-16.50 klo 16.05-16.50
klo 17.10-17.55 klo 17.10-17.55

HINNAT:  SPINNING 5€, ZUMBA 10€, VESI-CIRCUIT (Water Bike + aqua zumba) 
8€, ZUMBA + VESI-CIRCUIT 12€ (Tuntien hinnan lisäksi normaali uimahallimaksu)

LISÄBONUKSENA AKUA TARJOAA VESI-CIRCUITTIIN OSALLISTUVILLE 
6. ENSIMMÄISELLE HALUKKAALLE TASAPAINOTTAVAN JA ENERGISOIVAN 
REIKIHOIDON (kesto 30min)!!!

Tule virkistymään iloisessa energiassa !!!
Ohjaajina Deannys Conde (Dany) ja Minna Anttila

PUDASJÄRVEN UIMAHALLISSA 
PUIKKARISSA KLO 15-18

TULE KOKEILEMAAN MYÖS VESIJUOKSUA 
TAPAHTUMAN AIKANA OMATOIMISESTI!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut tanja.saranen@gmail.com, puh. 0505381584
Tutustu myös www.akua.fi

AKUAN VIRKISTYSPÄIVÄT 
LA-SU 29.-30.1.2011

Puikkarissa puhtaus on
enemmän kuin puoliruokaa
Virkistysuimala Puikkarin 
myötä uimahallikulttuuri 
on muotoutumassa Pudas-
järvelle. Uimahallikulttuu-
riin kuuluu olennaisena osa-
na hygieniaan l. puhtauteen 
liittyvät asiat. Asiakkaiden 
terveyden ja viihtyisyyden 
vuoksi kaikkien hallin käyt-
täjien tulisi kantaa yhteis-
vastuu ”hallihygieniasta”.

Uimaveden laatu  
tarkoin kontrolloitua
Uimahallien vesien puhta-
us on tarkasti kontrolloitua. 
Kunnan terveydensuojelu-
viranomaisten suorittamien 
vesitutkimusten tiheys mää-
räytyy kävijämäärien mu-
kaan. Uima-allasveden tulee 
olla kirkasta ja mahdollisim-
man vähän silmiä, limakal-
voja ja ihoa ärsyttävää sekä 
lämpötilaltaan sopivaa. 

Veden fysikaalis-kemi-
allisista ominaisuuksista 
seurataan lähinnä kokonais-
kloorin, vapaan kloorin ja 
sitoutuneen kloorin määriä 
sekä veden pH- arvoa. Lisäk-
si määritellään veden same-
us sekä urean l. virtsa-aineen 
määrä. Tarvittaessa voidaan 
tutkittavien ominaisuuksien 
määrää lisätä, esim. vauva-
uintia toteutettaessa vaadi-
taan määritettäväksi veden 
nitraattipitoisuus. Kaikille 
ominaisuuksille on tarkat 
ohjearvot, joihin vertaamal-
la uimaveden laatu voidaan 
määrittää. Voimassaolevat 
viranomaismittausten tu-
lokset ovat asiakkaiden näh-
tävillä Puikkarin sisäilmoi-
tustaululla.

Viranomaisten suorit-
tamien mittausten lisäk-
si uimaveden fysikaalis-
kemiallisia ominaisuuksia 
tarkkaillaan jatkuvasti atk-
pohjaisesta valvontajärjes-
telmästä sekä vähintään 

kerran päivässä otettavilla 
käsimittauksilla. 

Huolellinen pesey-
tyminen edellytys 
veden puhtaudelle
Virkistysuimala Puikkarissa 
on nykyaikainen ja erittäin 
tehokas vedenpuhdistus-
järjestelmä. Tehokaskin jär-
jestelmä joutuu kuitenkin 
tarpeettoman suurelle kuor-
mitukselle, mikäli uimahal-
lin käyttäjät laiminlyövät 
huolellisen peseytymisen 
ennen altaaseen menoa. Pe-
seytymättä altaaseen mene-
vä ihminen vie suuren mää-
rän epäpuhtauksia veteen, 
minkä vuoksi jo Puikkarin 
järjestyssäännöissä edellyte-
tään huolellista peseytymis-
tä. Huolellinen peseytymi-
nen uimapuku päällä ei ole 
mahdollista. Lisäksi uima-
asu päällä peseydyttäessä 
siihen tarttuu pesuaineita, 
jotka kulkeutuvat allasve-
teen. Veteen joutuessaan 
nämä, yleensä emäksiset, 
aineet muuttavat veden pH- 
eli happamuusastetta. 

Saunottaessa uima-asu 
päällä ihmisestä vapautu-
va hiki ja rasva kerääntyy 
asuun ja kulkeutuu uima-
veteen. Vastaavasti uimave-
destä kulkeutuu uima-asun 
mukana klooripitoista vet-
tä, joka saunan lämmössä 
kaasuuntuu hengityselimis-
tölle haitalliseksi kaasuksi. 
Kosmeettiset aineet, kuten 
meikit, ihorasvat, muoto-
vaahdot ja hiuslakat eivät 
ole hyväksi uimavedelle ja 
niiden sisältämä rasva jää 
ikävästi lillumaan veden 
pinnalle. Tämän vuoksi mei-
kit on ehdottomasti pestävä 
ennen veteen menoa. Myös 
hiusten puhdistaminen 
vieraista aineista on tärke-
ää, sillä kuiviksi jätetyistä 

hiuksista irtoaa aina kosteita 
hiuksia enemmän hilsettä ja 
irtohiuksia veteen. Mikäli 
hiuksia ei voi jostain syystä 
kastella, on käytettävä asian-
mukaista uimalakkia. Erilai-
siin koruihin tarttuu ihmi-
sen iholta hikeä ja kuollutta 
ihosolukkoa ja ne tuovat ve-
teen epäpuhtauksia. Tämän 
ehkäisemiseksi kaikki korut 
on hyvä jättää kotiin tai pu-
kukaappiin.

Yhteisvastuu veden 
puhtaudesta
Kloorin käyttö uimaveden 
desinfioinnissa perustuu sen 
kykyyn sitoa itseensä vedes-
sä olevia epäpuhtauksia. Ve-
den epäpuhtaudet näkyvät 
nousuna sitoutuneen kloo-
rin määrässä. 

Edelleen on kuitenkin 
joidenkin asiakkaiden osalta 
havaittavissa laiminlyöntejä 
peseytymisen suhteen.

Syitä laiminlyönteihin on 
monia: välinpitämättömyys, 
tietämättömyys tai yksin-
kertaisesti tottumattomuus 
alastomuuteen muiden ih-
misten seurassa, mikä eten-
kin nuorten osalta voi liittyä 
normaalina vaiheena oman 
kehonkuvan kehittymiseen 
ja sen hyväksymiseen. Välin-
pitämättömiä voimme vel- 
voittaa, tietämättömille an- 
taa asiallista tietoa ja ”tot-
tumattomille” tarjota mah-
dollisuus huolelliseen hy-
gieniaan ilman kiusallisia 
tilanteita puku- ja pesuti-
loissa. 

Uimahallikulttuuriin si-
sältyy alastomuus luonnol-
lisena osana tietyissä tilan-
teissa. Kantamalla yhteisesti 
vastuuta uimaveden puh-
taudesta luodaan terveelli-
set ja viihtyisät olosuhteet 
virkistäytymiseen Puikka-
rissa ja lisäksi voidaan ve-

den puhdistukseen käytet-
tävien kemikaalien määrä 
pitää kohtuullisena.

Muoti uima-asuissa
Nykyään näkee uimahal-
lissa usein niin poikia kuin 
miehiäkin shortseissa. Ui-
mashortsit ovat tiivistä 
kangasta ja niissä on usein 
taskut ja melkoisen pitkät 
lahkeet. Mitä enemmän ui-
mahousuissa on kangasta ja 
ulokkeita, sitä enemmän nii-
den mukana tulee epäpuh-
tauksia allas veteen. Vesiar-
voja tarkastellessa olemme 
tulleet siihen tulokseen että 
palaamme takaisin entiseen 
ohjeeseen, jonka mukaan 
shortsit kielletään uimahal-
lissa. Sama käytäntö on voi-
massa useimmissa uimahal-
leissa ympäri Suomen.

Lapsiasiakkaiden 
turvallisuudesta
Hallin asiakkaista suuri osa 
on lapsia. Joskus he tulevat 
halliin keskenään. Olisi tär-
keää että uimataidottomia 
lapsia ei päästettäisi itsek-
seen uimahalliin turvalli-
suus näkökohdista. Kulutta-
javiraston ohjeet velvoittavat 
uimahalleja valvomaan että 
pienillä lapsilla ja erityistä 
huolenpitoa vaativilla hen-
kilöillä on mukanaan huol-
taja tai oma  vastuu henkilö, 
joka vastaa heidän hallissa 
oleskelusta ja valvonnasta. 
Tästä johtuen alle 8 –vuotias 
tai uimataidoton (uimataito 
alle 25 m) pääsee uimaan 
vain yli 15 vuotiaan uimatai-
toisen henkilön ohjauksessa 
tai huoltajan kirjallisella lu-
valla.

Tervetuloa viihtymään 
Puikkariin

Puikkarin henkilökunta
 

P O L I T I I K A N
A S I A I LT A

MAINOS: POHJOISEN ITUNEN RY.

paikalla Tapani Tölli, 
hallinto- ja kuntaministeri

M A A T A
R A K E N T A V A

M I E S

31.1.2011 kello 19.00 
Kaupungintalo, Pudasjärvi

Avannon kunnossapidosta huolehtii Pudasjärven 
Työttömien yhdistys Suojalinnantie 2, 
josta myös saa lunastaa avaimet, hinta 26 euroa. 

Hintaan kuuluu pukuhuone- 
ja suihkutilojen käyttö.

Avantoon uimaan

Pudasjärven kaupunki/tekninen- ja liikuntatoimi

Avanto on valmiina uintiin ke 26.1.2011 
alkaen Pietarilan rannassa Ritolantie 17 

Varmista haluamasi tunnin toteutuminen ilmoittamalla etukäteen.

www.polkky.fi

Hakemukset 28.2. 2010 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hannu.virranniemi@polkky.fi 
tai postitse osoitteeseen Pölkky Metsä Oy, Kemijärventie 73, 93600 Kuusamo kuoreen tunnus 
”hankintaesimies”. Lisätietoja tehtävään liittyen antavat metsäpäällikkö Hannu Virranniemi 
0400 686220 ja korjuuesimies Jani Jaakkola 0400 926 584. 

Vuonna 1968 perustettu Pölkky Oy:n perheyritys on vuosien kuluessa kasvanut Pohjois-Suo-
men suurimmaksi itsenäiseksi puunjalostajaksi. Yhtymän kolmen sahan yhteinen sahapuun 
käyttö on lähes 1 000 000 m3/v. Sahojen raaka-ainehuollosta vastaa Pölkky Metsä Oy. Pölkky 
Metsä Oy:llä on hankintatoimistot Kuusamossa, Pudasjärvellä, Suomussalmella, Kemijärvellä, 
Rovaniemellä ja Sallassa.

Haemme

Tehtäviisi kuuluvat puunosto alueen yksityisiltä metsänomistajilta pysty- ja hankinta-
kauppoina sekä niihin liittyvien hakkuu- ja kuljetustoimenpiteiden organisointi ja valvonta.

Edellytämme alan koulutusta ja kykyä itsenäiseen työhön.

Pudasjärven toimistoomme
Hankintaesimiestä
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Hinnat voimassa to-su 27.-30.1., ellei toisin mainita

Raikasta satoa K-supermarketista 
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PALVELEMME 
MYÖS 

SUNNUNTAISIN 

099
kg

Kent

MANGO
Peru

069
kg

APPELSIINI
Kreikka

089
kg

Dole
BANAANI
Kolumbia 

U
U

T
U

U
S

299
tlk

Innocent

SMOOTHIE
750 ml (3,99 l)

Tervetuloa 
maistamaan 
hedelmäisiä 

makuja 
pe 28.1. 

klo 12-18! 

229
PUNAINEN PAPRIKA
Israel

kg

099
TUOREKURKKU
Espanja 

kg

299
Ikaalisten Luomu
LUOMUTOMAATIT
400 g (7,48 kg), Suomi

299
Jumbo
IRTOHERKKUSIENET
Hollanti

kg
rs

099
KLEMENTIINI
Espanja

kg

099
VERIGREIPPI
Israel 

kg

099
PERUNAT
2 kg (0,50 kg), Suomi

ps

Ilman korttia 1,65 ps (0,83 kg)

-40 %

Voimassa to-la 27.-29.1.Voimassa to-la 27.-29.1.

1490
Ruokamestarin
KEBAB- ja 
CAESARINSALAATTI

kg

Yksittäin 1,99 rs (15,92 kg)Yksittäin 1,99 rs (15,92 kg)

300

Driscoll´s
KARHUNVADELMA
Meksiko, 125 g (12,00 kg)
ja PENSASMUSTIKKA
125 g (12,00 kg)

2
 R

A
S

IA
A

4LV Alue6 8x260.indd   1 21.1.2011   10:45:24

Sähkötie 1
p. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Pakolaisia näkyy Pudasjär-
ven katukuvassa päivittäin, 
mutta myös kouluissa. Osa 
nuorista on opiskellut am-
mattikoululla ja syksystä 
lähtien muutamia pakolais-
nuoria on opiskellut perus-
koulussakin. Pakolaiset ovat 
tulleet aivan eri kulttuureis-
ta ja heillä saattaa olla suuria 
ongelmia Pohjolan kylmiin 
olosuhteisiin ja suomalai-
siin tapoihin sopeutumises-

Opetusalan ammattilaiset monikulttuurisuuden ääressä
sa. Neljänkymmenen asteen 
pakkanen on aikamoinen 
haaste esimerkiksi Somali-
asta tulleelle pakolaiselle.

Koululaitokselle pako-
laiset tuovat päänsärkyä. 
Peruskoulutuksen yksi 
tehtävä on tukea jokaisen 
oppilaan kielellistä ja kult-
tuurista identiteettiä ja äi-
dinkielen kehitystä. Koulun 
yksi tavoite on syrjinnän ja 
ennakkoluulojen vähentä-
minen. Maahanmuuttajien 
ja koulun yhteistyö ei suju 
aina ongelmitta erilaisis-
ta taustoista johtuen. Siksi 
kouluväen on saatava lisää 
oppia ja kokemusta. Koko 
koulu pitää saada mukaan 
kotouttamistoimenpiteisiin. 
Keinoja yhteistyön kehittä-
miseen mietittiin viime vii-
kolla Rimmillä. Paikalla oli 
kolmisenkymmentä opetus-
alan ammattilaista. 

Koko koulu mukaan 
sopeuttamisessa
- Monilla opettajilla on suuri 
kynnys lähteä opettamaan 

maahanmuuttajalapsia. 
Oppimiseen vaikuttaa op-
pilaan aikaisemmat vaikeat 
kokemukset, puutteelliset 
elämänhallinnan taidot, 
kulttuurierot, asenteet ja 
odotukset. Opettajat ja kou-
lun muu henkilökunta toi-
mivat esimerkkeinä yhden-
vertaisuuden, tasa-arvon, 
oikeudenmukaisuuden, ta-
sapuolisuuden ja erilaisten 
oppijoiden tarpeiden huomi-
ointia vaativissa käytännön 
tilanteissa sekä esimerkkinä 
interkulttuurisuuteen. Tär-
keää on aina nollatoleranssi 
kiusaamiseen ja rasistiseen 
käyttäytymiseen, sanoin 
ELY-keskuksen järjestämän 
tilai-suuden kouluttaja, työ-
yhteisökouluttaja Helena 
Pesonen.

Pesosen mukaan onnistu-
nut kotoutuminen edellyttää 
suomen kielen ja myös maa-
hanmuuttajan oman kielen 
opetuksen järjestämistä sekä 
oppilaan muun oppimisen ja 
kulttuurin sekä hänen hen-
kisen kehityksen tukemista. 

Kun luokkaan on tulossa 
maahanmuuttajaoppilas, 
oppilaat ja koko koulun hen-
kilökunta on valmistettava 
ottamaan vastaan uusi oppi-
las. Koko koulun on otetta-
va mukaan uuden oppilaan 
sopeuttamiseen luokkaan. 
Opettaja on kulttuuritulkki 
ja turvallisuuden luoja. So-
peuttamista auttaa suuresti 
myös kummi- tai tukioppi-
las. Turvallisuuden kaipuu 
on yksi maahanmuuttaja-
oppilaan tyypillisimmistä 
piirteistä. Kun kaikki on 
muuttunut ympärillä, hae-
taan jotakin pysyvää ja tur-
vallista.

Keskustelussa tuli esiin 
viime kesän konfliktitilan-
teet maahanmuuttajien ja 
paikallisten nuorten välillä. 
Maahanmuuttajia kiusa-
taan, heille huudellaan eikä 
heitä oteta mukaan yhteisiin 
juttuihin. Kesällä sattui eri-
mielisyyksiä, jotka kärjistyi-
vät käsirysyksi asti. Rasismi 
on aivan liian yleistä ja asen-
nemuutosta tarvitaan. Siksi 
tehdään koko ajan eri taho-
jen yhteistyötä, jotta tilanne 
normalisoituu

Myös koulumaailmassa 
tarvitaan asennemuutosta. 
Oppilaiden vanhempien 
tulisi olla esimerkkinä suh-
tautumisessa maahanmuut-
tajiin. Koulussa opettajien 
tulisi ehkäistä kaikki kon-
fliktitilanteet esimerkiksi 
välitunneilla ja tunneilla. 

Hoitoala kiinnostaa
Mubarik ja Sadia ovat 18-
vuotiaita nuoria, jotka ovat 
tulleet Suomeen Somalian 
sotaa pakoon pari vuotta 
sitten. He tutustuvat tällä 
hetkellä ammattistartti-kou-
lutuksessa eri ammatteihin. 
Kumpaakin kiinnostaa hoi-
toala, Mubarikia myös tekni-
set alat. Kumpikin nuorista 
puhuu aika hyvää suomea, 
mutta kirjoittamisessa on 
vielä aika paljon töitä. 

- Suomen kieli on vaike-
aa, mutta jatkuvalla harjoit-
telulla oppii koko ajan uusia 
asioita. Monilla maahan-
muuttajilla on suomalaisia 
Facebook-kavereita, joiden 

kanssa kirjoittaminen on 
helpompaa. Luetun ymmär-
täminen tuottaa vielä vaike-
uksia. Osaamme kyllä kieltä, 
mutta emme ymmärrä kaik-
kea sisältöä, nuoret kertovat

Mubarik ja Sadia ovat 
kokeneet Suomessa kiusaa-
mista, härnäämistä ja suora-
naista rasismia. He pyrkivät 
välttämään tilanteita, joista 
voi tulla ristiriitoja. 

- Koulussa opettajan rooli 
ja läsnäolo on tärkeä kiusaa-
mistilanteen välttämiseksi. 
Jos opettaja tulee luokkaan 
myöhässä, kiusaamistilanne 
saattaa olla jo ohi, Mubarik 
kertoi kokemuksiaan. 

Timo Puolakanaho

Kouluttaja Helena Peso-
nen otti esiin monta ajan-
kohtaista asiaa maahan-
muuttajaopetuksesta.

Mubarik ja Sadia tutustuvat tällä hetkellä eri ammattei-
hin. Suomen kieli jo sujuu, mutta kirjoittamisen kanssa 
pitää tehdä vielä töitä. 

Kolmisenkymmentä opetusalan ammattilaista kuunteli tarkkaavaisena Pesosen esitystä.


