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PUDASJÄRVI-lehti nro 5 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI  2.2.2011

Entinen johtajisto 
kaupunginvaltuustossa 

ja -hallituksessa s. 3
Teletalossa eletty suurten 

muutosten aikaa s. 5

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

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. DJ

Lippu 4€ sis. ep.

TERVETULOA!

Perjantaina 4.2.

Lippu 4€ sis. ep.

Lauantaina 5.2.

KARAOKE
Avoinna klo 12-04

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

TANSSIORKESTERI KISÄLLIT

Lippu 4€ sis. ep.

TULOSSA

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPISTOT KOTIISI

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

• keittiöt, khh, mh ja wc -kaapit
• erikoiskaapit 
 toiveiden mukaan
• laminaatti , puu ja kivitasot
• liukuovet ja tilanjakajat

Käytössämme 
FUSION 3D 
OHJELMA

Tutustu malleihin www.rautioky.fi
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus, asennus  
• rahoitus (kalusteet kätevästi 
 rahoituksella alk. 79 €/kk)

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

Näet keittiösi/kaapistosi 
valokuvatasoisina kuvina 
jo suunnitteluvaiheessa

Avoinna klo 12-04

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit,
-pohjaukset ja  

-korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4 Pudasjärvi
p. (08) 822 300
0400 677 101

Avoinna ma-ke 9-17, to 10-18, pe 9-18, la sulj. 
Kauppatie 5, 040 963 9438

Vain Ke-Pe

KOKO VARASTO
Kaikki talvivaatteet

-50%
Ei koske kevään uutuuksia

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

1990

NAISTEN STRETCH
FARKUT

PULLA-PIRTTI

249 pkt

MAALAISHIIVA-
LEIPÄ 350g

KYLPY-
HUONEEN
MATTO

SUIHKU-
VERHO
180-200 cm 1990

650
POIKIEN
COLLEGE
TAKIT

1690

1490

LEHTI-
KOTELOT

1550

1350
VERHOKAPPA
60x250 cm

890

470
FARKUT
90-130 cm

120-160 cm

980

1880

FARKUT
92-128 cm

1995

049 pss

RUNEBERGIN 
TORTTU
2 kpl 200g

ATRIA
JAUHELIHA-
PIHVI 380g ja 
LIHAPYÖRYKKÄ 
360 g 119 pkt 399 pkt

VALIO
OLTERMANNI 500g
17% OLTERMANNI 
450g

690 vuoka

INGMAN
MUSTIKKA-
JÄÄTELÖ
5 L

690 vuoka

INGMAN
PIPARMINTTU-
JÄÄTELÖ
5 L

HK
MAKSA-
MAKKARA
150g

089
LEGGINSITKEVÄT UUTTA

CHILI
TYTTÖJEN
PUSEROT

990

Lippu 10€ sis. ep.

KARAOKE PUBISSA

Tervetuloa!

Pe 4.2.2011 
Joy-Karaoke 

klo 21.30-01.30 
lippu 5€

La 5.2.2011 
Joy- Karaoke ja 

Snapsibaarissa DJ 
klo 21.30-01.30 

lippu 5€
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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

Ensi sunnuntaina alkaa jälleen Yhteisvastuukeräys. Tänä 
vuonna kohteena ovat nuoret. Heidän yksinäisyyttä torju-
taan niin kotimaassa kuin Mosambikissa. Meitä kutsutaan 
näkemään, kuulemaan ja tukemaan lähimmäistä, ei mollaa-
maan tai painamaan toista alas. Meitä kutsutaan huomaa-
maan ne hiljaiset ja syrjäänvetäytyvät, jotka kuitenkin kai-
paavat kaveria. Ihminen tarvitsee toista. Kukaan ihminen ei 
ole saari, sanoi joku viisas aikanaan. Se tarkoittaa sitä, että 
me liitymme toisiin ihmisiin monin sitein: rakkauden, välit-
tämisen ja ystävyyden sitein, mutta myös vihan, pelon ja ka-
teuden sitein.

Koska toinen ihminen on tärkeä, hänen suhtautumisen-
sa meihin on tärkeä, merkityksellinen. Siksi ihminen voi 
aiheuttaa paljon vahinkoa puheillaan ja toiminnallaan ym-
pärilleen. Ja kääntäen: hän voi saada paljon hyvää aikaan. 
Ihmissuhteiden hoitaminen on vaikea laji, mutta niin tärkeä. 
Se on elämänlaadun kannalta oleellinen kysymys. 

Meitä pyydetään keräyksen sloganissa olemaan enkelei-
tä toisille.  Miten se voisi olla mahdollista? Ehkä tuttu Isä 
meidän -rukous antaa vastauksen. Me pyydämme tuossa 
rukouksessa: ”tapahtukoon sinun tahtosi”. Me rukoilemme 
Jumalan tahdon toteutumista samalla voimalla ja vaikut-
tavuudella niin maan päällä kuin taivaassa. Me itse asiassa 
rukoilemme enkelien mielenlaatua itsellemme. Keitä ovat 
enkelit? Raamattu kertoo niiden olevan palvelevia henkiä. 
Me siis rukoilemme, että oppisimme palvelemaan, toimi-
maan Jumalan tahdon mukaisesti. Kunpa me osaisimme olla 
arkienkeleitä. Silloin ihmissuhteitamme leimaisi rakkaus ja 
välittäminen. Silloin armon valo pääsisi vaikuttamaan pime-
ässä maailmassa. 

Jumala itse on rakkaus. Me voimme valita, haluammeko 
olla Jumalan rakkauden – valon – edistäjiä vai tuhon voimien 
edistäjiä. Lienee itsestään selvää, kumpi vaihtoehto on pa-
rempi. Kun elää Jumalaan uskoen, silloin ei vaella pimeydes-
sä, pimeyden voimien heittelemänä. Silloin maailman valo, 
Vapahtajamme Jeesus Kristus, näyttää tien. Luottakaamme 
Hänen johdatukseensa, kuulkaamme Hänen paimenään-
tään, palvelkaamme lähimmäistämme iloiten uskossa.

Rukoilemme: Kirkkauden Jumala, joka lähetit ainoan Poi-
kasi maailman valoksi. Anna seurakuntasi olla valona maa-
ilmalle, auta meistä jokaista olemaan enkeli toisille. Kitke 
meistä itsekkyys, anna palveleva mieli. Tätä pyydämme Poi-
kasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

OLE ARKIENKELI

Vs. kirkkoherra 
Kimmo Helomaa

Runsas joukko Oulun hiip-
pakunnan luottamushenki-
löitä kokoontui Pudasjärven 
seurakuntatalolle viime vii-
konvaihteessa rovastikun-
nalliseen perehdytystilaisuu- 
teen pohtimaan kirkon teh-
täviä, luottamushenkilöiden 
rooleja, oppimaan tärkeitä 
asioita seurakunnan orga-
nisaatiosta ja sen toimintaa 
ohjaavista säännöksistä.

Hiippakuntadekaani Nii-
lo Pesonen määritteli (CA-
VII mukaisesti) kirkon ole-
van ”pyhien yhteisö, jossa 
evankeliumi puhtaasti julis-
tetaan ja sakramentit oikein 
toimitetaan”. Kirkko on us-
konyhteisö, joka on saanut 
olemassaolon oikeutuksensa 
ja tehtävänsä Jumalalta. 

Kokonaiskirkon hallinto 
muodostuu kirkolliskokouk-
sesta, piispainkokouksesta, 
kirkkohallituksesta, kirkon 
ulkoasiain neuvostosta, kir-
kon sopimusvaltuuskunnas-
ta, hiippakunnista, rovasti-
kunnista ja seurakunnista. 
Seurakunta on julkisyhteisö, 
jonka toimintaa, oikeuksia 
ja velvollisuuksia säätelevät 
kirkkolaki, kirkkojärjestys, 
erilaiset ohjesäännöt sekä 
lukuisat kirkolliset ja maal-

Hiippakuntadekaani Niilo 
Pesonen selosti luottamus-
henkilöille seurakunnan 
merkitystä ja kirkkolakia.

liset lait. 
Seurakunnan organisaa-

tio rakentuu seurakunnan 
päätösvaltaa käyttävästä 
kirkkovaltuustosta, johon 
seurakuntalaiset ovat va-
linneet äänestämällä luot-
tamushenkilöt. Kirkko-
neuvosto johtaa yleisesti 
seurakunnan toimintaa, 
hallintoa, talouden ja omai-
suuden hoitoa, edustaa seu-
rakuntaa, tekee sopimukset, 
valmistelee kirkkovaltuus-
ton asiat sekä täytäntöön 
panee sen päätökset. Kirk-
koneuvostoon kuuluu yksi 
seurakunnan viranhaltija 
ja luottamushenkilöt. Kol-
mantena toimielimenä ovat 
luottamushenkilöistä ja vi-
ranhaltijoista koostuvat tiet-
tyjen työalojen johtokunnat.

Lakimiesasessori Osmo 
Rahja korosti, että kirkko-
valtuustossa, joiden koko-
ukset ovat yleisölle avoimia, 
päätöksentekoon oikeus on 
vain valtuutetuilla. Kirk-
koneuvoston kokouksiin 
läsnäolo-oikeus on kirkko-
valtuuston puheenjohtajalla 
ja varapuheenjohtajalla sekä 
tarvittaessa tietyn asian tar-
kemman esittelyn aikana 
asiantuntijalla. Näillä on 

vain puheoikeus, ei pää-
töksentekoon osallis tumis-
oikeutta. Rahja muistutti 
seurakunnan työyhteisön 
koostuvan viranhaltijoista ja 
työntekijöistä eikä perustyö-
yhteisöön kuulu luottamus-
henkilöitä. Luottamushenki-
löitä velvoittaa käsiteltävien 
asioiden julkisuuden ja sa-
lassapidon noudattaminen 
siten kuin laeissa on määrät-
ty. Kuitenkin viranomaisen 
asiakirjat ovat julkisia, ellei 
jossain ole niitä määrätty 
salassa pidettäviksi. Kirk-
kovaltuutettu on esteellinen 

Seurakuntien hallinto ja 
luottamushenkilöiden roolit tutuksi

Koulutettavien kanssa kuvassa olevan lakimiesasessori Osmo Rahjan mukaan luotta-
mushenkilöiden ja työntekijöiden on selvitettävä itselleen oma roolinsa ja tehtävänsä.

vain omassa asiassaan, muil-
la esteellisyys on laajempi 
(hallintolaki 28§). Vaikka 
luottamushenkilö tai virka-
mies voi olla monessa tehtä-
vässä/roolissa, hänen tulee 
hoitaa tehtävä omasta näkö-
kulmasta, ei toisen roolista, 
samoin on muistettava oi-
kean virkatien noudattami-
nen. Luottamushenkilöiden 

ja työntekijöiden on selvitet-
tävä itselleen oma roolinsa 
ja tehtävänsä oikeuksineen 
ja velvollisuuksineen, muis-
taen oikean virkatien käyt-
täminen.

Sointu Veivo, 
kirkkovaltuuston jäsen

Messu seurakuntakodissa su 
6.2. klo 10,  Juha Kukkurainen, 
Kimmo Juusola. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus, kirkkokah-
vit.
Messu Sarakylän kappelissa 
su 6.2. klo 10 Jaakko Sääski-
lahti, Keijo Piirainen. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus, kirkko-
kahvit.

YHTEISVASTUUKERÄ-
YS 2011 alkaa ensi sunnun-
taina. Seurakuntakodissa ja 
Sarakylän kappelissa on kirk-
kokahvien yhteydessä pieni 
infotilaisuus kerääjille ja ke-
räyslistojen ja -alueiden jako. 
Kukkuraisen Juha haastaa kaik-
ki entiset 70 listakerääjää jäl-
leen mukaan – ja heidän lisäksi 
toivotaan uusia kerääjiä tule-
maan rohkeasti mukaan. Ke-
räyslistoja saa kirkkoherranvi-
rastosta ja diakonitoimistosta. 
Jos haluat järjestää/osallistua 
lipaskeräykseen esim. kaup-
pojen ovella, niin ota yhteyt-
tä diakoniatoimistoon , 08-
8823100.
Lähetyksen kirpputori ke 
9.2. klo 10-13.

Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerras-
sa ma 7.2. klo 18.
Ystävän kammari  tiistai-
sin klo 12-13.30 seurakunta-
kodissa.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 7.2. klo 11.
Kuulovammaisten kerho 
seurakuntakodissa ke 9.2. klo 
11. Mukana piirin sihteeri Pau-
la Ojala.
Kuorot: lapsikuoro ke 9.2.  
klo 16.45-17.30, Vox Margarita 
ke 9.2. klo 18-19.30, nuoriso-
kuoro to to 3.2.  ja to 10.2. klo 
16.30 ja kirkkokuoro to 3.2. 
klo 17.30 ja to 19.2. klo 18. Sa-
rakylän kappelikuoro to 3.2. 
klo 18.45. Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 9.2. klo 13.

Nuorten iltakahvila Rönö 
pe 4.2..2011 klo 18-22.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ma 7.2. klo 10-13,  per-
hekerho kaikenikäisille Livon 
koululla maanantaisin, alkaen 
ma 7.2. klo 10-13, seurakun-
takodissa to 10.2. klo 10-13 ja 
Puhoksen koululla to 3.2. klo 
10-13 ulkoilua ja to  10.2. klo 
10-13.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ke 9.2. klo 10-13.
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 6.2. klo 12.
Rauhanyhdistykset: Vuo-
sikokousseurat Jongulla Kai-
su ja Pekka Liikasella su 13.2. 
klo 13 (T.Kauhanen). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 6.2. klo 17 
(J.Tahkola, T.Jurvelin). Vuosiko-

kousseurat Ervastissa Pia ja 
Vesa Ervastilla su 13.2. klo 14. 
(J.Jaakkola). Käsityöilta Saraky-
lässä Vesa Sarajärvellä pe 4.2. 
klo 19. Lauluseurat Sarakyläs-
sä Maija Kummalalla su 6.2. klo 
19.
 Kastettu: Luukas Aukus-
ti Luokkanen, Aaron Taavet-
ti Pelttari, Matti Miika Juhani 
Mathlin, Noora Amanda Vähä-
häkuopus, Tuuli Susanne Ter-
vonen.
 Haudattu: Taimi Tellervo Ke-
rälä 87 v, Vietti Alatalo  81 v, 
Heimo Adolf  Takarautio 79 v, 
Mauno Johannes Manninen 61 
v, Leila Orvokki Riepula 59 v.
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärven kaupungin val-
tuuston puheenjohtajana 
jatkaa Eero Oinas-Panuma 
sekä hallituksen puheenjoh-
tajana Vesa Riekki. Valinnat 
tehtiin yksimielisesti 27.1 

Entinen johtajisto kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa
kokoontuneessa vuoden en-
simmäisessä kaupunginval-
tuuston kokouksessa. 

Valtuuston varapuheen-
johtajina jatkavat Marja-
Leena Törrö ja Sointu Vei-

vo sekä kunnanhallituksen 
varapuheenjohtajina Paavo 
Tihinen (varajäsenenä Erk-
ki Honkanen) ja Eija Ikonen 
(varajäsenenä Päivi Veste-
ri). Kunnanhallitukseen tuli 

Kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajisto kuvattuna valintojen jälkeen. 
Vasemmalta Paavo Tihinen, Vesa Riekki, Marja-Leena Törrö, Eija Ikonen, Sointu 
Veivo ja Eero Oinas-Panuma. 

kaksi uutta jäsentä Reijo Ta-
lala ja Arvo Siurua. Heidän 
varajäseninään ovat Henrik 
Hämäläinen ja edellisen 
2-vuotiskauden hallituksen 
jäsenenä toiminut Tauno 
Kujala. Muina hallituksen 
jäseninä jatkavat Olli Ihme 
(Heikki Putula), Kaisa Niva-
la (Soile Törmänen), Erja Ko-
mulainen (Outi Lehtimäki), 
Tuula Kuukasjärvi (Tiina 
Haapakoski), Kari Tykkyläi-
nen (Matti Kuurola) ja Aune 
Ekdahl (Sari Ojala). 

Kaupungin ilmoitusleh-
tinä ovat muun muassa Pu-
dasjärvi-lehti ja Iijokiseutu. 
Paikallista laajempaa mer-
kitystä omaavan kuulutuk-
sen kyseessä ollessa Kaleva, 
Kansan Tahto ja Suomen-
maa. 

Tyrnäväläinen hallinto- ja 
kuntaministeri Tapani Tölli 
vieraili Pudasjärvellä maa-
nantaina 31.1 Aamupäi-
vällä hän oli eduskunta-
avustajansa, Taivalkoskella 
syntyneen Jouni Pitkäsen, 
kanssa Pudasjärven kau-
pungin vieraana tutustuen 
reilu kuukausi sitten avat-
tuun vanhusten hoivakotiin 
Yläkartanoon. Iltapäivällä 
hän vieraili Taivakoskella ja 
oli paluumatkallaan puhu-
jana Pudasjärven keskustan 
kunnallisjärjestön järjestä-
mässä politiikan asiaillassa 
kaupungintalossa. Tilaisuu-
teen osallistui yli 60 henki-
löä. 

Politiikan asiaillassa Töl-
li käytti ensin ajankohtai-
sia asioita käsittelevän pu-
heenvuoron, jonka jälkeen 
yleisöllä oli mahdollisuus 
esittää kysymyksiä, kunnal-
lisjärjestön puheenjohtaja 
Jouni Pirin jakaessa puheen-
vuoroja. Kysymyksiä sateli-
kin kymmenittäin. Kuntien 
veroprosentista tiedusteltiin 
ja nähtiin tavoitteena olevan 
jopa 20 tasaveroprosentin 

Töllille tärkeää vuorovaikutus 
kuntalaisten kanssa

Kaupunginvaltuuston pu- 
heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa käytti puheenvuron 
valintansa jälkeen. 

-Päättäväisyys kaupungin 
talouden saamiseksi kun-
toon on ollut välttämätön 
ja siinä valtuutetut ovat ol-
leet kiitettävän yksimielisiä 
ja näin on saavutettu myös 
tuloksia. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen hoitamisen siirto 
Oulunkaaren kuntayhty-
mälle on osoittautunut oike-
aksi ratkaisuksi. Kaupunki 
on panostanut matkailuun, 
jossa viimeisiä ratkaisuja on 
ollut Pudasjärven kuulumi-
nen Lappi brändin alle sekä 
Oulun kaupungin kanssa to-
teutettava yhteinen matkai-
lumarkkinointi. Tänä vuon-
na merkittävin investointi 

tulee olemaan päiväkodin 
rakentaminen. 

Suurimpana haasteena 
Oinas-Panuma näki nega-
tiivisen väestönkehityksen 
pysäyttämisen. Esimerkiksi 
hän otti Sodankylän, jos-
sa ensimmäisen kerran 30 
vuoteen saatiin positiivinen 
tulos, tosin plussaa oli vain 
yksi henkilö, mutta tavoit-
telemisen arvoinen tulos se-
kin, hän totesi. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
lausui kiitokset valinnasta 
kertoen samalla viimeisen 
kaksivuotiskauden olleen 
hyvin työntäyteinen. 

Heimo Turunen

saamista kaikille kunnille 
Suomessa. Tähän Tölli ei 
lämmennyt, mutta verojen 
tasausta eri kuntien välillä 
Tölli kannatti ja sanoi tämän 
hetkisen systeemin olevan 
toimiva eli varakkailta kun-
nilta tulee tasausta valtion 
välityksellä köyhemmille 
kunnille. Verotusta koskevia 
kysymyksiä oli useita. 

-Emme voi siirtyä kulu-
tuksen verottamiseen, hän 
vastasi keskusteltaessa ar-
vonlisäveron mahdollisesta 
korotuksesta. 

Kuntien velvoitteita ol-
tiin ehdottamassa enemmän 
valtion hoidettavaksi muun 
muassa perusturvan osalta. 
Tässäkin Tölli näki nykyisen 
käytännön toimivan riittä-
vän hyvin. 

EU-asioita koskeviin 
kysymyksiin Tölli korosti 
edustajiemme huolehtivan 
tiukasti Suomen eduista 

EU:ssa. Kollajan altaalle hän 
antoi varovaisen myöntei-
sen kannan. 

-En lähtisi Kollajaa vas-
tustamaan. Hän näki, että 
nykyisessä rakentamisessa 
ympäristökysymykset ote-
taan riittävän hyvin huomi-
oon. 

Nuoria ei saisi  
päästää työttömäksi
Nuorten työllistymises-
tä Tölli oli kysyjien kans-
sa huolissaan. Samoin työ-
voiman riittävyydestä, kun 
suuria ikäluokkia on siirty-
mässä eläkkeelle. 

–Tarvitaan täsmäpuut-
tumista, että nuoret eivät 
putoaisi työttömäksi perus-
koulun jälkeen. Työn te-ke-
miseen kasvamisesta täytyy 
kaikin tavoin huolehtia. Mi-
käli nuori jää työttömäksi, 
on sitten vaikeampi saada 
häntä takaisin työelämään. 

Yleisön joukosta käytti-
vät pitemmät puheenvuorot 
juuri pestinsä kaupungin-
valtuuston puheenjohtajana 
uusinut Eero Oinas-Panuma 
ja ex-kaupunginjohtaja Paa-
vo Pikkuaho. Niitä kom-
mentoidessaan Tölli toivoi 
Harvahankkeen puitteissa 
Pudasjärven esittävän uusia 
ratkaisumalleja, joista voisi 
hyötyä myös muut vastaa-
vassa asemassa olevat kun-
nat. Kansanvallan pitäminen 
ja edustuksellinen demokra-

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli vieraili Pudasjärven Vanhustentaloyhdistyk-
sen Yläkartanossa, jossa hänelle kerrottiin vanhusten tehostetusta palveluasumises-
ta vaihtoehtona laitoshoidolle. 

tia ovat peruspilareita, jotka 
takaavat myös oikeuden-
mukaisuuden. Näissä asi-
oissa Suomi on esimerkkinä 
maailmallakin. Suomessa ei 
ole sen vuoksi vaaraa eikä 
tarvetta Egyptin tai Tunisian 
kaltaisiin kansannousuihin. 

Lähes klo 21 kestäneen 
tilaisuuden lopuksi Tölli 
kiitteli yleisöä vuorovaiku-
tuksesta ja palautteesta, joita 
päättäjät tarvitsevat. Tiedon 
tulee kulkea riittävän hyvin 
Suomen asioista päättävien 

virkahuoneeseen. Virka-
miesten tulee olla liikkeellä, 
keskustella ja kokea välitön-
tä yhteyttä ihmisten kanssa. 

Yleisön puolelta kiiteltiin 
Tölliä siitä, että hän tuntee 
Pudasjärven asiat ja on ollut 
vaikuttamassa ratkaisevasti 
useisiin Pudasjärveä koske-
viin merkittäviin asioihin 
myönteisellä tavalla. Hänel-
le myös toivoteltiin jatko-
pestiä tulevissa kansanedus-
tajavaaleissa. (ht)

Tapani Töllin ja Henrik Hä-
mäläisen tervehtiminen oli 
sydämellinen. 

Kaupungintalon valtuustosali täyttyi 
kuulijoista. Yleisökysymystä esittä-
mässä Jorma Alatalo. 
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 8/15 PUDASJÄRVEN KESKUSTAN PALVELUIDEN KÄYTTÖ Pudasjärven mökki-

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

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

Syötteen tapahtumissa mukanaMökkiläiskyselyyn vastan-
neista 903 kotitaloudesta 84 
prosenttia käyttää pääasias-
sa Kurenalan päivittäista-
varakauppoja. Kylittäin tar-
kasteltuna huomattiin, että 
lähes kaikkien kylien mök-
kiläiset käyttävät eniten Ku-
renalan palveluita. Ainoas-
taan syötteeläiset käyttävät 
pääasiassa Syötteen palve-
luita ja lisänä Kurenalan 
palveluita. Myös sarakylä-

läiset ja kipinäläiset käyttä-
vät suhteellisesti enemmän 
Syötteen palveluita kuin 
muut.

Kyselyn mukaan mökki-
läiset käyttävät aktiivisesti 
Kurenalan yritysten palve-
luita. Luonnollisesti eniten 
käytetään päivittäistavara-
kauppojen ja huoltoasemi-
en palveluita, mutta myös 
pienet erikoiskaupat vetävät 
mökkiläisiä. Muut palvelut 

kohdassa mainittiin erityi-
sesti rautakauppa, fysiote-
rapia, kirjasto, pankki, Alko, 
apteekki, terveyskeskuksen 
päivystys, autohuoltopalve-
lut, Pudasjärven puutarha 
sekä erilaiset liikuntapalve-
lut.

Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

Pietilän ja Pullin vapaa-ajan asunto. Pikkukuvassa Pie-
tilä lähdössä viime syksynä järjestetylle Huippukympille, 
jonka hän selvitti ajassa 42,42. 

Kyselyyn vastaajien määrä 903 kotitaloutta

Maanantaina 31.1 ovensa avannut Aarrearkku on uusin yritys Toritie 2:ssa. Yritys 
muutti entisestä ravintola Amareton talosta keskeisemmälle paikalle. 

Teletalossa eletty suurten 
muutosten aikaa
Toritie 2:ssa sijaitseva Tele-
talo on valmistunut 70-lu-
vun lopulla. AH-Telepisteen 
yrittäjänä yhdessä avio-
puolisonsa Raimo Helveen 
kanssa oleva Aila Helve 
muistelee talossa olleen hy-
vin vilkasta toimintaa Pos-
ti- ja Telelaitoksen aikana 90 
–luvun alkupuolelle saak-
ka. Silloin talossa toimi Pos-
ti, Postin jakelu, Valtion ra-
vitsemuskeskuksen ruokala, 
Tele ja Telemyymälä, jossa 
olivat myös puhelinkopit ja 
koko maan puhelinluettelot 
käytettävissä. Talon taka-
na oleva rakennus on viesti-
asema, joka oli myös täynnä 
toimintaa siihen aikaan. Aila 

itse aloitti yrittäjänä teleta-
lossa, vuonna 1992.

1990-luvun alkupuoli toi 
tullessaan valtavia orga-
nisaatiomuutoksia, jolloin 
Telelaitoksen väki väheni ja 
taloon alkoi tulla uusia yri-
tyksiä muun muassa Posti, 
Metsähallitus ja Verotoi-
misto, muistelee Helve. Aila 
kiittää lämmöllä myös kiin-
teistön omaa talonmiestä, 
Onni Sikasta. 

-Olo oli turvallisempi, 
kun tiesi, että talossa oli oma 
huoltomies ympäri vuoro-
kauden., hän sanoo.

Nykyisin kiinteistön 
omistaa Sponda Oyj.

Nyt Teletaloon on muut-

tanut entisiin postintiloihin 
uutena yrityksenä Aarre-
arkku ja helmikuussa siihen 
avaa toimiston Valtatie 20 
–lehti. Ennestään alakerrassa 
toimii AH-Telepiste ja vuo-
desta 2008 lähtien Painopal-
velu Puurunen sekä pihan 
puolella Pudasjärvi-lehti ja 
Postin jakelu. Yläkerrassa 
toimii Metsähallitus, ProAg-
ria sekä Parturi-Kampaamo 
Savela. Entiset verotoimis-
ton tilat alakerrassa ovat ol-
leet viime vuodet tyhjillään. 
Kaupungintalon remontin 
aikana tiloissa säilytetään 
osaa kaupungin arkistosta.

Heimo Turunen

Täyttä palvelua mökkiläisille
Lumitaakkojen poistaminen 
katoilta on juuri nyt ajan-
kohtaisia töitä 36-vuotiaalla 
kylätalkkariyrittäjä Markus 
Särkelällä Syötteellä. Lisäksi 
sydäntalven hommina ovat 
mökkien ja talojen remontit 
ja huollot. 

Särkelä on toiminut ra-
kennusalan yrittäjänä Syöt-
teellä vuodesta 2004. Ala 
tuli tutuksi Etelä-Suomen 
reissulla, josta koti-ikävän 
iskettyä oli luonnollista pa-
lata kotiseudulle. Aluksi 
yritystoiminta keskittyi uu-
disrakentamiseen. Vuonna 
2006 tuli toimintaan mukaan 
kiinteistönhuolto ja kylä-
talkkarityöt. Yrityksen ide-
ana onkin täyden palvelun 
tarjoaminen alueen mökki-
läisille. Ensin rakennetaan 
vapaa-ajan asunto, jonka 
jälkeen sitä ylläpidetään ja 

huolletaan. Tarvittaessa tar-
jotaan myös siivouspalvelu. 

-Ylläpitohuolto on luon-
nollisena osana kiinteistöjen 
elinkaariajattelua, sillä hy-
vällä ja ennakoivalla huol-
lolla säästetään kiinteistön 
kustannuksissa. Kun huol-
toa hoitaa osaava ja raken-
nuksen elinkaariajattelun 
ymmärtävä yrittäjä, niin 
asukkaiden on turvallista 
jättää mökki vieraan hoi-
viin. 

-Asiakas voi tilata kaikki 
palvelut yhdestä paikasta. 
Jos jotain ei itse voida tehdä 
niin, meiltä löytyy hyvä ja 
käytännössä testattu verkos-
to eri alojen toimijoita, jotka 
tulevat tarvittaessa apuun 
esimerkiksi sähköistystöi-
hin, kertoo Markus Särkelä.

Särkelän yritys työllistää 
yrittäjän lisäksi neljä ihmis-

tä ja sesonkiaikoina jopa 10 
työntekijää, varsinkin kesä-
aikaan, kun tehdään maa-
laustöitä ympäri Koillismaa-
ta.

Syötteen yksi tärkeä asia-
kaskunta ovat venäläiset. 
He eivät juurikaan omista 
kiinteistöjä, mutta mark-
kinointia siltäkin osalta on 
käynnissä. 

-Venäläisten toiveidensa 
täyttämisessä on väliin haas-
tetta, mutta ylitsepääsemät-
tömiä toiveita ei vielä ole 
tullut. Erinomaisia asiakkai-
ta he ovat, toteaa Markus. 

-Tulevaisuus näyttää hy-
vältä. Rakentaminen tuntuu 
kiihtyvän ja sitä myöten pal-
velujen tarve lisääntyy.

Ensio Koivula

Markus Särkelä viimeisim-
mällä työmaallaan.

Oululaisilla siivousalan yrit-
täjillä Antti ja Jaana Pietilällä 
on ollut kimppamökki Reijo 
ja Kirsi Pullin kanssa Syöt-
teen Metsälahden tiellä vuo-
desta 2002 lähtien.  Mökillä 
pyritään käymään joka toi-
nen viikonloppu. 

Ruoka- ja polttoaine-
ostokset Pietilät tekevät 
Kurenalta ja täydentävät 
niitä Syötteeltä. Antti ker-
too olevansa tyytyväinen 
alueen kehitykseen ja hän 
osallistuukin kylän yhtei-
siin rientoihin, silloin kun 

on mahdollista. Syksyllä 
järjestettyyn huippukymp-
piin hän osallistui ja juoksi 
45-v sarjassa 42,42. Antti ja 
Jaana osallistuivat myös Uu-
den Vuoden tapahtumaan 
Iso-Syötteellä viime vuoden 
vaihteessa.
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Syötteen tapahtumissa mukana

Teletalo Toritie 2

PITKÄHIHAISET T-PAIDAT   5,-

COLLEGEPUSEROT  10,-

HUPPARIT  25,-

   PAINOPALVELU PUURUNEN
   PL 13, Toritie 2
   93101 PUDASJÄRVI

puh. 0400 - 514 692
painopalvelu@gmail.com
Avoinna ma-pe 9.30-16.30

POISTUVIA MAINOSTEKSTIILEJÄ

 ALEHINTAAN! (hinnat ilman
 painatuksia)

Värikkäitä käsi- ja kylpy-
pyyhkeitä edullisesti!

www.proagria.fi/oulu

AH-TELEPISTEESTÄ KOTIIN, TOIMISTOON...

AH-Telepiste
Toritie 2 Pudasjärvi
08-824 120

PRAKTICA 
1100Z 
DIGIKAMERA 99,-
HIIRIALUSTA, 
GEELIRANNE-
TUELLA 7,50

PLEOMAX, 
OPTINEN HIIRI 12,-

PUHDISTUSLIINAT:
KAMERAT, 
TIETOKONEET, 
NÄPPIKSET YM. 3,-

KANNETTAVAN
LAUKKU 
(17”) 9,90

PREMIER 
PAPERINTUHOOJA, 
SUIKALELEIKKAAVA 35,-

PREMIER A4 
LAMINOINTILAITE
SIS. 100 KPL 
LAMINOINTI-
PUSSEJA 35,-

Avoinna    
ma-pe  9 - 17
la  9 - 13

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI  

joka viikko jokaiseen kotiin Pudasjärvellä

www.pudasjarvi-lehti.fi

AarreArkku on muuttanut
tänne Toritielle!

AarreArkku Toritie 2, Pudasjärvi, puh. 050 386 8660

Nyt myymälä pullollaan
Paljon Uutuuksia

… ja Mahtavia Tarjouksia!

Tervetuloa tutustumaan uusittuun 
monipuoliseen myymälään!

Tarjouksessa mm.
*Ääriviivatarrat 3kpl/vain 3€ (ovh 1,50€/kpl)*
*Isot kartongit 4kpl/vain 2,50€ (ovh. 0,75€/kpl)*
*Ajanvarauskirja vain 9,90€ (ovh.14,90€)*
*Käsintehdyt kynttilät - 30% Ale! *
*Lasten kirjat -30% Ale!*…ja paljon muuta!

Tule tekemään hyviä löytöjä!
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
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Iso-Syöte Freeride pidet-
tiin lauantaina 29.1.neljättä 
kertaa Iso-Syötteellä. Ta-
pahtumassa laskettiin Syöt-
teen Freeride-alueella, joka 
on hoitamaton offari-alue. 

Pölisevää lunta ja näyttäviä hyppyjä Freeridessä

Mäki on melko jyrkkä ja ki-
vikkoinen. Lunta paikalla 
oli riittävästi, joskin alku-
talven niukat lumiolosuh-
teet eivät ole olleet otolliset 
kunnon pohjien syntymisel-

le, mutta onneksi myös ta-
pahtuman aikana satoi ko-
koajan lisää valkoista kultaa 
ja laskut saatiin hoidettua ai-
otussa paikassa.

Tapahtuma ei ole varsi-
nainen kilpailu, mutta näyt-
tävimpiä suorituksia toki 
kuitenkin palkittiin. Sponso-
rit (City Sport, K2, Iso-Syöte, 
Real Deal, Hotelli Iso-Syöte, 
Ramirent ja Pärjänkievari) 
toivat palkintopöydälle run-
saasti palkintoja ja uskoisin, 
että vaikkei kaikkia voitu 
palkita, ei kenelläkään jää-
nyt huono maku päivästä 
suuhun.

Tapahtumassa nähtiin 
toinen toistaan näyttäväm-
piä ja omaperäisempiä 
suorituksia. Pölisevä lumi, 
hienot hypyt ja alhaalla soi-
va musiikki takasivat sekä 
laskijoiden, että yleisön viih-
tyvyyden. Freeride-laskujen 
jälkeen vietettiin vielä Syöt-
teen uusien metsäreittien 
avajaisia pienimuotoisen 
metsälaskusession merkeis-
sä. Session näyttävimpien 
laskujen suorittaja sai sitten 
nimetä kyseisen metsäreitin 

mieleisekseen. Metsälas-
kujen parhaat suoritukset 
teki Väinö Löytynoja. Väinö 
päätti nimetä Freeride-alu-
een ja 8. rinteen välisen met-
säreitin Väinön raitiksi.

Laskujen jälkeen alamä-
kikansa kokoontui Pärjän-
kievarille after-skihin. Siellä 
jaettiin palkintoja, katsottiin 

kaikkien freeride-laskut val-
kokankaalta ja taputeltiin 
toisia selkään hyvin suori-
tettujen laskujen johdosta.

Iso-Syöte Freeride tapah-
tuman takana on Syötteen 
aktiivilaskijoiden noin vii-
den hengen porukka. Yh-
teistyökumppaneina toimii 
lisäksi Oulun yliopiston 
laskuseura YKHS sekä Ou-
lulaislähtöinen vapaalasku-
seura Läskikymppi Freeride 
team. 

Laskijoita tapahtumassa 
oli reilut 30. Mainitsemisen 
arvoista on se, että tapah-
tuma järjestettiin jo neljättä 
kertaa ja edelleen selvittiin 
ilman loukkaantumisia haas-
tavista olosuhteista huoli-
matta. Paikalla oli kokoajan 
myös City sportin ja muuta-
man suksivalmistajan testi-
piste, eli tapahtuman aikana 
pääsi tutustumaan uusim-
piin vapaalaskusuksiin 
juuri oikeissa olosuhteissa. 
Kaikille oli tarjolla ilmaisia 
makkaroita ja mehua. 

Laskusession  
tuomaristo 
(Hilkka Rapeli, Mika Kan-
kainen ja Pekka Pönkänen) 
päättivät palkita seuraavat 
suoritukset:
Miehet parhaat laskut:
 Alppisukset Mikko Pahka-
la, telemark Juha Isosaari, 
lumilauta Erkki Kuusinie-
mi ja monoski Antti Toivi-
ainen. 
Naisten parhaat laskut:
Naisten alppisukset Hilkka 
Rapeli, telemark Miia Vat-
ka, lumilauta ja Eeva-Leena 
Juvani
Lisäksi palkittiin muita 
näyttäviä suorituksia seu-
raavasti:
Paras väline: Puuppolan 
suksi. Paras yritys: Annuk-
ka Lämsä. Paras linja: Pyry 
Virkkula, paras faceshot 
Olavi Mäklin

Santtu Kaikkonen, 
kuvat Ilkka Uusitalo 
ja Outi Kynkäänniemi

Rinteelle kiipeämistä 
lumihangessa.

Tapahtumassa nähtiin näyttäviä ja 
omaperäisiä suorituksia. Tommi Meri-
läinen vauhdissa.

Sää suosi kisaa 
ja tunnelma oli 
mitä mukavin!

Viikonloppuna 28-30.1 ko-
koontui kolmantena vuonna 
peräkkäin nahkatöitä val-
mistava lakki- ja säpikäs-
kurssi. Kurssin vetäjänä toi-
mi käsityöntekijä Inger-Anni 

Lämmin talvilakki kilin nahkasta
Polojärvi Enontekiöltä. Tänä 
vuonna kurssille saapu-
neet 10 osallistujaa valmis-
tivat kilin nahkasta lappa-
laismallisen talvilakin, jonka 
lappalaisnaiset valmistavat 

Manja Rytinki (vas.) oli saapunut kurssille Puolangalta 
saakka. Oikealla kurssin vetäjä Inger-Anni Polojärvi.

Marja Vasara oli ensimmäistä kertaa nahkakurssilla ja 
silittämässä oleva äiti Anne Vasara oli käynyt myös ai-
kaisemmilla nahkakursseilla. Marjaa opastamassa In-
ger-Anni Polojärvi päässään mallilakki ja oikealla oppia 
ottamassa Virve Stenius Livolta. 

useimmiten poronnahkasta. 
Alun pitäen kurssin oli tar-
koitus jatkua myös seuraa-
vana viikonloppuna. 

–Teemme niin ahkerasti 
töitä, että saamme lakin val-

Syöte on aloittanut ympäristöpainotteisen laatuohjelman, 
jossa on mukana alueen matkailuyritykset, Pudasjärven 
kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta 
toteuttaa Haaga Instituutti-säätiö/Haaga-Perho yhteis-
työssä ympäristöasiantuntijoiden kanssa. 

Kaikkiin yrityksiin tehdään projektin aikana ympä-
ristöasiantuntijoiden toteuttama ympäristökatselmus ja 
ympäristöohjelma. Näiden pohjalta pidetään alueelle yh-
teinen ympäristöpainoitteinen valmennuspäivä.

Lisätietoa aiheesta saadaan to 10.2. klo 18-21 Pärjän-
kievarissa. Tervetuloa!

Lisätiedot: Projektipäällikkö Oili Ruokamo, puh. 040 
138 9696, oili.ruokamo@haagaperho.fi

Ympäristöpainotteinen 
laadunkehittämisohjelma 
Syötteellä

miiksi yhden viikonlopun 
aikana, kertoi Polojärvi. 

Kurssilla oli uusia ja enti-
siä oppilaita, jotka kertoivat 
ensimmäisen nahkakurssin 
pidetyn Sarakylän koululla. 

Viime vuonna kurssi oli tä-
mänkertaiseen tapaan kan-
salaisopiston tiloissa Kure-
nalla. Silloin valmistettiin 
nutukkaat eli siepakat. 

Polojärvi kertoi asuneen-
sa koko ikänsä Haltituntu-
rin juurella Enontekiön Kul-
timankylällä. Hän opettaa 

käsitöiden valmistamista 
saamelaisalueen koulu-
tuskeskuksessa Inarissa ja 
Enontekiöllä. Lisäksi kurs-
sien pitämisiä on ollut myös 
Karesuvannossa ja Muoni-
ossa. (ht)
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Kisaan on ilmoittautunut 
yhteensä 22 alle 13-vuotias-
ta kilpailijaa, sarjoja on vain 
yksi ja tarkoituksena on, että 
kaikilla on hauskaa. 

Kilpailun johtaja Jussi 
Kojo näytti vihreää valoa 
ja kilpailu oli valmis alka-
maan. Tämän talven en-
simmäisen Leijonakisan 
aloitti Siiri Miettinen, hän 
pysäytti kellon aikaan 26,71 
sekuntia. Päivän nopeim-
man ajan 17,74 sekuntia, 
laski ensimmäisellä laskul-
laan Inka Nieminen, mutta 
toinen lasku on puolitoista 
sekuntia hitaampi ja niinpä 
hänen lopullinen sijoitus 
kahden laskun jälkeen oli 
kolmastoista. 

Tunnelma ennen palkin-

tojenjakoa oli jännittynyt, 
sillä kukaan ei voinut olla 
varma voitostaan. Osal-
listujia kuitenkin lohdutti 
tieto, että jokainen osallistu-
ja palkitaan. Kisassa ei siis 
ollut voitto tärkeintä, vaan 
hyvä yritys. Lisäksi kaikkien 
osallistujien kesken arvot-
tiin yllätyspalkinto. Kilpai-
lun voittaja oli vasta kolme-
vuotias Alisa Lehmikangas. 
Hänellä aikaa radan suorit-
tamiseen meni ensimmäi-
sellä laskulla 90,30 sekuntia 
ja toisella laskulla 90,28 se-
kuntia. Lopullinen aikaero 
oli siis vain 0,02 sekuntia! 
Kärjessä kamppailu oli ko-
vaa, sillä toiseksi sijoittu-
neen Emma Karhun aikaero 
oli 0,04 sekuntia. Kolman-

neksi kilpailussa sijoittui 
Ella Marjamaa, neljänneksi 
Lara Palo-Oja ja viidennek-
si Hanne Häggmann. Kil-
pailun jälkeen osallistujat 
olivat iloisia ja tunnelma 
koko kilpailun ajan oli to-
della hyvä. Kilpailun joh-
tajan Jussi Kojon mielestä 
kaikki sujui mallikkaasti 
ja muutkin Iso-Syötteen 
hiihtokoulun opettajat oli-
vat tyytyväisiä. Seuraavat 
leijonakisat järjestetään 
Iso-Syötteellä samassa pai-
kassa lauantaina 5.2.

Jani Iso-Syötteeen 
hiihtokoulusta

Kaikilla hauskaa Leijonakisassa
Kisassa pyrittiin laskemaan kaksi laskua 
mahdollisimman lähelle samaa aikaa.

Kisan voittaja, kolmevuotias 
Alisa Lehmikangas, laski kaksi 
laskua lähes samaan aikaan.

On lauantai 22.1. iltapäivällä kun Iso-Syötteen rinteessä numero yh-
deksän tarkistellaan, että kaikki on valmista Leijonakisan aloittamista 
varten. Kyseessä on tarkkuuslaskukilpailu, jossa lasketaan kahdesti 
sama rata ja yritetään saada mahdollisimman sama aika molemmilla 
laskuilla. Laskutaidoilla ei siis ole mitään merkitystä, eikä kaatumi-

nen ensimmäisellä kierroksella tarkoita välttämättä tappiota. 

Vaikka voitto ei ollut tärkeintä, palkintopal-
lille päässeet tuulettelivat reilusti.

Umpihankihiihdot 14. kerran Syötteellä
Pudasjärven Syötteelle ke-
rääntyy reilun viikon ku-
luttua reilut kolmesataa 
luonnossa liikkujaa, jot-
ka haluavat voittaa itsen-
sä lisäksi myös mainetta ja 
kunnia luonnossa selviyty-
misessä arktisissa olosuh-
teissa keskellä ei mitään. 
Umpihankihiihdon MM-
kilpailuissa hiihdetään 
lauantain tehtävärastipäi-
vänä 30-55 kilometriä osit-
tain toisten tekemää uraa 
ja osittain puhdasta kos-
kematonta umpihankea. 
Matkan aikana 3-5 henki-
set joukkueet tekevät teh-
tävärasteja ja niiden on-
nistumisen sekä etsittyjen 
ylimääräisten rastien pe-
rusteella muodostuu läh-
töaika seuraavan päivän 
kahdeksan kilometrin um-
pihankihiihdon pikataipa-
leelle.

Kilpailijoiden tulee 
kantaa kaikki varusteet 
mukanaan lauantain läh-
döstä sunnuntain maaliin 
saakka. Kilpailijoille on 
säännöissä määrätty pa-
kolliset varusteet, jotka on 
kuljetettava mukanaan. 
Lisäksi säännöissä on mää-
ritelty rinkan/repun mi-
nimipaino. Kilpailijat kul- 

Pudasjärven Urheilijat järjestävät 14. kerran Umpihankihiihdon 
MM-kilpailut Syötteellä helmikuun toisena viikonloppuna 11.-13.2.

jettavat mukanaan myös yö-
pymistä varten tarvitseman-
sa välineet. 

Oikealla reitillä pysy-
minen vaatii koko päivän 
jatkuvaa suunnistamista. 
Tehtävä rastien virheet ja 
vapaaehtoisten rastien etsi-
miset vaikuttavat tuntuvasti 
kunkin kilpailijan ja jouk-
kueen lähtöaikaan toisena 
kilpailupäivänä. Tehtävissä 
painotetaan erätaitoja ja tal-
viretkeilijän turvallisuutta. 
Yön kilpailijat viettävät ul-
kona, tulilla.

Lauantai-iltana järjeste-
tään iltatilaisuus maastos-
sa, jonne on myös yleisöllä 
mahdollisuus osallistua.

Umpihankihiihdon MM-
kilpailut ovat myös voimain-
koitos järjestävälle seuralle 
ja paikkakunnalle, sillä ta-
pahtumassa tarvitaan paljon 
talkooihmisiä muun muassa 
yli kaksisataa toimitsijaa: 
Huolto, tehtävärastipisteet, 
ratavaliokunta, mediakul-
jetukset, perässähiihtäjät, 
turvallisuus, etsintäpartiot, 
kisakanslia, tuomarineuvos-
to, ajanotto, linja-autot, joilla 
tuodaan kilpailijat kisan jäl-
keen lähtöpaikalle ja ensi-
apu. (ht)

Umpihankihiihdon MM-kilpailuissa hiihdetään lauantain tehtävärastipäivänä 30-55 
kilometriä osittain toisten tekemää uraa ja osittain puhdasta koskematonta umpi-
hankea.  Kilpailijoiden tulee kantaa kaikki varusteet mukanaan lauantain lähdöstä 
sunnuntain maaliin saakka. Kilpailijoille on säännöissä määrätty pakolliset varus-
teet, jotka on kuljetettava mukanaan.

Kaikille avoin ja vapaa 
koko perheen hauska rin-
nelaskutapahtuma Pär-
jäCup järjestetään lauan-
taina 5.2. Hiihtokeskus 
Iso-Syötteellä rinteessä 5. 
Kisa lasketaan ”jokamies” 
säännöin, jolloin kaikilla 
on tasapuoliset mahdolli-
suudet menestyä. Radalla 
kepit kierretään juuri niin 
kaukaa kuin itsestä mu-
kavalta tuntuu, kuitenkin 
turvallisuutta unohtamat-
ta. Osallistujilla on kypä-
räpakko. Kisassa on sar-
ja naisille ja miehille, jossa 
nuorimmat ja vanhimmat 
saavat etua tasoituskertoi-
mien mukaan. Kilpailu al-
kaa klo 12, ilmoittautumi-
nen klo 10 Rinneravintola 
Pärjänkievarissa. AFTERS-
KI on tapahtuman jälkeen, 
jossa on muun muassa pal-
kintojen jako. 

Seuraavat PärjäCup ki-
sat ovat lauantaina 5.3 ja 
lauantaina 9.4. Koko Pär-
jäCupin voittaja palkitaan 
Iso-Syötteen kausikortilla 
2011-2012. (ht)

PärjäCup 
2011
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Pudasjärven kansalaisopisto pyrkii vastaamaan Opetta-
ja-lehden ajankohtainen ajatukseen, sillä opisto haluaa 
elää ”ajan hermolla”. 

Tämä näkyy toiminnassa siten, että keväällä 2011 
aloittaa tai on aloittanut yli 60 uutta kurssia, joihin il-
moittautuminen on ollut vilkasta. Kursseille voi ilmoit-
tautua puhelimitse tai sähköpostitse. Syksyllä alkaneisiin 
opetusryhmiin pääsee myös vielä mukaan ja ryhmiin 
kannattaakin kysellä vapaita opetuspaikkoja. Joitakin 
kursseja siirrettiin syksyltä keväälle, esimerkiksi itsepuo-
lustus ja kirjoittamiskurssi. Muutama kurssi peruttiin 
viime syksynä, koska osallistujia oli liian vähän tai opet-
tajalle tuli este. 

Syyslukukaudella 2010 järjestettiin 180 kurssia, joihin 
osallistui noin 1800 henkilöä ja opetuksesta vastasi 80 
tuntiopettajaa.  Jos hieman valotetaan, kuinka suuresta 
toiminnasta on kyse, niin vuonna 2010 kursseja oli noin 
380, kurssilaisia noin 4900, joista naisia yli 70 prosenttia. 
Tuntiopettajia oli noin 140 ja opetustunteja pidettiin yli 
8700.

Useita uusia kursseja
Uusia kurssitoivomuksia toteutetaan keväällä 2011, esi-
merkiksi tilkkutyökurssin jatko, verhoilu-kurssi, zum-
bakurssi, Pilates ja englannin alkeiskurssi. Näytelmäpii-
ritoiminta on ollut tänä lukuvuotena vilkasta: lasten ja 
nuorten näytelmäryhmät käynnistävät tammikuun lo-
pulla ”Liisa Ihmemaassa” – harjoitukset. Syksyn näytel-
märyhmällä on ”Heinähattu ja vilttitossu”- näytelmästä 
6-7 esitystä helmi-maaliskuulla alkaen 20.2. Lisäksi on al-
kamassa uuden kesänäytelmän harjoitukset myös yhteis-
työssä Pudasjärven Näyttämön kanssa. Mielenkiintoisia 
kursseja riittää, sillä opisto järjestää sävellys- ja sanoi-
tuskurssin, erityisryhmien orkesterin ja karaokekurssin 
huhtikuussa. Eksoottisuuttakin on, sillä kilinkarvalakki- 
ja säpikäskurssi toteutettiin Enontekiöltä saakka tulleen 
opettajan vetämänä. Kansalaisopiston tuntiopettajista 
suurin osa tulee muualta kuin Pudasjärveltä. 

Zumbakurssi on ollut suosittu Pudasjärvelläkin, mis-
tä osoituksena on se, että zumbaajia oli syksyllä yli 200. 
Kahvakuulaharjoittelun kurssi pyritään saamaan käyn-
tiin kevään kuluessa. 

Kevään aikana on tulossa vielä mielenkiintoisia luen-
toja, esim. pitkään ikään ja kiireeseen liittyviä luentoja 
sekä Ylivilkas lapsi – lennokas aikuinen – luento. 

Tässä on mainittu ainoastaan muutama kurssi eli 
kannattaa seurata opiston sivuja sekä ilmoituksia paikal-
lisista lehdistä; paljon mielenkiintoista ja ajankohtaista 
toimintaa on luvassa. 

Tenttipalvelu tilauksesta
Kansalaisopiston muutoksista voidaan mainita kanslian 
siirtyminen Pudikki-rakennukseen eli kanslia toimii sa-
massa pihapiirissä kuin ennenkin. Salikkiin on rakennet-
tu tasokas esiintymislava, jonka toivotaan lisäävän ohjel-
matarjontaa entisestään. Parasta aikaa sinne asennetaan 
ääni- ja valolaitteita. Opisto on liittynyt vuoden alusta 
alkaen SporttiPassi-kumppaniksi ja kurssimaksulaskuja 
voi maksaa verkkomaksuna. 

Opiston tavoitteena on palvella kaikkia, mistä osoi-
tuksena on muun muassa tenttipalvelu, jota järjestetään 
tilauksesta. Lisäksi opistolta voi kysyä koulutustiloja 
vuokralle. 

Kansalaisopiston tulevaisuudesta on keskusteltu pal-
jon ja oltu jopa huolestuneita siitä. Uusista muutoksista 
huolimatta opiston toiminta jatkuu vakaalla pohjalla ja 
sitä kehitetään entisestään yhteistyössä eri tahojen kans-
sa. Muun muassa kulttuuri– ja vapaa- aikapuolella yh-
teistyö on toiminut erinomaisesti.

Kansalaisopiston henkilökunta toivottaa kaikille oi-
kein hyvää ja toiminnallista kevättä 2011. 

Juha Valta
Kansalaisopiston 
rehtori, opetus- ja 
sivistysjohtaja

Kansalaisopisto elää 
”ajan hermolla”

Ota yhteyttä tai käy
KANSALAISOPISTOLLA, Lukiontie 4
- kansalaisopistolla palvellaan  ja 040 - 8266 431  
    040 - 5088 490
Huom! Kanslia on muuttanut Pudikin rakennukseen.
- opettajat:
suunnittelijaopettaja Hilkka Parkkisenniemi 040 - 7075 135
musiikin päätoiminen opettaja Reijo Kossi 0400 - 646 132
musiikin tuntiopettaja Lasse Aaltonen 040 - 8266 597
tuntiopettajiin saa yhteyden opiston kautta

KAUPUNGINVIRASTOLLA
- opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta 040 - 8266 629

Kursseille voi ilmoittautua myös sähköpostitse: 
kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

ZUMBA - Kipinä
23.1.-17.4.2011 9 kertaa/24 €
su 15.00-16.00 KIPINÄN KOULU/Katja Järvenpää
Ei kokoonnu 20.2, 27.2., 6.3. ja 13.3.2011!

110042 ZUMBA - Syöte
10.1.-18.4.2011 18 t/3 € kerta
ma 18.00-19.00 SYÖTEKESKUS/Katja Järvenpää
Ei kokoonnu 21.2., 28.2. ja 7.3.2011!

110040 AAMUZUMBA
13.1.-21.4.2011 18 t/30 €
to 9.15-10.15 SALIKKI/Katja Järvenpää

110041 ILTAZUMBA
13.1.-21.4.2011 18 t/30 €
to 18.30-19.30 SALIKKI/Katja Järvenpää

Salikin zumbaryhmät eivät kokoonnu 24.2., 3.3. ja 10.3.2011!

110079 PILATES-PERJANTAIT
21.1.-18.2.2011 24 €
pe 17.00-18.30 SALIKKI/Pilatesohjaaja Kiki Kaan
Kokoontuu 4.2. ja 18.2.2011. Lisäkerta sovitaan erikseen.

HUOM! TAEKWONDO-LEIRI SIIRTYY KESÄKUULTA 
TOUKOKUULLE! Uusi leiriaika pe-su 20.-22.5.2011

110023 NALLEPAJA
10.2.-24.3.2011 24 t/22 €
to 18.00-21.00 KUVATAIDELUOKKA/Terttu Juntunen
Kurssilla valmistetaan antiikkinalleja. Tarvikkeita saa ostaa opetta-
jalta. Materiaalien hinta n. 30 €. Ilmoittautuminen 3.2.2011 men-
nessä.

110080 TILKKUTYÖT
22.2.-19.4.2011 32 h/33 €
ti 18.00-21.00 KUTOMALUOKKA/Katri Kemppanen

110062 ENSIAPU I
10.-17.2.2011 klo 14.00-17.00 16 t/42 € TYÖKESKUS/Heikki 
Mukka
Kurssipäivät to 10.2., pe 11.2., ke 16.2. ja to 17.2.
Huom! Kurssipaikka työkeskus, osoite Kauralantie 3.

110034 ENSIAPU II
la 12.3. ja 19.3.2011 klo 9.00-17.00 16 t/42 € AUDITORIO/
Heikki Mukka
Ilmoittautuminen 28.2.2011 mennessä.

110072 SENIORIATK ryhmä 1
16.3.-4.5.2011 32 t/25 € Opintoseteliavusteinen kurssi
ke 9.00-12.00 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Ilmoittautuminen 28.2.2011 mennessä.

110073 SENIORIATK ryhmä 2
16.3.-4.5.2011 32 t/25 € Opintoseteliavusteinen kurssi
ke 12.30-15.30 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Ilmoittautuminen 28.2.2011 mennessä.

Tenttipalvelu
Kansalaisopisto hoitaa omaan opetukseen kuuluvaa ja myös ul-
kopuolista tenttipalvelua. Eri oppilaitosten ja yliopistojen opiskeli-
joilla on mahdollista pyytää tenttien suorittamista kansalaisopiston 
tenttipalvelun kautta. Opetusohjelman ulkopuolella järjestettävästä 
tentistä peritään 22 € palvelumaksu.

Puhos - kylämme historia -kirjaa saatavana opistolta
Hinta 65 € (sis. alv) Kirjaa toimitetaan myös postiennakolla, jolloin 
hintaan lisätään postikulut.

Tässä kuukausi-ilmoituksessa tiedotetaan Pudasjärven kansalaisopiston alkavista kursseis-
ta. Ohjelmasta ja siihen tulleista lisäyksistä ja muutoksista julkaistaan tiedotteita noin kerran 
kuukaudessa. Tervetuloa mukaan kursseillemme!

Pudasjärven kansalaisopisto
LUKIONTIE 4 PL 10, 93100 PUDASJÄRVI

HUOM! TYÖPAJA - AVOIN 
KIVUNHALLINTARYHMÄ JA TILKKUTYÖT 
ei kokoonnu kevään aikana 
opettaja Katri Kemppasen esteen vuoksi.

Lapin yliopiston avoin yliopisto-opetus
Seuraaviin kielten yleisopintoihin otetaan ilmoittautumisia 
vastaan. 36 t/85 €/kurssi

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Writing 3 op
järjestetään toukokuulla 2011, kaksi viikonloppua, opettajana 
Pirkko Sirviö. Mukaan ehtii vielä!

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Oral Skills 3 op
ENGLANNIN YLEISOPINNOT 
Reading Comprehension 3 op
RUOTSIN KIRJALLINEN JA SUULLINEN TAITO 3 op
järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, mikäli tulee 
riittävästi osallistujia

110064 IRTI KIIREESTÄ, AIKAPULASTA JA 
HÖSSÖTYKSESTÄ! – Aivoilla on aikaa ajatella – ajankäytön hal-
lintaa
- La 19.2.2011 klo 10.00-16.00 Aivojumpalla pääkoppa kuntoon!
- La 19.3.2011 klo 10.00-16.00 Naurujoogaa -iloa ja naurua elä-
mään ja työhön!
- La 16.4.2011 klo 10.00-16.00 Aivotreenit - Aivot ovat ihmisen tär-
keimmät työkalut. Pidä aivosi kunnossa treenaamalla.
- 14.5.2011 Aivoilla on aikaa ajatella - aika on pääomaa, resurssia
SALIKKI/KM, tutkija Eija Keränen/Operosus Oy, www.operosus.fi
Osallistumismaksu 20 €/päivä. Maksu määräytyy sen mukaan, 
osallistuuko yksittäisluentoihin tai koko sarjaan. Ilmoittautumiset 
viimeistään viikkoa ennen kutakin luentopäivää.

Tulossa keväällä uusia luentoja aiheista

* 50 LENNOKASTA VUOTTA - YLIVILKAS LAPSI, 
LENNOKAS AIKUINEN to 17.3.2011
Luennoitsijana Markku Mutanen.

* HYVÄ UNI
Iltakurssina maaliskuulla. Luennoitsijana Terttu Kynkäänniemi.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

110078 RUNOT ESTRADILLE! - lyhytkurssi
la 5.2.2011 klo 11.00-13.00 NEUVOKKI/Helena Törmä
Ilmoittautumiset 2.2.2011 mennessä. Kurssin mahdollisesta jat-
kosta sovitaan kurssilaisten ja opettajan kesken. Kurssilla on vielä 
tilaa.

100228 KIRJOITA ITSESI -KURSSI
8.-9.4.2011  12 t/25 €
pe 17.00-20.15 ja la 9.00-16.15 NEUVOKKI/Virpi Yliraudanjoki
Kurssilla pyritään antamaan virikkeitä oman äänen löytämiseen, 
kuuntelemiseen ja kirjoittamiseen. Kurssin aikana tehdään kirjoi-
tusharjoituksia, jotka auttavat herkistymään omalle äänelle. Kes-
keinen sisältö muodostuu kirjoittamisesta ja tuotettujen tekstien 
käsittelemisestä yhdessä. Ota mukaan kirjoitusvälineesi ja tule 
mukaan Kirjoittamaan itsesi! Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2011 
mennessä.

110037 NÄYTELMÄPIIRI
su 15.00-18.00 SALIKKI/Alpo Puhakka
Ohjelmassa kesänäytelmän työstäminen. Kokoontumiset aloite-
taan syksyn näytelmän esitysten jälkeen. Näytelmäpiiri järjeste-
tään yhteistyössä Pudasjärven näyttämön kanssa, joka maksaa 
osallistujien kurssimaksut.

110057 KORUKIVENHIONTA
10.2.-21.4.2011 30 t/25 €
to 18.00-20.30 KANSALAISOPISTO/Kari Tykkyläinen
Ilmoittautuminen 3.2.2011 mennessä.

110026 KAUNIITA KORUJA HOPEASAVESTA
11.-26.2.2011 28 t/25 €
pe 17.00-21.00 ja la 9.00-15.00 KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyn-
gäs-Teeriniemi
Valmista omaan tyyliisi sopivat hopeakorut hopeasavesta. Kurssi-
päivät 11.-12.2. ja 25.-26.2.2011.

110025 SAHALLA SIVELTIMELLÄ
18.-26.3.2011 28 t/25 €
pe 17.00-21.00 ja la 9.00-15.00 KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyn-
gäs-Teeriniemi
Valmista kotiisi sisä- tai ulkokäyttöön erilaisia yksilöllisiä sisustu-
selementtejä, esim. ovi- ja tervetuliaiskylttejä, kelloja sekä muita 
kivoja koristeita käyttämällä kuviosahaa ja akryylimaaleja sekä 
decoupage-tekniikkaa. Ilmoittautumiset 14.3.2011 mennessä.

110031 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
19.-20.3. ja 2.-3.4.2011 40 t/84 €
la-su 9.00-17.00 AUDITORIO/Ville Nevala, Nevital Oy
Aloitus la 19.3. klo 10.00, muulloin klo 9.00. 
Sitovat ilmoittautumiset 8.3.2011 mennessä.

110043 VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS JÄRJESTYKSENVAL-
VOJILLE JA MUILLE ASIASTA KIINNOSTUNEILLE
järjestetään huhtikuulla järjestyksenvalvojan peruskurssin jälkeen. 
Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.
la-su 10.00-15.00 12 t/25 € SALIKKI/Janne Ahonen
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Vuoden 2010 toimintatilas-
tojen mukaan sekä ilmi tul-
leet rikokset että poliisin 
hälytystehtävät ovat Koillis-
maan poliisilaitoksen alueel-
la nousussa aiempiin vuo-
siin nähden. Koillismaan 
poliisilaitoksen alue käsittää 
Kuusamon ja Pudasjärven 
kaupungit sekä Taivalkos-
ken kunnan.

Rikosten kokonaismää-
rän huikea nousu selittyy 
liikennerikkomusten jyrkäl-
lä kasvulla. Liikennerikko-
musten kokonaismäärä oli 
vuonna 2010 runsaat 1600 
kpl enemmän kuin aiem-
pana vuonna, joka taas pit-
källe selittyy Pudasjärven 
automaattivalvonnassa ker-
tyneiden ylinopeusjuttujen 
määrän kasvusta. 

Poliisilaitoksen alueen 
omassa valvonnassa on 
myös kirjoitettu aiempiin 
vuosiin nähden selkeästi 
enemmän ylinopeussakkoja, 
kertoo lähettämässään tie-
dotteessa Koillismaan polii-
silaitoksen poliisipäällikkö 
Esa Heikkinen. 

Rattijuopumusten koko-
naismäärä pysyi edellisvuo-
den tasolla.

Vuosi 2010 oli väkivaltai-
nen vuosi. Pahoinpitelyri-
kosten määrässä oli merkit-
tävää nousua edellisvuosiin 
nähden. Vuonna 2010 polii-
silaitoksen alueella kirjattiin 
kaikkiaan 5 henkirikosta, 
joka on poikkeuksellisen 
suuri määrä pidemmällä ai-
kavälillä tarkastellen.

Rikosten ja hälytystehtävien 
kokonaismäärä 

nousussa Koillismaalla
Ilmitulleet huumausai-

nerikokset pysyivät edellis-
vuoden korkealla tasolla. 

Varsinaisista rikoslaki-
rikoksista (pois lukien lii-
kennerikokset) Koillismaan 
poliisilaitos pystyi selvit-
tämään noin 60 prosenttia. 
Valtakunnallinen selvitysas-
teen keskiarvo on n. 53 pro-
senttia.

Hälytystehtäviä poliisi-
laitokselle kertyi yli 6000 
kpl. Kiireellisten hälytysteh-
tävien määrä oli kaikkiaan 
4660 kpl. Kiireellisten häly-
tystehtävien keskimääräi-
nen poliisipartion paikalle 
tuloaika oli 16,9 minuuttia 
siitä kun hälytyskeskus oli 
antanut tehtävän poliisille. 
Valtakunnallinen keskiarvo 
on noin 17,4 minuuttia. 

Myönnetyistä luvista 
passien määrät ovat kas-
vaneet noin 14 prosenttia. 
Suurin nousu on tapahtunut 
ulkomaalaislupien osalla (34 
%), joka selittyy Pudasjär-
ven vastaanottokeskukseen 
liittyvien oleskelulupien 
kasvulla.

Koko Koillismaan alu-
eella aselupia peruutettiin 
tai annettiin varoituksia yh-
teensä 49 kpl.  Toistuvien 
liikennerikkomusten vuoksi 
ajokieltoja ja varoituksia an-
nettiin yhteensä 100 kpl, va-
kavan piittaamattomuuden 
takia määrättiin ajokieltoja 
29 tapauksessa ja ajokortitta 
ajojen vuoksi ajokieltoja tuli 
29 kpl. (ht)

Lukijan kynästä

Kaunis tavipäiväpäivä ja pikkupakkanen saivat taas lähte-
mään hiihtolenkille Jyrkkäkosken laduille. Neljättä kertaa la-
tua kiertäessäni tuli mieleeni, että jos Pudasjärveltä Syöt-
teelle menisi latu luistelu-urineen sille olisi varmasti käyttöä 
ja ihmettelen miksihän sellaista ei ole tehty?

Kuinka hienoa olisikaan ottaa reppu selkään eväineen ja 
lähteä päiväksi hiihtämään Pudasjärveltä kohti Syötettä lu-
minen metsä ja hiljaisuus seurana. 

Väsymyksen yllättäessä voisi pysähtyä muutamalle laavul-
le ja miksei jopa autiotuvalle lepuuttamaan jäseniä ja hauk-
kaamaan eväitä. Kiireetön matkalainen voisi olla jopa yötä 
välillä ja aamulla jatkaa matkaa reippain mielin. Autiotuvassa 
voisi olla myös lukollinen puoli saunoineen, jota korvausta 
vastaan voisi vuokrata.

Kevään auringon lämmittäessä reitti varmaankin keräisi 
hiihtäjiä, jopa ulkopaikkakunnilta.  Syöte - Pudasjärvi hiihto 
tapahtuma keväisin voisi olla kova vetonaula, sillä maisema 
muuttuu paljon Pudasjärveltä Syötteelle mentäessä ja tekee 
siitä mielenkiintoisen. Samalla myös Pudasjärven keskusta 
saisi tunnettavuutta ja ehkäpä uusia asiakkaita.

Kesäaikaan reitti toimisi mainiona patikointireittinä vael-
tajille ja kaikille metsän rauhasta pitäville lenkkeilijöille. 

Eikö tässä olisi potentiaalinen kehityksen paikka ajatellen 
Pudasjärven liikuntamahdollisuuksia ja mielenvirkeyttä?

Jenni Peltoniemi

Hiihtolenkin 
mietteitä...

Esittelykierroksen ja kah-
vittelun lomassa keskuste-
lua herättivät niin asunto-
jen vuokrat kuin lähialueella 
saatavilla olevat palvelut. 
Ruokapalvelut, siivous- ja 
turvapalvelut sekä lähikau-
pan ja taksin palvelut olivat 
osallistujien mielestä tärkei-
tä asioita asuinpaikkaa valit-
taessa. 

Asuntojen esittelyn toi-
meksi saaneena ollut Jorma 
Alatalo (Sunrise Catering) 
selvitti kuulijoille, että eivät 
ne palvelut Puhoskylässä tä-
hän lopu. On autokorjaamo, 
useita maatiloja, liikennöit-
sijä, taideseppä, metsäkone-
urakoitsija, aurauspalvelua 
ym ja lähes joka toinen ky-
läläinen on vetänyt Puhos-
järvestä muikkua verkot 
notkuen. 

Palveluja täydentää li-
säksi terveydenhoitajan vas- 
taanoton järjestäminen ky-
lälle. Terveydenhoitajan pal-
velut ovat näillä näkymin 

Taustalla nousevat uuden 
lämpökeskuksen savut.

Senioriasunnot esittelyssä 
Puhoksen lomakeskuksessa

Lauantaina 29.1. pidettiin Puhoksen Lo-
makeskuksessa vuokrattavien seniori-
asuntojen esittely. Vapaisiin asuntoihin 
tutustujia saapuikin paikalle reilut pari-

kymmentä. Kävijämäärää saattoi verottaa 
Puhoksella samaan aikaan pidetyt paikal-

listen metsästysseurojen kokoukset. 
saatavilla kerran kuukau-
dessa entisen koulun tilois-
sa 9.3.2011 alkaen. Tämä on 
tärkeä tukipalvelu esimer-
kiksi siksi, että asukkaiden 
ei tarvitse lähteä kaupungin 
keskustaan vastaanotolle 
ja hoitajan aika riittää vas-
taavasti usealle asiakkaalle, 
kun hänen ei tarvitse talos-
ta taloon kulkea. Puhoksen 
Lomakeskus on luvannut 
tarvittavat tilat veloituksetta 
käyttöön. 

Paikallista palvelutarjon-
taa edustaa myös kyläseura 
ja urheiluseura, jonka mo-
nipuolinen kuntoharjoitus-
välineistö ja biljardipöytä 
ovat sijoitettuna rivitalon 

alakertaan kiinteistön omis-
tajalta vuokrattuihin tiloi-
hin. Kyläseura puolestaan 
huolehtii kyläläisten yhtei-
sestä monitoimitalosta/ ky-
lätalosta, jossa järjestetään 
monipuolista ohjelmaa ja 
kerhotoimintaa. Muutaman 
sadan metrin päässä rivita-
losta sijaitseva ”Möykkälä” 
tunnetaankin erityisesti ”si-
kajuhlista” missikisoineen. 
Mikäli kylältä ja mahdolli-
sesti asumaan tulevista se-
nioreista löytyy innokkaita 
tanssin harrastajia, pitänee 
kyläseuralle esittää iltapäi-
vätanssien aloittamista. 

Yhteenvetona voitiin to-
deta, että kiinnostusta asun-
toihin oli ihan mukavasti. 
Yksityiskohtaista tietoa va-
paista asunnoista ja alueen 
palveluista saatiin jaettua. 
Asuntoja ja asumisolosuh-
teita on tarkoitus kehittää 
edelleen asukkaiden toivo-
mukset huomioiden ja ter-
vetulleita tutustumaan ovat 
kaikki asunnon tarvitsijat. 
Tällä hetkellä halutaan tar-
jota vaatimukset täyttävät, 
turvalliset asumisolosuh-
teet, laadukkain lähipalve-
luin, ensisijaisesti seniori-
ikäisille. (to) 

Kuvassa rivitalo, jossa on vuokrattavana viisi senioriasuntoa. Alakerrassa on kerho- ja liikuntatilat, varasto, sekä 
asukassauna. Juuri kunnostettu sauna löytyy myös yläkerrasta, joten valinnanvaraa on ahkerille löylyttelijöille. 
Liikkumisrajoitteisille tai pyörätuolilla liikkuville on oma ramppi yhden sisäänkäynnin yhteydessä.    

Pudasjärven Sotavete-
raanit ry:n vastuuhenkilöt 
Paavo Pikkuaho (vasem-
malla) ja Teuvo Törmänen 
(keskellä) kehuivat juuri 
saneerattujen asuntojen 
tasoa. Kyllä täällä kelpai-
si veteraanin asua, asun-
not vasta peruskorjattuja 
ja tärkeät palvelut lähellä, 
toteaa Pikkuaho. Puhos-
kylä oli jo hänen kaupun-
ginjohtaja-aikanaan sellai-
nen oma ”pesäkkeensä”, 
jossa kyettiin itsenäises-
ti tulemaan toimeen. Eikä 
ihmekään, onhan tääl-
tä matkaa keskustaan yli 
60 kilometriä. Pikkuahon 
ja Törmäsen mukaan Pu-
dasjärven sotaveteraanei-
den asumistilanne tullaan 
lähikuukausina kartoitta-
maan.

Asunnot kiinnostivat myös Puolangalta saakka tulleita 
Puolangan Vammaisyhdistys ry:n johtohenkilöitä Eero 
Kemppaista (vasemmalla) ja Toimi Hiltusta (oikealla), 
joiden mielestä asuntojen taso oli erittäin hyvää luok-
kaa ja jopa pyörätuolilla liikkuvia oli rakenteissa huo-
mioitu. Tosin alakertaan kerho- ja liikuntatiloihin kulku 
portaikon kautta pyörätuolilla oli Kemppaisen mielestä 
hankalaa. Puolankalaisten autonkuljettajana toimineen 
Vilho Kähkösen (keskellä takana) mielestä saneeratut 
wc-tilat olivat loistavia ja niissä on huomioitu vanhus-
ten tarpeet.  

Ruoka-kahvila Sun Cafe:n 
sisäänkäynti vasemmal-
la ja taustalla rivitalo täy-
dessä ulkovalaistuksessa 
talvi-illan jo hämärtyessä. 
Sun Cafe on suunniteltu 
toimivan terveydenhoita-
jan vastaanoton odotus-
paikkana.
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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

Takachi crossi-
kypärä

ZPF umpi-
kypärä

Moottorikelkan 
tukkireki

Moottorikelkan talousreki

Wild 
kelkka-
kengät

Moottorikelkan
vetokoukku

Moottorikelkan 
vetoaisapaketti

HOX! Nyt myös 
moottorikelkan 
variaattorihihnat 
meiltä

Moottori-
kelkan iso 
pulkka
Todella vahva

Kelkka-
huppu

IXS kelk-
kakinttaat

Irtovisiiri
ARG moottori-
kelkkakypärä
HOX! Huurtumaton

Ahkio iso
161 cm

TEBOIL
2T Snow 4 L

99,-

390
alk.

5950

4950

269079,-

2490

TEBOIL
2T Mix 4 L

1450

29903950

29,-

85,- 595,-

395,-

3320
kelkka-
hanskat

3990
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Pohjois-Suomen AVI juhli 
ensimmäistä toimintavuottaan
Lääninhallitus, alueellinen ympäristökes-
kus, ympäristölupavirasto ja työsuojelu-
piiri lakkasivat olemasta reilu vuosi sit-
ten. Sen tilalle tuli aluehallintovirasto eli 

AVI, jolle keskitettiin lakkaavien virastojen 
lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtävät.

Viime kuussa Pohjois-Suo-
men AVI järjesti kansalai-
sille avointen ovien päivän, 
jonka aikana Oulussa viras-
toon tutustui noin 600 hen-
kilöä. Yksivuotista toimin-
taansa AVI juhli perjantaina 
21.1 Oulussa järjestämällä 

juhlaseminaarin ja iltavas-
taanoton. 

Juhlaseminaarin avannut 
ylijohtaja Terttu Savolainen 
katsoi, että uusien virastojen 
vuoden toiminnan jälkeen on 
jo havaittavissa merkittäviä 
synergiaetuja ja tehokkuutta 

kun valtion aluehallintoa on 
koottu saman katon alle.

-Juhlaseminaarin pu-
naiseksi langaksi olemme 
ottaneet alueemme suurim-
man haasteen: miten tur-
vata nuorille hyvät elinolot 
ja hyvä tulevaisuus. Ha-
luamme käynnistää laajan 
vuoropuhelun nuorten hy-
vinvoinnin turvaamisesta 
ja syrjäytymisen ehkäisystä, 
totesi ylijohtaja Savolainen.

Hallinto- ja kuntami-
nisteri Tapani Tölli patisti 
ministeriöitä ja muita pal-

veluverkostosta vastaavia 
viranomaisia tiiviimpään 
yhteistyöhön julkisen hallin-
non rakenneuudistuksessa.

Töllin mielestä valtion-
hallinnon palveluverkostoa 
uudistettaessa keskustoimi-
paikkoja on karsittu ilman, 
että niiden vaikutuksia olisi 
arvioitu riittävän kokonais-
valtaisesti. Asiakkaan näkö-
kulma ei ole päässyt riittä-
västi esiin.

- Monin paikoin kaikki 
valtionhallinnon palvelut 
ovat kadonneet paikka-

kunnilta kokonaan, jolloin 
asukkaat ovat joutuneet 
hakemaan niitä kohtuutto-
mienkin etäisyyksien pääs-
tä. Asiointimahdollisuudet 
internetissä ja puhelimit-
se eivät yksinään riitä. On 
myös sellaisia palveluja, jot-
ka vaativat henkilökohtaista 
asiointia viranomaisen luo-
na.

Töllin mielestä yhteispal-
velupisteet ovat käyttökel-
poinen ratkaisu palvelujen 
säilymiseksi myös keskus-
kaupunkien ulkopuolella. 
Hän vaatii, että yhä useampi 

valtionhallinnon viranomai-
nen tarjoaisi palveluja myös 
yhteispalvelupisteissä. Ylei-
simmin sieltä saa tällä het-
kellä poliisin lupapalveluja 
sekä TE-toimistojen, maist-
raatin, Kansaneläkelaitoksen 
ja verohallinnon palveluja.

- Myös muita palvelun-
tuottajia voi olla toiminnassa 
mukana ja vielä useammat 
ovat tervetulleita mukaan, 
totesi Tölli.

Heimo Turunen, 
kuvat Juhani Rasila

Ylijohtaja Terttu Savolainen ottamassa vastaan juhla-
vieraita. Kättelyvuorossa prikaatinkenraali Jukka Haak-
siala, hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli, maakunta-
johtaja Pauli Harju, kansanedustaja Tuomo Hänninen 
ja näkyypä kuvassa portaita nousemassa myös maa-
herra Eino Siuruainen. Yksivuotisjuhlaseminaa-

ria vietettiin Oulun kau-
pungintalolla.
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 15 e.) 
Pudastori on  tarkoitettu yksityisille 
henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin ol-
tava 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).

Valvontaviranomaisille teh- 
tyjen sosiaali- ja terveyden-
huoltoa koskevien kante-
lujen määrä on lisääntynyt 
valtakunnallisesti vuosi vuo- 
delta. Sen vuoksi sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto Valvira on 
suositellut, että kunnat ja 
kuntayhtymät kiinnittävät 
parempaa huomiota muis-
tutusmenettelyyn.

Sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain mukaan 
asiakkaalla on oikeus teh-
dä saamastaan kohtelusta 
muistutus toimintayksikön 

Sosiaalihuollon asiakas 
voi tehdä muistutuksen

vastuuhenkilölle tai sosiaa-
lihuollon johtavalle viran- 
haltijalle. Oulunkaaren kun-
tayhtymän palvelutuotanto-
lautakunta on päättänyt, että 
Oulunkaarella muistutukset 
osoitetaan perhepalvelujen 
osalta perhepalvelujohtaja 
Kaisa Hiltuselle ja vanhus-
palvelujen osalta vanhus-
palvelujohtaja Kyllikki Syr-
jäpalolle.

Asiakkaiden ja heidän 
omaistensa yhteydenotto-
jen asianmukainen käsittely 
vähentää epätarkoituksen-
mukaisia kanteluprosesseja, 
jotka työllistävät myös kun-

tien viranomaisia yleensä 
enemmän kuin asian käsit-
teleminen muistutuksena tai 
muulla tavoin. 

Asiakasta on tarvittaessa 
neuvottava muistutuksen 
tekemisessä ja siihen on 
vastattava kohtuullisessa 
ajassa. Kohtuullista aikaa ei 
ole lainsäädännössä täsmäl-
lisesti määritelty, mutta sillä 
tarkoitetaan yleensä yhdestä 
neljään viikkoa. Muistutuk-
sen tekemiselle ei ole sää-
detty määrämuotoa, mutta 
sen tekeminen kirjallisesti 
on suositeltavaa.

Valviran ohjeen mukaan 
asiakkaita ohjataan selvittä-
mään tilanne asiaa hoitanei-
den henkilöiden tai tarvitta-
essa esimiesten kanssa heti, 
kun ongelmia ilmenee. (ht)

Keittiön pöytä (145x76 cm) 
ja 2 tuolia, Lipasto liukuovilla 
l.105xs.42xk.68, Seinäpeili 47x105, 
Uusi Baarijakkara, Hissivalaisin, 
Muutama polkupyörä. puh 040-
5782958.

Sohvakalusto aitoa nahkaa. aksi 
tuolia, yksi sohva. Hp. 160€, Puh. 
0440 923 3946.

Kaksi HYVÄKUNTOISTA lasten 
pöytä/sänky/laatikosto -yhdistel-
mää. Värit kirsikka-valk,pähkinä-
valk.Sänky 200x80 cm,pöydän voi 
työntää sängyn alle. Soita niin sovi-
taan hinta! 0407684540.

Moottorikella SKI-DOO MXZ 

Pudasjärven Eläkeläisillä 
lähtenyt toiminta käyntiin
Vuosi on vaihtunut ja toi-
mintamme on päässyt hy-
vään vauhtiin. Kevätkin 
kurkistaa jo nurkan takana. 
Yhdistys valitsi syyskoko-
uksessa uudeksi puheen-
johtajaksi Hilkka Tihisen. 
Johtokunta kokoontui 18.1., 
jossa sovimme alustavasti 
muutamista kevään tapah-
tumista. Varapuheenjoh-
tajana jatkaa Ensio Takki-
nen, sihteerinä Elsa Piri, 
taloudenhoitajana Leena 
Rantala, matkavastaavana 
Linnea Manninen, jäseninä 
Eeva Piri, Fanni Hemmi-
lä, Raili Vengasaho, Sirkka 
Kokko, Toivo Männikkö ja 
Usko Kokko. Johtokunnan 
jäsenet korostivat yhteis-
työn merkitystä ja yhdessä 
tekemistä.

Uimahallin vesijumppa 
on aloitettu 18.1. ja pori-
natuokiot Palvelukeskuk-
sessa 18.11. ja jatkuvat 
edelleen vuoroviikoin. 
Ystävänpäivä on 14.2. Juh-
listamme tätä päivää Pal-
velukeskuksessa lauluilla 
säestyksen kera tiistaina 
15.2. Jokaisessa porinatuo-
kiossa laulamme ja vietäm-
me hauskaa yhdessäoloa ja 
tietenkin juomme kahvia. 
Järjestämme myös pieni-
muotoiset arpajaiset.

Jokilaaksojen Aluejär-
jestön talvipäivät maalis-
kuussa ovat Auran majalla. 

Tähän tapahtumaan sisäl-
tyvät hiihtokilpailut. Ter-
vatkaapa sukset hyvään 
kuntoon ja lähdemme suu-
rella joukolla matkaan.

Kevätkokous pidetään 
15.3. Palvelukeskuksessa. 
Pyrimme saamaan luen-
noitsijan tähän kokouk-
seen. Aiheesta ei ole vielä 
tarkempaa tietoa. Ottakaa-
pa mukaan kuntokortit. 
Korttien palauttajien kes-
ken arvotaan kolme pal-
kintoa.

Ensio Takkinen hoitaa 
edellisten vuosien var-
muudella Jokilaaksojen 
Aluejärjestöjen pilkkimes-
taruuskilpailut Havulan 
rannassa perjantaina 8.4. 

Levillä vietämme kesä-
juhlaa kesäkuulla kolmen 
aluejärjestön kanssa. Yh-
distys antaa tapahtumasta 
tarkempaa tietoa myö-
hemmin. 

Nämä yhdessäolot eivät 
vaadi paljon voimavaroja, 
mutta ovat erittäin tarpeel-
lisia tapahtumia, joissa nä-
emme tuttavia ja vaihdam-
me kuulumisia. Näistä 
tapahtumista saamme iloa 
ja aurinkoista mieltä mo-
neksi päiväksi eteenpäin.

Toivon runsasta osanot-
toa tapahtumiin!

Hilkka Tihinen

600 RS Sport vm.2008. Ajettu 
979km. Hinta 8000 euroa, uutta 
vastaava. Puh. 041-7492792 tai 
040-5872272.

Wolsvagen Golf vm. 90 2 R veto-
koukku, uusi pakoputki ja iskun-
vaimentajat, cd-soitin. Hyvä kunto. 
Hp. 360€ puh- 0440 254 557.

Nissan Synny vm. 90 2 R Cd-soi-
tin, sisäpistoke. Huippukunto, hp. 
370€, puh. 0440 923 3946.

Myytävänä paalattua kuivaheinää. 
Puh .041 704 9764.  

Wanhojen naistenjuhlapuku. Koko 
n 38. Viininpunaista satiinia, olkai-
meton, ylh. tyköistuva, levenevä 
helma maahan asti. Helmiä koris-
teena. 040- 961 7921/ Mervi. 

MB E320CDi facelift 
aj.82tkm ilmast.navi,nahat,xenon ym -07 39500€
VW Passat 1.9TDi 
aj.11tkm ilmast. 1-omistaja -07 25900€
BMW 530DA 
aj.170tkm ilmast. 1-omistaja -04 24500€
MB E270CDiA farm. ilmast. navi ym -03 22900€
MB C220T CDi avantgarde 
aj.190tkm ilmast. navi -06 22900€
VW Passat 1.9TDi farm. aj.148tkm 1
-omistaja ilmast. xenon -08 21500€
Ford Mondeo 2.0TDi farm. aj.100tkm 
1-omist. ilmast. -08 21500€
MB E200 CDi Elegance 
aj.220tkm ilmast. ym -03 19900€
Audi TT Roadster 1.8T Quattro 225hv 
ilmast. xenon -00 18800€ 
BMW 530Da touring 
aj.146tkm ilmast. navi, ym -03 18400€
VW Passat 2.0TDi farm. 
aj.150tkm ilmast. navi. -06 17700€ 
BMW 320Da touring ilmast. xenon -05 17900€
Chrysler PT Cruiser 2.4iA 
aj.66tkm ilmast. -07 15900€
Ford Focus 1.8TDCi farm 
aj.160tkm ilmast.webasto -08 13900€
Volvo V70 D5 autom. aj.190tkm ilmast. -02 13850€ 
Volvo V70 D5 ilmast. -02 11900€
BMW 316i Compact aj.140tkm ilmast. -03 11500€
Skoda Octavia 2.0TDi ilmast. xenon -05 10900€
MB A190 aj.110tkm ilmast. -02 11900€
Ford Mondeo 1.8i aj.150tkm -05 10900€
Volvo C70 2.3TA 240hv -98 10900€ 
Renault Espace 2.0i aj.180tkm ilmast. -02 7600€
Ford Mondeo 2.0TDi HB  -02 6900€ 
Toyota Yaris 1.3VVT-i aj.110tkm -03 6900€
Skoda Octavia 1.9TDi farm ilmast. -03 6800€
Opel Astra 2.2i sport farm ilmast. -03 6400€
Volvo V70 2.5TDi -99 5900€
Toyota Avensis 1.8VVT-i farm -01 5900€
Volvo XC70 2.5TA 4x4 ilmast. -98 5800€
BMW 525DA touring  -98 5800€
Subaru Impreza 2.0GL 4x4 farm -99 4900€
Seat Cordoba 1.4i aj.170tkm -02 4900€
Honda Accord 2.0i ilmast. -99 4500€
Opel Omega 2.2iA -00 4500€
Peugeot 406 2.0HDi -02 4400€
Toyota Avensis 2.0iA farm ilmast. -98 4400€
Fiat Punto 1.2i aj.160tkm -04 3900€
Nissan Primera 1.6i aj.158tkm -98 3450€
Volvo V70 2.5TDi -99 3450€
Opel Vectra 2.0TDi ilmast. -99 2900€
Fiat Punto 1.2i aj.106tkm -00 2350€
Opel Calibra 2.0iA -92 2950€
Lada 110 1.5i farm aj.80tkm -06 2900€
Nissan Almera 1.4i 5-ov -98 2250€
Opel Vectra 2.0TDi  -99 1950€
VW Passat 1.9TDi farm -96 1500€

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16

Ark. 9-17 LA 10-14
Puh:08-344134,0400-430 910, 

040-555 2227
www.oulunautoporssi.fi

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto asetti 25.1 
kokouksessaan seurakun-
nan 2020- strategia-työryh-
män, johon nimettiin jä-
seniksi Arvo Niskasaari, 
Terttu Puurunen, Tuulikki 
Tihinen, Esko Ahonen, Kim-
mo Helomaa, Juha Kukku-
rainen, Jaakko Sääskilahti ja 
Maire Puhakka.

Kaava- ja ympäristösuun-
nittelija Ritva-Liisa Pihlaja 
on laatinut suunnitelmat Rie-
kinkankaan hautausmaan 
valaistuksesta ja kirkon 
seudun autopaikkajärjes-
telyistä alustavine kustan-
nusarvioineen ja päivittänyt 
ne kirkkohallituksen arkki-
tehdin Eero Raatikaisen ja 
maisema-arkkitehdin Harri 
Palon antamien mielipitei-
den pohjalta. Kirkon sokke-
lin, portaiden, invaluiskan 
ja kirkkopihan aidan kun-
nostuksen suunnittelijana 
toimii arkkitehti Anita Yli-
Suutala Arkkitehtitoimisto 
Ajantajusta. Kirkkoneuvosto 
hyväksyi suunnitelmat ja lä-
hetti ne lausunnolle Museo-
virastoon ja Kirkkohallituk-

Kirkon uusi invaluiska 
pohjoispuolen oven 
yhteyteen

seen. Samalla päätettiin, että 
uusi, toimivampi invaluiska 
tullaan sijoittamaan kirkon 
pohjoispuolen oven yhtey-
teen eli nykyiselle paikalle.

Suvi Kipinä on hoitanut 
diakoniaviranhaltija Henna 
Savilammen viransijaisuut-
ta viime vuoden lokakuusta 
lähtien. Kipinän viransijai-
suutta päätettiin jatkaa vä-
liaikaisena huhtikuulle 2012 
saakka. 

Seurakunnassa meneil-
lään olevien ja tulevien ra-
kennushankkeiden toteut-
tamiseksi päätettiin asettaa 
rakennustoimikunta, johon 
jäseniksi valittiin Arvo Nis-
kasaari, Terttu Puurunen, 
Jouni Piri, Kari Rissanen, 
Pentti Riekki ja Kimmo He-
lomaa ja Maire Puhakka.

Kirkkoneuvosto valitsi 
edustajat eri johtokuntiin. 
Julistustyön johtokuntaan 
nimettiin Tuulikki Tihinen, 
kasvatusasiain johtokuntaan 
Sointu Veivo, diakoniatyön 
johtokuntaan Kerttu Luok-
kanen ja lähetystyön johto-
kuntaan Esko Ahonen. (ht)

Hirvaskosken ja Poijulan ky-
läilta pidettiin Hirvaskosken 
koululla 26.1.2011. Kokouk-
seen saapui kolmisenkym-
mentä henkilöä Hirvaskos-
kelta ja Poijulasta.

Jukka Lehto alusti avaus-
puheenvuorossaan kokous-
väkeä illan teemasta; Kyläm-
me toiminta tänään. Kylällä 
toimivien yhdistysten edus-
tajat kertoivat jokainen vuo-
rollaan edustamansa yhdis-
tyksen kuu-lumiset. 

Ensimmäisenä puheen-
vuoron sai Pasi Malinen, 
Sotkajärven Metsästysseu-
ran puheenjohtaja. Malinen 
kertoi Sotkajärven metsäs-
tysseuran olevan vireä ja toi-
miva seura. Seurassa on 271 
jäsentä ja seura on perustettu 
1971. Tänä vuonna on juh-
lavuosi, juhlat järjestetään 
hirvipeijaisten yhteydessä. 
Pääasia seuran toiminnassa 
on hirvenmetsästys, mutta 
myös lintujen metsästystä 
on jossain määrin. Seura 
ylläpitää 12:sta riistapeltoa. 
Alueelle on tullut viime 
vuosina muutamia kauriita, 
joita ruokitaan, muttei met-
sästetä, kertoi Malinen.

Poijulan Erän kuulumi-
set toi kokoukseen Paavo 
Poijula, joka kertoi seuras-
sa olevan jäseniä noin 60. 
Pääasiallisena toimintana 
on hirvenmetsästys ja myös 
riistapeltoja on 4. 

Korentojärven kalaveden 
hoitokunnan edustajan Sep-
po Holmströmin mukaan 
kalastukseen on hyvät mah-
dollisuudet kaikilla kyläläi-
sillä. Yhdistyksen tavoittee-
na on jatkaa jo vuonna 1996 
alkanutta vesistöjen kun-
nostusta. Turvesuohankkeet 
koetaan olevan uhkakuvana 
vesistöille. Yhdistys järjes-
tää ja on mukana useissa 
tapahtumissa esim. virkis-
tyskalastus, rantakalaillat ja 
Iijoki-soutu. Sotkajärvellä on 
kota, joka tullaan peruskor-
jaamaan ensi kesänä. Ajan-
kohtaista tietoa asioista saa 
nettisivuilta www.iijoki.fi.

Erkki Moilanen kertoi 
Sotkajärven Vedon olevan 
Pudasjärven Urheilijoiden 
alla toimiva itsenäinen seu-
ra. Toiminta on vilkasta ja 
toimitaan talkooperiaatteel-
la. Seura huolehtii liikunta-
paikoista, joihin kuuluvat 

ladut ja jääkiekkokaukalo. 
Seura on mukana yhteisissä 
tapahtumissa sekä järjestää 
junioreiden sarjahiihtoja ja 
haasteviestin. Hiihtoloma-
viikolla taas kerätään pe-
rinteisesti hiihtokilometrejä 
haastamalla kolmihenkiset 
joukkueet urakoimaan ja si-
vakoimaan.

Jukka Lehto kertoi Hir-
vaskosken Rauhanyh-
distyksen olevan vanhin 
Pudasjärvellä toimiva Rau-
hanyhdistys. Oma toimitalo 
on kylän kannalta tärkeä, 
onhan siellä aikanaan toi-
minut koulukin.  Pudasjär-
ven lentokentällä on Suvi-
seurat vuonna 2013, joiden 
järjestelyihin Hirvaskosken 
Rauhanyhdistyksenkin väki 
osallistuu. 

Kylätoimikunta sai uudet 
toimijat, jotka järjestäytyvät 
lähiaikoina. Kylätoimikunta 
aloittaa aktiivisen toimin-
tansa hiljaisempien vuosien 
jälkeen säännöllisesti ko-
koontuvien kyläiltojen mer-
keissä. Kyläillat on tarkoitus 
aloittaa maaliskuussa. 

Yhtenä kylätoimintana 
Hirvaskoskella järjestetään 

Hyvän mielen lauantai 19.2. 
Siellä on tarjolla erilaisia hy-
vän mielen palveluja ja tuot-
teiden myyntiä sekä puffetti. 
Paula Ylitalo kertoi Harva-
toiminnan kuulumiset sekä 
kylätyöntekijän tarvekartoi-
tuksesta. Kylä-työntekijä-
toimintaa tehdään yhdessä 
Kerttu ja Kauko-hankkeen 
kanssa. Kerttu ja Kauko-
hankkeen Ritva Virkkunen 
kertoi yhdistyksille työttö-
män työllistämismahdolli-
suuksista hankkeen kautta. 
Kerttu ja Kauko-hankkeen 
kohderyhmänä ovat pitkäai-
kaistyöttömät.

Kyläkokouksessa saa-
tiin kuulla lampuri Antti 
Holmströmin kokemuksia ja 
kuulumisia lainsäädännön 
kiemuroiden kanssa pai-
nittaessa. Alpo Laakkonen 
kertoili uusista laitekokei-
luistaan, jotka koh-distuvat 
hitaan virtauksen vesivoi-
maan. Alueen Kyläkuhinat 
on toukokuulla. Niitä odo-
tellessa Hirvaskoskella toi-
mitaan ja touhutaan enti-
seen malliin.

Harva-pilotti Paula Ylitalo

Kyläkokous Hirvaskoskella
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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

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

Työeläkevakuuttajat TELA 
ry järjesti eläkeikää lähes-
tyville henkilöille tiedotus-
tilaisuuden tiistaina 25.1.  
Kurenalan koululla. Tilai-
suuteen oli kutsuttu 1951-
1953 syntyneitä henkilöi-
tä. Heillä on lähivuosina 
mahdollisuus tehdä valin-
toja eläkeasioissaan. Valin-
nat vaikuttavat henkilön 
koko loppuelämän eläke-
tur-vaan. 

Työeläkevakuuttajat 
TELAn tutkimusten mu-
kaan yhä useampi haluaa 
jatkaa työelämässä aiem-
paa pitem-pään ja työsken-
nellä myös 63 ikävuoden 
täyttämisen jälkeen. Van-
huuseläkkeelle siirryttiin 

Millä eväin ja milloin eläkkeelle?vuonna 2009 keskimäärin 
63,4 vuoden ikäisenä. Lähes 
puolet jäisi työelämään täy-
tettyään 63 vuotta.

Ansaitulle vanhuus-
eläkkeelle voi jäädä 63–68 
ikävuoden välillä. Työuran 
jatkaminen, vaikkakin vain 
muutamalla kuukaudella, 
palkitaan suurempana eläk-
keenä.

Työuralla voi tulla myös 
vastaan työkyvyttömyyttä 
tai sen uhkaa tai esimerkik-
si työttömyyttä. Tällaisia 
tilanteita varten työeläkejär-
jestelmässä on esimerkiksi 
kuntoutusta, työkyvyttö-
myyseläke ja 50-luvulla syn-
tyneille työttömyysturvan 
päivärahajärjestelmä, jonka 

jälkeen voi päästä van-
huuseläkkeelle. Jokaisen 
työhistoria on yksilöllinen, 
samoin myös siitä karttu-
nut eläke.

Eläkeillassa annettiin 
tietoa tulevien valintojen 
pohjaksi. Mitä joustava elä-
keikä tarkoittaa, mitä työs-
sä jatkaminen pidempään 
merkitsee eläketurvassa 
tai mitä vaihtoehtoja löy-
tyy työkyvyn heiketessä? 
Saman-kaltainen tilaisuus 
järjestettiin saman päivän 
iltapäivällä työttömille työn- 
hakijoille (ht)

Heimo Turunen
kuvat Ensio Koivula

 

Tilaisuuksissa olivat mukana Kuntien eläkevakuutuksen, Kevan kouluttaja Päivi Lille-
berg ja Työeläkevakuuttajat TELAn tiedottajat Jarmo Kallio ja Lea Ala-Mononen. 

Varastotie 5 Pudasjärvi
Jalkahoitaja Pirjo Leino

Puh. 040 187 1760

Esko 0400 388 231 
Arto 0400 244 195
arto.tuominen@pudasjarvi.fi

•	Kolme	taksia	lähtö-
 valmiina 24 h 
•	Kaksi	autoa	1+8	
 pyörätuolivarustuksella
•	Kolmas	viiden	hengen
 uusi ha-auto

Taksi 
Piipponen Oy
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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?
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantaisin.
Hotelli Iso-Syöte: Perjantaisin ja lauantaisin karaoke. 
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.
Länkkäreitä ja luurankotanssia.  Tapani Kokon puupiirroksia Pu-
dikissa 1.2.-28.2. 
Ilmari ja taikamatto Nukketeatteri SYTKYT (3-9 vuotialle) 2.2.  
klo 18 Kulttuuri ja oppimiskeskus Salikissa Lukiontie 4.
Kurenkoskessa: 12.2. Jarkko Honkanen & Taiga orkesteri, 18.2. Las-
se 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. 
Harjoitusravit 19.2. klo 13 OSAO:n ravirata, Jyrkkäkoskentieltä 
Kuikkasuolle.
Hyvän Mielen lauantai 19.2. Hirvaskosken koululla klo 10-16. 
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. 
PoroCup osakilpailu ja Kultakelloajot.  Alkaa pe, 25. 2. Loppuu 
su 27. 2. Poronhoitoalueen tämän kauden huipputapahtuma Pudasjär-
ven lentokentällä! Tuu mukkaan!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
6.2.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseura

Pääpalkinto200 €B I GN O

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

Mäntykustannuksen kevät 2011
Ranualainen Mäntykustan-
nus kolminkertaistaa vuon-
na 2011 julkaistavien te-
osten määrän. Pääaiheena 
kirjoissa on puhdas luonto 
ja vähemmistöt. Kun edel-
lisenä vuotena Mäntykus-
tannukselta ilmestyi kym-
menkunta uutuutta, tänä 
vuonna niitä ilmestyy kol-
misenkymmentä. Lisäksi 
parista loppuunmyydystä 
kirjasta tehdään uusinta-
painokset.

Vuonna 2007 toimintan-
sa aloittaneen kustantamon 
kivijalkana on ollut kuvate-
okset. Tämän kevään ku-
vateoksissa esille nousee 
vahvasti pohjoinen luonto, 
jota tuodaan esiin neljässä 
kuvateoksessa enemmän 
tai vähemmän, hieman eri 
näkökulmista. 

Tauno Kohosen Valon 
matka Lapin tuntureilta 
laaksoihin kuvaa nimensä 
mukaisesti valon matkaa 
eri vuoden ja vuorokauden 
aikoina Pohjois-Suomen 
tuntureilta jokilaaksoihin. 
Markku Pirttimaan Revon-
tulten tanssi on puolestaan 
keskittynyt kyseisiin va-
loilmiöihin ja niitä hetkiä 
edeltäviin hetkiin. Pirt-
timaan toinen kuvateos, 
Karhun hetki, esittää met-
sien kuninkaat yksilöinä, 
persoonina. Tiukat siteet 
luontoon on myös turkulai-
sen Tuomo Kesäläisen ret-
kioppaassa, jossa esitellään 
Varsinais-Suomen luolia 
retkeilykohteina.

Manu Humpin diplo-
mityön pohjalta toimitettu 
tietokirja Kammit ja au-
tiotuvat, jatkaa Alta vitan 
avaamalla tiellä. Humpin 
teos kertoo Lapin kairojen 
rakennushistorian elävästä 
kulttuuriperinnöstä. 

Toinen kevään kuvi-
tetuista tietokirjoista on 
ex-kulttuuriministeri Tyt-
ti Isohookana-Asunmaan 
Pieni tarina csángóista. 
Kirja kertoo monille täy-
sin tuntemattomasta vä-
hemmistöstä, Romanian ja 

Unkarin alueella asuvista 
csángóista, joita on sorrettu 
läpi historian. 

Vähemmistöasiaan voi 
sanoa myös keskittyneen 
Paavo Hamusen ja Tuomo 
Pirttimaan kuvamatka Vie-
nan Karjalaan. 

Vähemmistöjen ase-
maan liittyy monella ta-
valla myös kolmikielisen 
Bengt Pohjasen romaani 
Rajan kolmas huone. Jor-
ma Aspegrenin suomen-
noksessa korostuu yksilön 
identiteetin muovautumi-
nen kielivalintojen kautta 
valtaväestöjen paineessa. 
Kirjan päähenkilön, pik-
ku-Pänktin suussa ruotsi 
maistuu haalealta kuselta 
ja suomi paskalta. Pänkttin 
äidinkieli on meän kieli. 

Vähemmistöjen puolesta 
voi katsoa myös puhuvan 
Jukka Tervon lyhytproo-
sateoksen tapauksessa. 
Kevät räjähti käsiin kuvaa 
monenlaista nuoruutta, 
mutta kuitenkin pääasiassa 
kriisejä ja konflikteja. 

Yli 30 teosta kirjoitta-
neen Mirjam Kälkäjän ro-
maanissa Pilvenpitelijät 
puolestaan kuvataan pet-
samolaisevakoiden arkea 

Kaikkia kevään teoksia 
sen tarkemmin esittelemät-
tä 60-luvun kohukaunotta-
ren, Liana Kaarinan romaa-
nin Gehenna voi katsoa 
kokoavan monia teemoja 
yksiin kansiin. 400-sivui-
nen romaani on elämän-
makuinen sielunmessu 
Hakaniemestä Pariisiin ja 
Jerusalemista Inkerinmaal-
le, joka koetaan elämää 
nähneen naisen silmin. Li-
ana Kaarinan romaani on 
herättänyt paljon huomio-
ta ennen julkistamistaan, 
ja esimerkiksi Arto Nyberg 
”varasi” Liana Kaarinan 
yksinoikeudella sunnun-
tain 13. helmikuuta ohjel-
maansa.

Samuli Arkko 
kustannustuottaja

Siuruanjokivarren kylät ja 
Aittojärvi, mukaan luettu-
na Kynkään seutu perusti-
vat 20.1. kokouksessaan Siu-
ruan työväentalolla yhteisen 
kyläjohtokunnan. Johtokun-
nan työnä ja tarkoituksena 
on yhdessä suunnitella ja 
järjestää asioita oman alueen 
asukkaiden eduksi. Yleinen 
päätös kokouksessa oli, että 
johtokunta toimii kaikista 
aatteellisista ajatuksista va-
paana ja sitä ei rekisteröidä. 
Nykyiset toiminnassa olevat 
yhdistykset ja järjestöt jat-
kavat toimintaansa entiseen 
tapaansa. Kylien johtokunta 
toimii täydentävänä, kokoa-
vana voimana, joka pystyy 
vaikuttamaan yleiseen pää-
töksentekoon aluetta kos-
kevassa päätöksenteossa ja 
kehittämistoiminnassa. Tar-
koituksena on saada kylien 
ääni paremmin kuuluville. 
Pienten yhdistysten on vai-
kea vaikuttaa ja toimia yk-
sin, joten kylien yhteistä ää-
nitorvea tarvitaan. 

Johtokunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin Pekka Määt-
tä ja sihteeriksi Ulla-Maija 
Hirvasniemi. Lisäksi johto-
kuntaan valittiin Juha Jär-
venpää, Marko Kehusmaa, 
Eija Kantoniemi, Jari Uitto, 
Mari Kälkäjä, Raimo Tapo-
järvi, Harri Hiltula, Milla 
Jalo ja Irma Vesteri.

Aittojärvi ja Siuruanjokivarren 
kylät yhdistivät voimansa

Perustamiskokouksessa 
nousi jo keskusteluun ajan-
kohtaisia, alueen asukkaita 
kiinnostavia aiheita, kuten 
jäteasiat, kaavoituksen jär-
jestäminen Siuruanjokivar-
ressa sekä palvelujen paran-
taminen kylillä.

Kylätalkkaritoiminta 
alulle
Siuruan ja Aittojärven alu-
eella aloittaa toimintansa 
helmikuun alusta nk. kylä-
talkkari, joka tarjoaa muun 
muassa erilaisia kiinteis-
tön- ja kodinhoitoon liitty-
viä palveluja kaikille kylien 
asukkaille, jotta he voisi-
vat jatkaa asumistaan omis-
sa kodeissaan mahdollisim-
man pitkään. 

Tyypillisiä kylätalkkarin 
tehtäviä ovat esimerkiksi 
nurmikon ja pensasaidan 
leikkaus, lumityöt, hiekoi-
tustyöt, lehtien haravointi, 
raivaukset, polttopuiden 
teko ja kanto ja sekä kiinteis-
tön korjaustyöt.  Talkkaria 
voi myös tilata mökkihuol-
toon liittyviin tehtäviin. Ky-
lätalkkaria voi tiedustella 
ja kysyä Pekka Määtältä, p. 
0400 260989.

Jouni Puhakka
aluetyöntekijä
Kerttu ja Kauko -hanke

Kulttuurillinen osaaminen 
Pudasjärven voimatekijäksi

Uuden Musiikkikulttuuri-
yhdistyksen tavoitteena:

Pudasjärvelle perustettiin 
Pudasjärveläisen Musii-
kin Edistämisyhdistys, jon-
ka. perustamiskokouksessa 
sunnuntaina 23.1 yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi valit-
tiin Markku Kemppainen ja 
hallitukseen Janne Soronen, 
Senja Latvala, Seppo Kok-
ko, Timo Vuorma, Jari Jus-
sila ja Annamari Kouva sekä 
varalle Aimo Pietilä ja Henri 
Timonen. Henkilöjäsenmak-
su on 10 euroa, yhteisöltä 20 
euroa ja kannattajajäseniltä 
50 euroa.

Uuden musiikkikulttuu-
riyhdistyksen toimintana 
halutaan edistää paikallisten 
musiikin tekijöiden ja har-
rastajien esilletuloa ja mah-
dollisuuksia päästä tuomaan 
omaa musiikkiaan esille, 
lisätä tietoa ja osaamista 
päästä alalle ja olla myös 
tietoinen alan vaatimuksis-
ta. Yhdistyksessä halutaan 
myös kehittää yhteyksiä ja 
mahdollisuuksia niille teki-
jöille, jotka haluavat alallaan 
eteenpäin jopa ammatti-
laisuuteen saakka. Lisäksi 
halutaan antaa kanava mu-
siikin tekijöiden käyttöön 
hankkia taloudellista tukea 
ja rahoitusta hankkeilleen.

Yhdistyksessä halutaan 
myös nostaa Pudasjärven 
houkuttelevuutta erityisesti 
nuorten ja nuorten aikuis-
ten silmissä sekä toiminnan 
kautta estää tai ainakin vä-
hentää pysyvää poismuut-

Pudasjärvelle perustettiin 
Pudasjärveläisen Musiikin 
Edistämisyhdistys, jonka 
ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi valittiin moni-
puolista musiikkia aktiivi-
sesti harrastava Markku 
Kemppainen.

toa paikkakunnalta. Yhtenä 
tavoitteena on kulttuurilli-
nen osaamisen nostaminen 
erääksi paikkakunnan voi-
matekijäksi. 

-Meillä on paljon kult-
tuurin harrastajia, jotka 
suurimmaksi osaksi teke-
vät sitä rakkaudesta lajiin. 
Kansalaisopisto, kaupun-
gin kulttuuripuoli ja monet 
muut tekevät arvokasta 
työtä tahoillaan. Yhteistyötä 
ja keskustelua eri kulttuuri-
toimijoiden kesken tullaan 
harjoittamaan ja vahvista-
maan yhteisöllisyyttä myös 
tätä kautta, toteaa uuden 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Markku Kemppainen. (ht)

To 3.2  Veri/ Pinaattiohukaiset, perunat, 
 valkokastike, pähkinävaahto
Pe 4.2  Lihakastike + muusi, kahvi ja
 Runebergintorttu
Ma 7.2  Makaronilaatikko, kiisseli
Ti 8.2  Sitruunakala + muusi, kahvi ja
 Sahcherkakku
Ke 9.2  Kaalikääryleet + perunat, 
 köyhät ritarit

Rytingin Lähikauppa halu-
aa kannustaa ihmisiä liik-
kumaan, sillä liikunnan 
on todettu edistävän mo-
nin tavoin ihmisten hyvin-
vointia ja tässä työssä halu-
amme olla mukana, toteaa 
kauppias Jouni Koivula. 
Sen merkeissä hän järjes-
tää kaupallaan sunnuntai-
na 6.3 Kaiken kansan lii-
kuntatapahtuman yhdessä 
urheiluseura Sarakylän Sa-
ran sekä Pudasjärvi-lehden 
kanssa. 

Osallistuminen on 
helppoa. Jokainen, joka 
suorittaa puolen tunnin lii-
kuntatempauksen saa pal-
kinnoksi palkintomitalin ja 

kunniakirjan. Liikuntaa voi 
suorittaa hiihtäen juosten, 
sauvakävellen tai kävellen, 
jonka voi tehdä vaikka rol-
laattorin avulla. 

Lapsille tehdään pulk-
ka- ja liukurimäki, selvittää 
Koivula. 

Hän toivoo mukaan kai-
ken ikäisiä osallistujia sata-
määrin ja muistoksi klo 11 
tapahtuvasta lähtöhetkestä 
Koivula haluaa saada yh-
teiskuvan. 

Kaikille on mehutar-
joilu. Kaupasta hankitut 
makkarat voi paistaa pihal-
la olevassa kodassa ja kah-
viosta saa kahvia sopivan 
purtavan kanssa. (ht)

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

puh. 040 912 7016

Kaiken kansan 
liikuntatapahtuma 
Rytingissä

Vuokrattavana saunallinen 
kaksio keskustasta,heti vapaa.
puh. 0400 150 442

VUOKRATTAVANA
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa 
tapahtuu

Tilaisuudet:
Kauppatie 32 Pudasjärvi

Aiheina sääntömääräiset asiat, arvontaa! 
Ilmoittautumiset 16.2. mennessä nettisivujen 
kautta tai Niinalle p.044-502 9478.

Tehyn Pudasjärven ao 715 
kevätkokous 21.2.klo.17 Puikkarissa

Tervetuloa! Hallitus

Oulunkaaren kuntayhty-
män hallitus kokoontui 
keskiviikkona 26.1 Oulus-
sa. Kokouksessa todettiin, 
että kuntayhtymän tekemil-
lä rakennemuutoksilla on 
palveluita tuotu ihmisiä lä-
hemmäksi ja vastaamaan 
paremmin väestön muuttu-
neita tarpeita.

Muutokset ovat samalla 
tuoneet säästöjä, mikä on 
tärkeää, sillä viime vuonna 
toiminnassa näkyi kuntien 
taloudellinen tiukkuus ja vä-
häinen liikkumavara. Hyvä 
esimerkki rakennemuutok-
sista on tukiasumiseen pa-
nostaminen.

Valmisteilla olevan vuo-
den 2010 tilinpäätöksen mu-
kaan sosiaali- ja terveyspal-
velut on onnistunut ainakin 
talouden näkökulmasta teh-
tävässään. Yhteistoiminta-
alueen ensimmäisen vuoden 
taloutta ja toimintaa aiotaan 
arvioida muun muassa luot-
tamushenkilöille, esimiehil-
le ja henkilöstölle tehtävillä 

kyselyillä. Myös kuntalais-
ten mielipiteitä tiedustellaan 
myöhemmin tämän vuoden 
aikana.

Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen oman tuotannon kus-
tannukset ovat kasvaneet 
vain 0,5 prosenttia vuodesta 
2009. Toisaalta esimerkiksi 
Iin kunnan osalta muutok-
set ovat vähentäneet oman 
toiminnan kustannuksia 
2,5 prosenttia. Myös kun-
tayhtymän tulojen kertymä 
on ollut yli miljoona euroa 
arvioitua suurempi. Eri-
koissairaanhoidon menot 
kasvoivat viime vuonna yli 
8 prosenttia eli 2,5 miljoonaa 
euroa. Erikoissairaanhoidon 
kustannusten ennakointi on 
edelleenkin vaikeaa ja jopa 
mahdotonta.

Tukiasumiseen panoste-
taan myös jatkossa
Oulunkaaren kuntayhtymä 
on panostanut viime vuon-
na siihen, että mielenter-
veys- ja vammaispalvelu-

Palvelurakenteiden muutokset 
tuoneet läheisyyttä ja säästöjä

jen asiakkaat saisivat asua 
laitosmaisten ympäristöjen 
sijaan tukiasunnoissa. Tu-
kiasumisen ohjaukseen sat-
satut resurssit ovat tuoneet 
selkeitä säästöjä. 

Useita asiakkaita on voitu 
siirtää alueen ulkopuolelta, 
esimerkiksi OYS:sta, omiin 
kotikuntiinsa, joko palvelu-
asuntoihin tai tukiasumisen 
piiriin.

- Säästöjen lisäksi vielä 
tärkeämpää on, että asiak-
kaat saavat asua juuri sopi-
van itsenäisissä kodeissa, 
erityisryhmien asumispal-
veluvastaava Satu Palovaara 
toteaa.

Viime vuoden alussa Ou-
lunkaarella aloitti koko kun-
tayhtymän yhteinen mielen-
terveystyön palveluesimies. 
Lisäksi huhtikuusta lähtien 
kuntayhtymässä on työs-
kennellyt kiertävä psykiatri, 
joka tekee töitä 6-7 päivää 
kuukaudessa.

Erityisen huolissaan pal-
veluesimies Sirkku Fali on 

Hakemukset 28.2 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hannu.virranniemi@polkky.fi 
tai postitse osoitteeseen Pölkky Metsä Oy, Kemijärventie 73, 93600 Kuusamo

Lisätietoja tehtävään liittyen antavat metsäpäällikkö Hannu Virranniemi 0400 686220 
ja korjuuesimies Jani Jaakkola 0400926584

Edellytämme alan koulutusta ja kykyä itsenäiseen työhön.

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

www.polkky.fi

Haemme

Pudasjärven toimistoomme
Hankintaesimiestä

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. Pölk-
ky Metsä Oy:llä on hankintatoimistot Kuusamossa, Pudasjärvellä, Suomussalmella, Kemi-

järvellä, Rovaniemellä ja Sallassa.

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
Johtokunta

Suomi-Venäjäseuran (SVS) 
Pudasjärven osaston vuosikokous
ma 14.2.2011 klo 18 Kurenalan koululla.

Su.6.2 klo 11 Reijo Komu Oulusta 
Su.13.2 klo 11 Aila Pyörälä ja tiimi 
Tervetuloa!

Maaseudun elinvoimaisuus
on turvattava

tukemalla julkisia  

palveluja sekä alueellista
yritystoimintaa.

yhteistyökykyinen

luotettava

turvallinen

PAAVO TIHINEN
Koneurakoitsija
Pudasjärvi

Sanansa mittainen

nuorista miehistä, joita vai-
vaavat päihderiippuvuus, 
syrjäytyminen ja usein myös 
monet somaattiset sairau-
det. Valtakunnallisen tutki-
muksen mukaan vain viisi 
prosenttia työpajanuorista 
kuntoutuu työelämään.

Mielenterveyspalveluissa 
panostetaan jatkossa erityi-
sesti masennuksen varhai-
seen toteamiseen ja siihen 
puuttumiseen. Henkilöstöä 
koulutetaan muun muassa 
erilaisten hankkeiden kaut-
ta. Myös asiakastyöryhmien 
toimivuuteen eli yhteistyö-
hön eri toimijoiden kuten 
Kelan ja sosiaalitoimen kans-
sa halutaan panostaa jatkos-
sa entistä enemmän. Myös 
henkilökohtaisten kuntou-
tussuunnitelmien tekemistä 
ja päivittämistä pidetään 
erityisen tärkeänä. 

Psykoosipotilaiden toi-
mivia hoitoketjuja kehittää 
Kytke-hanke ja nuorten 
hoitoketjuja Tervein mielin 
Pohjois-Suomessa -hanke. 
Sen ohjauksessa aloitetaan 
keväällä myös Oulunkaaren 
mielenterveys- ja päihdest-
rategian laadinta.

Mirja Klasila

Vuoden Retkikohde 2011 
-äänestys on käynnissä
Vuoden Retkikohde 2011 
-kilpailun finalistit on valit-
tu, ja 5000 euron palkinnosta 
kilpailee kymmenen kohdet-
ta. Iijoki on yhtenä kohteena 
mukana finaalissa. Kilpai-
lun teemana on tänä vuonna 
vesiretkeily. Vuoden Retki-
kohde 2011 valitaan yleisö-
äänestyksellä internetissä 
osoitteessa www.goexpo.fi.  

Retkeilyalan ammattilai-
sista koostuva raati valitsi 
yleisöäänestykseen kym-
menen finalistia. Valinnassa 
painottui kilpailun teeman 
eli vesiretkeilyn lisäksi mm. 
kohteen saavutettavuus, 
monipuolisuus ja retkeili-
jöille tarjolla olevat palvelut. 

Finaaliin pääsivät seuraa-
vat kohteet: Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön retkisa-
tamat, Hiitolanjoki, Hossa, 
Hämeen järviylänkö, Iijoki, 
Kolovesi, Merenkurkku, 

Ounasjoen vesistömatkai-
lualue, Saaristomeri ja Tor-
nionjoki. 

Nettisivuilta www.goex-
po.fi löytyvät lyhyet esittelyt 
jokaisesta finalistikohteesta 
sekä linkki äänestyslomak-
keelle. Äänestys netissä 
päättyy 24.2.2011 ja äänes-

Iijoki mukana:

tystulos julkistetaan 7.3. Ää-
nestäjien kesken arvotaan 
Retki-lehden vuosikertoja 
sekä 20 kpl kahden hengen 
lippupaketteja Retki-mes-
suille.

Pirkko-Liisa Luhta

pidetään Osviitassa  Kauppatie 33 A 
To 10.2.2011 klo 17:00.

KOKOUSKUTSU
Pudasjärven Kajastus Ry:n kevätkokous

Hallitus kokoontuu klo 16:00
Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat

TERVETULOA
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• Moottorikelkkojen 
 ja mönkijöiden 
 varaosat ja huollot
• Moottorikelkka-
 purkaamo
• Iskarihuollot (ei wp)
• Iskarisäädöt
 (fox, ryde, ewans)
• Kampiakselityöt
• Sylinteriporaukset

VM-TEAM OY
Hallitie 1, 90940 Jääli
Puh. (08) 816 7371

0400 587 801

Nyt avaimet käteen 
pakettina mökit ja 
asuinrakennukset 
taatusti kilpailu-

kykyiseen hintaan .

Paikallisen yrittäjän ja 
työntekijöiden voimin.

Soita niin suunnitellaan 
sinulle sopiva ratkaisu 
nopealla toimituksella 
laadusta tinkimättä.

markus.sarkela@pp.inet.fi
puh. 040 581 9930

Kaiken kansan 
Liikuntatapahtuma 

Rytingissä
sunnuntaina 6.3. klo 11.00

Rytingin Lähikaupan pihassa Kelankyläntie 10

Kaupan pihalla 
kota lämpimänä, 

makkaranpaistomahdollisuus. 
Kahvio avoinna.

Järjestää: 
Rytingin Lähikauppa Oy ja Sarakylän Sara ry

Yhteistyössä Pudasjärvi-lehti

Tee ½ tunnin liikuntasuoritus: 
* Hiihtoa, juoksua, sauvakävelyä, kävelyä.

* Yhteislähtö klo 11.00, yhteiskuva.
* Lapsille mäenlaskua pulkalla, 

liukurilla ym.

Palkintona mehua, 
mitali ja 

kunniakirja.

Kaijala Ky

www.kaijala.fi

Raskaan kaluston päälirakenteet
Jarrujen B-lupa

KESLA Foresteri, LOGLIFT ja JONSERED
huolto ja varaosat

PARKER hydrauliletkut
Raskaan kaluston varaosat

Pekka 0400 268 765, Teemu 0400 699 843
Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi

TAPAHTUMAPÄIVÄ 4.2. klo 9-17

KÄYTTÖVESI-
SANEERAUKSET JA 

UUSIMISET

Alfalaval 
LÄMMÖNVAIHTIMET

Paikalla tehtaanedustaja

PÄIVÄN AIKANA ASENNUSNÄYTÖKSIÄ

Paikalla tehtaanedustaja

PUDASJÄRVEN LVI- ja RAUTATARVIKE OY
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi p. (08) 823 510

Lipukkeen palauttaneiden 
kesken arvomme  

kylpylä lahjakortin
Nimi:                

Osoite:                
                    

Puh.                  

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN JA 
LASKETTAMAAN 
HUIPPUHYVIÄ 
TARJOUKSIA!

Tarjoamme 
lettukahvit 

(klo 9-17)



PÄIVÄN TARJOUKSET:

149¤

Nira 6 B
VESI/

ÖLJYPUMPPU

Oras HANAT 
ERIKOIS-
HINNOIN

Rajoitettu erä 
1 kpl/asiakas

tuotteita rajoitetusti

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

www.suvantoyhteiso.fi

Ala-asteikäisten lasten hiihtokoulu alkaa torstaina 3.2., klo 18.00.  
Hiihtokoulussa tehdään leikkimielisiä harjoituksia suksilla ja ilman suksia, 
sekä leikitään erilaisia leikkejä. Harjoittelupaikkana on Hiihtomaa Raja-
maan rannassa, harjoitus kestää yhden tunnin kerrallaan, pakkasraja -15 
astetta. Vetäjinä Tomi Illikainen ja isommat hiihtokoululaiset. 
Hiihtokoulun järjestää Pudasjärven Urheilijat/hiihtojaosto, 
lisätietoja Eilalta p. 0400-514 692 tai Tomilta p. 040-517 9839.  
Tervetuloa liikkumaan!

Lasten hiihtokoulu alkaa! Aikuisten hiihtokoulu 

Tasarahapäivät

Tänään keskiviikkona 2.2, Jyrkkäkoskella. 
Harjoittelemme luistelutekniikoita.
Pakkasen vuoksi peruuntunut perinteisen tyylin opetus pidetään 9.2. 
Kokoontumiset molemmilla kerroilla latujen alaparkkipaikalle klo 17.30. 
Pakkasraja -15 astetta.
Järjestäjinä  kaupungin liikuntapalvelut ja PuU/hiihtojaosto. Tervetuloa!

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme

•Esitteet •Kirjepaperit- ja  kuoret •Käyntikortit 
•Tabloidlehdet •Valokuvauspalvelut

Pudasjärvi-lehti

Puh. 0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi


