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PUDASJÄRVI-lehti nro 6 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI  9.2.2011

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:

www.pudasjarvi-lehti.fi

Oulu
Torikatu 25  

 050 468 3802

Erotiikkaliike

Ystävänpäivä 
on erotiikan

juhlaa

Queen Desiree

Wintti
La avoinna 23.00-04.00. DJ

Lippu 4€ sis. ep.

TERVETULOA!

Perjantaina 11.2.

Lippu 4€ sis. ep.

Lauantaina 12.2.

KARAOKE
Avoinna klo 12-04

18.2. Lasse Hoikka & Souvarit 
26.2. T.T Purontaka  

Jarkko Honkanen & 
Taiga orkesteri

Lippu 4€ sis. ep.

TULOSSA

Avoinna klo 12-04

Lippu 10€ sis. ep.

Karaoke Pubissa

                   

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. 08-823 350
gsm. 0400 399 830
mattir@pp.inet.fi

www.hautauskukkaräisänen.fi

Ystävälle 14.2.
Runsas valikoima 

ruukku- ja leikkokukkia!
Tarjouserä perjantaista 11.2. alkaen:

LYHYTVARTINEN  TULPPAANI
3 nippua 

10€

1 nippu (10 kpl) 

4€

Ystävänpäivänä passikuvat 10€ (norm 15€)

Kutsu yrittäjille!
Yritysten

aamukahvitilaisuus
Osuuspankin

kokoushuoneessa

ti 15.2. klo 7.30
Aiheena mm.

- ajankohtaista SEPAsta
- E-laskuvalmiudet kuntoon

Ilmoittaudu 11.2. mennessä osoitteeseen
soile.graber@op.fi tai p. 010 257 1901.

Lämpimästi tervetuloa!

Hyvää
ystävän-
päivää

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

585

995

PULLA-PIRTTI
PERUNARIESKANEN 270g
OHRAKKA 240g

099 ps

ATRIA
HERKKULENKKI
450g

199 pkt 150

ATRIA
LAUANTAI
225g
2 pkt

199 pkt

ATRIA
KEVYT
PERHE-
NAKKI 560g

KAISA KAHVIKUPIT 6 paria

790 pkt795

SÄNGYNALUSLAATIKKO
KANNELLA

LAPIOT alk.

LIUKURIT

PULKAT alk.

190

850

140
250
220

MUKI

MURO-
KULHO
LEIPÄ-
LAUTANEN

190

SÄILYTYSLAATIKOT
KANNELLA

27 L

55 L

CASA
SISUSTUS-
KORIT

1190

690

690 pkt

HARLEY DAVIDSON 
URHEILUSUKAT
40-43, 44-46
3 paria

10€

ALE ALE ALE
LOPUT MIESTEN REISITAS-
KUTOPPAHOUSUT, isot koot

- kirkastava 
 Energy C-hoito 
-	 kiinteyttävä	ja	uudistava	
 Energy A-hoito

Kauniina

Kevääseen

Postimiehentie 7 Pudasjärvi 
p. 045 208 5655

être bellen 
vitamiinihoidot   55€

ripsipermanentti
sisältää värjäyksen  45€

Liikenteellisten olojen 
parantamisen suunnittelu 

käynnistynyt Pudasjärven 
taajamassa s.2

Pudasjärveläinen ratkaisu 
kattojen lumikuormaan s. 2
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PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
Toritiellä ma-ti klo 10-16 ja 
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
Korpitiellä ma-pe klo 8-14
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

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

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x360 mm

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

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Hartaus

SYDÄNTÄNI OHJAA
Herra, elämääni valvo, 
etten harhaan vaeltaisi täällä ohi ihmisten.
Pyhä Jumala, rohkaise minua auttamaan lähimmäisiä ja 
rauhoita kiireinen elämäni, jotta herkistyn kuulemaan ja 
näkemään toisen ihmisen.
Herra, auta aina, etten ketään paina, 
etten toisten taakkaa suuremmaksi tee.
Pyhä Jumala, anna minulle sydämeen rauha, jotta voisin 
sanoillani kannustaa toisia. Suo iloinen mieli, jotta hy-
mylläni voin toista ihmistä piristää. Opeta minua rakas-
tamaan itseäni, jotta voin rakastaa myös lähimmäistäni.
Vierelläni kulje,askeleeni ohjaa, 
etten väisty, milloin kutsut auttamaan.
Pyhä Jumala, anna kutsusi olla niin selkeä, että minäkin 
- pieni ihminen - sen ymmärrän. 
Sydäntäni ohjaa, anna minun, Herra, 
armossasi kasvaa, olla ihminen.
(Virsi 501 1-4)
Pyhä Jumala, kiitos armon lahjasta. 

Suvi Kipinä  
vs. diakoniatyöntekijä

Alpo Laakkoseen edelleen 
kehittelemä lumenpudotus-
laite, Lumivuo, sai alkunsa 
siitä kun Hannes Valikainen 
osti joltakin kulkukauppiaal-
ta lumityökalun jonka idea 
oli Alpon mielestä hyvä. 
Vehje oli kaivannut päivit-
tämistä ja sitä Alpo Laakko-
nen on sanojensa mukaan 
tehnytkin nyt pari vuotta. 
Kehittely on johtanut sii-
hen, että Alpo Puhakan  yri-
tys, A&O Steel Oy on otta-
nut Lumivuon tuotantoonsa. 
Alpo Laakkonen kertoi että 
tuote on tosi vanha keksin-
tö, jo -60 luvulta Amerikasta 
josta hänen mukaansa löy-
tyy ainut patenttikin laitteel-
le. Lähialueilta Oulusta, Yli-
kiimingistä ja Taivalkoskelta 
löytyvät myöskin versionsa 
laitteesta. Tämä pudasjärve-
läinen versio on tullut tuo-

Pudasjärveläinen ratkaisu 
lumikuormaan

tantoon tammikuussa. Tuo-
tetta markkinoidaan aluksi 
työnäytöksissä eri puolella 
Pudasjärveä,  ja A&O Steelin 
kotisivujen kautta. Tuotanto 
on sen verran alussa, että ko-
vin suuria volyymeja ei vie-
lä pystytä tuottamaan. Tälle 
talvelle Alpo Puhakka epäi-
lee kuitenkin tarvitsevansa 
lisää väkeä niin tuotantoon 
kuin markkinointiinkin. Tä-
hän mennessä laitetta on 
valmistettu muutamia kym-
meniä. Runsasluminen tal-
vi vuoksi turvallisille lu-
menpudotus-innovaatioille 
tuntuu olevan kova kysyn-
tä eteläistä Suomea myöten. 
Lumivuosta on nyt tuotan-
nossa kaksi versiota jotka 
molemmat ovat kotitalouk-
sille suunnattuja. Kolmas, 
ns. ammattikäyttöön tarkoi-
tettu versio on vielä kehit-

telyn alla, viimeistelyä vail-
le valmis
 Lumivuota on testattu kak-
si talvea ja kehittelijät usko-
vatkin tuotteeseensa. Oman 
tuotteensa eduksi niin Laak-
konen kuin Puhakkakin sa-
novat keveyden, käyttö-
turvallisuuden ja käyttö 
mukavuuden. Tuotteessa lu-
juutta lisää se että työntövoi-
ma on saatu suoraan leikkaa-
valle terälle. Liukualustana 
oleva muovi on Alpo Puha-
kan mielestä helppo vaihtaa 
jos 10mm avain vaan pysyy 
kädessä.
Tavoitteena Alpo Puhakal-
la on n. 1500 kpl valmistus 
ja myynti tälle talvelle, eikä 
hän tunnu pitävän tavoitet-
ta ollenkaan mahdottoma-
na. Kesän aikana kehitellään 
niin laitteita kuin markki-
nointiakin edelleen. (ek)

Lumivuo leikkaa kinoksesta sopivan kokoisia lumilohkoja jotka luistavat helposti alas. 
Pitkästä varresta huolimatta Lumivuo painaa alle 5 kg. Varressa  kiinni Alpo Laakko-
nen.

Liikenteellisten olojen 
parantamisen suunnittelu 
käynnistynyt Pudasjärven 
taajamassa
Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus on aloittanut 
yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin kanssa toimenpi-
deselvityksen laatimisen Pu-
dasjärven keskustan liiken-
nejärjestelyistä. 

Suunnittelualue käsittää 
valtatien 20 liikenneturvalli-
suustarkastelun välillä Teol-
lisuustien liittymä – Ranuan-
tien liittymä (kantatie 78) 
sekä Pudasjärven kaupun-
gin Kurenalan keskustaaja-
man Varsitien ja Rimmintien 
liikennejärjestelyt välillä 
Kauppatie- Tuulimyllyntie. 

Toimenpideselvityksessä 
esitetään suunnittelualu-
een tie-, katu- ja kevytlii-
kennejärjestelyt siten, että 
ratkaisut painottavat liiken-
neturvallisuutta ja tukevat 
alhaista nopeustasoa. Valta-
tien 20 kehittämistavoitteena 
on valtatien liikenneturval-
lisuuden parantaminen, liit-
tymien sujuvuuden paranta-
minen ja kevyen liikenteen 
turvallisuuden parantami-
nen. 

Keskustaajaman liiken-
neolosuhteiden kehittämis-
tavoitteet ovat liikennetur-
vallisuuden parantaminen, 
opastuksen ja viitoituksen 
selkeyttäminen, alhaisen no-
peustason tukeminen sekä 
Kurenalan koulun ja uuden 
päiväkotialueen liikennejär-

jestelyjen jäsentäminen.
Toimenpideselvityksessä 

määritetään ratkaisut valta-
tien 20 varren kevyen liiken-
teen turvallisuuden paranta-
miseksi Iijoen sillan kohdalla 
sekä valtatien 20 suuntaisen 
kevyen liikenteen väylän 
tarpeelle välille 

Teollisuustie -Rimmintie. 
Lisäksi tarkastellaan Varsi-
tien ja valtatien liittymäalu-
een liikenneturvallisuuden 
parantamismahdollisuuksia 
keskustaajaman opasteiden 
ja viitoituksen uusimisella 
sekä Riihitien ja Urheilutien 
liittymäalueen parantamista 
Urheilutien liittymää siirtä-
mällä. 

Toimenpideselvityksen 
yhteydessä on alustavasti 
tarkasteltu Kurenalan taa-
jamaan sijoittuvan uuden 
päiväkodin vaikutuksia 
Kurenalan koulun liiken-
neyhteyksille. Päiväkodin 
ja koulun liikenne- ja piha-
järjestelyjen suunnittelua on 
jatkettu omana tarkempana 
katusuunnitteluna. 

Toimenpidesuunnitel-
man on arvioitu valmistuvan 
maaliskuun 2011 loppuun 
mennessä. Uuden katuyhte-
yden rakennussuunnitelmat 
valmistuvat kevään 2011 ai-
kana. Pudasjärven kaupun-
gin tavoitteena on toteuttaa 
uusi katuyhteys viimeistään 
vuoden 2012 aikana.

Toimenpideselvityksen aikana pidetään torstai-
na 10.2 klo 18 kansalaisille tarkoitettu yleisötilai-
suus Pudasjärven kaupungintalon Otava-salissa. 
Tilaisuudessa esitellään Pudasjärven taajaman toimenpi-
de-selvityksen sekä Kurenalan koululle johtavan uuden 
katuyhteyden laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdo-
tuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmia koskevaa pa-
lautetta. 

Messu seurakuntakodissa su 
13.2. klo 10, Juha Kukkurainen, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakko-
la. Kirkkokahvit ja Lakarin lähe-
tystalkoiden 20. toimintavuoden 
juhla.
Nallekirkko seurakuntakodissa 
su 13.2. klo 13. Nalle-Kalle laulat-
taa ja leikittää kirkkoväkeä. Ota 
kainaloosi oma nalle. Kahvit ja 
mehut lisukkeineen lopuksi.
 Virsiseurat Korpisen kyläta-
lossa su 13.2.klo 13.
Virsi-ilta Puhoksen kylätalossa 
su 20.2.  klo 13.
 Virsi-ilta Sarakylän kappelissa 
su 20.2. klo 19, mukana kappeli-
kuoro. Kahvit ja arpajaiset yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

Yhteisvastuukeräys on alka-
nut! Tule hakemaan alueellesi ke-
räyslista kirkkoherranvirastosta. 
Myös keskustassa on vielä vapai-
ta alueita entisille ja uusille ke-
rääjille.
Lipaskeräys toteutetaan per-
jantaisin (25.2., 4.3., 11.3.) alku-
illasta. Jos sinulla on aikaa tulla 
talkoisiin, niin ota yhteyttä Lee-
naan (p. 0400-866480) tai Suviin 
(p. 040-1758597).
 Lakarin lähetystalkooiltojen 
20. toimintavuoden täytty-
mistä juhlitaan jumalanpalveluk-
sen yhteydessä ensi sunnuntai-
na. Sinä, joka olet ollut vuosien 
varrella leikkaamassa, kutomas-
sa tai muulla tavoin osallistunut 
talkoisiin, olet tervetullut juhli-
maan 1070 kudotun metrin täyt-
tymistä.
Lähetyksen kirpputori ke 
16.2. klo 10-13.
 Ystävän kammari  tiistaisin 
klo 12-13.30 seurakuntakodis-
sa. Huom! ti 22.2. ei ystävänkam-
maria.
Kuorot: lapsikuoro ke 16.2. klo 
16.45, Vox Margarita ke 16.2. klo 
18 , nuorisokuoro to 10.2. ja to 
17.2.  klo 16.30 ja kirkkokuoro  
to 10.2.  ja to 17.2. klo 18.  
Nuorten iltakahvila Rönö pe 
11.2.2011 klo 18-22.

Huom! Kokkikerhoissa ma 
17-18.30 ja ke 17-18.30 on tilaa, 
kysy Tiinalta 040-5714636.
Perhekerho seurakuntakodis-
sa ma 14.2. klo 10-13,  perheker-
ho kaikenikäisille Livon koululla 
maanantaisin klo 10-13, seura-
kuntakodissa to 17.2. klo 10-13 
ja Puhoksen koululla to  10.2.  ja 
to 17.2. klo 10-13.
Lapsiparkki seurakuntakodissa 
ke 16.2. klo 10-13. 
Tulossa: Yhteisvastuutapahtu-
ma kaiken ikäisille seurakuntako-
dissa to 24.2. klo 10-15. Toimin-
tapisteissä mm. arvontaa, kirppis, 
aarrearkku, musiikkikahvila, mak-
karanpaistoa, arkastelua ja harta-
us kirkkosalissa tasatunnein. Po-
niratsastusta seurakunnan pihalla 
klo 12-15. Tapahtuman tuotto yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.
Siioninvirsiseurat pe 18.2. klo 
18, Keijo Piiraisella, Jukolantie 26.
Rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat Pärjänsuolla Eija ja Jus-
si Seppälällä pe 11.2. klo 18.30 
(M. Tuohimaa). Raamattuluokka 
Sarakylässä Jaakko Jurmulla pe 
11.2. klo 19. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 13.2. klo 13 (P.Lehto, 
T.Luokkanen).
Kastettu: Atte Yrjänä Illikainen
Haudattu:  Elma Kenttälä  92 v, 
Teemu Kylmäluoma 74 v.
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

Kari Peltola   040 3 691 292 Tiina Suvala 040 812 5897
www.suvantoyhteiso.fi

Naapurintyttö

Päivä pitenee ja 
aurinkokin näyttäytyy

* Aina ajankohtaiset 
 kodinhoito- ja siivoustyöt
*	 Asiointiapu,	lastenhoito
*	 Kaikki	kodin	sisällä	ja	
	 pihapiirissä	tehtävät	työt
*	 Otan	vastaan	palveluseteleitä!

044	210	9644,	050	560	9094
Sinikka

Yrityksille: sopimussiivouksia 
tai kertakäyntejä

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

KoruIlona
Muista Ystävää lahjalla!

YSTÄVÄNPÄIVÄ MAANANTAINA 14.2.

koru- ja lahjatavaraliike

Tervetuloa!

Pe 11.2.2011 
Joy-Karaoke 

klo 21.30-01.30 
lippu 5€

La 12.2.2011 
Joy- Karaoke ja 

Snapsibaarissa DJ 
klo 21.30-01.30 

lippu 5€

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

•	Kellot	•	Kihlat	•	Korut
•	Kellojen	ja	korujen	korjaukset

Muista ystävää 
ystävänpäivänä 14.2.

Tarjolla mm. hernekeittoa 
sekä asukastuvalla kahvia ja kasvomaalausta
Kesseli ry esittää laulua ja kuvia Karjalasta   

Ulkona lapsille liukumäki ja luistelua (omat välineet mukaan) 
Tervetuloa!

Työpetari ry 
(ent. Pudasjärven työttömien yhdistys ry)

järjestää Ystävänpäivä- tapahtuman 
Suojalinnalla Urheilutie 2 

maanantaina 14.2.2011 klo 14.30 - 17.00

Koillismaan Kuntoneva toivottaa 
Hyvää Ystävänpäivää!

La 12.2. ja ma 14.2.
Kuntosalille ystävä mukaan ilmaiseksi!

Muista ystävääsi lahjakortilla tai kivalla tuotelahjalla!
Lahjaideoita mm. 

10 kerran sarjakortti kuntosalille 50€
Hierontalahjakortit alk. 20€

Avoinna:
Ma-to 8–20, pe 8–18, la 10–15

Puistotie 2, Pudasjärvi, p. 044 294 4345 
www.kuntoneva.fi

Opit mistä ohjelmapalveluissa on kysymys, kuinka niitä suun-
nitellaan ja mitä alan yritystoiminta on. 

Voit hankkia matkailualan ”valttikortit”: EA1, EA2, anniskelu-
passin, hygieniapassin ja matkailun turvallisuuspassin. 

Koulutuksessa voit suorittaa matkailun ohjelmapalvelujen am-
mattitutkinnon osatutkinnon: Ohjelmapalvelun suunnittelu.  

Koulutus sisältää kontaktiopetusta, itsenäistä etäopiskelua 
sekä työssäoppimista, ja opintoihin kuuluu opintomatka lähi-
alueiden matkailukeskuksiin. 

Tiivis ja tehokas paketti sinulle, joka haluat matkailualalle töi-
hin!

Koulutuksen toteutusaika: 31.1. – 24.5.2011

Lisätietoja: Pia Puustjärvi, 044 – 703 7760, pia.puustjarvi@
oakk.fi tai ota yhteys lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon, 
ja hakeudu koulutukseen. Muutamia paikkoja vielä vapaana, 
ole nopea!

Tule opiskelemaan 
matkailualan työmarkkinoille! 

Osta keräkaali. Leikkaa 
kolmeen tai neljään osaan. 
Leikkaa kaali (puoli kerää) 
joko juustohöylällä tai jolla-
kin meteliä pitävällä härve-
lillä ohuiksi suikaleiksi. Mas-
terChefit leikkaavat tietty 
terävällä keittiöveitsellä. Al-
lekirjoittanut käyttää aina 
varmaa ja vähän vahinkoa ai-
heuttavaa ja hiljaista juusto-
höylä metodia.

Pistä suikaleet isoon 
kulhoon, lisää reilu hyppysel-
linen suolaa tai peräti parikin. 
Lisää valkoviini etikkaa desin 
verran, ruokaöljyä samoin. 
Pari hyppysellistä sokeria ja 
maun mukaisesti myllystä 
pippuria. Itse hivautan vähän 
chiliäki sekaan. Olenpa kuul-
lut hurjimpien uskaltautu-
neen pilkkomaan ja purista-
maan valkosipuliakin makua 
antamaan.

Seuraavaksi punnitaan 
rohkeus. Nyt nimittäin pitäisi 
pistää kourat peliin ja painella 
ja runnoa kaali sekaisin .

Kansi päälle ja jää-
kaappiin.  Syömiskelpoista n. 
vartin päästä ja seuraavana 
päivänä taivaallista. Pitserioi-
den kaalisalaatin mysteeri on 
ratkennut. Nauttikaa ihmiset 
hyvästä ja painoa hallitsevasta 
eväästä. 

Viikon 
resepti

Toim. Ensio Koivula
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 9/15 SYÖTTEEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ Pudasjärven mökki-

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

Seuraavassa osassa tutustumme, 
millaisia uusia palveluita mökkiläiset haluaisivat Pudasjärvelle.
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

Kurenalan palveluiden lisäk-
si mökkiläiset käyttävät pal-
jon Syötteen alueen yritys-
ten palveluita. Eniten alueen 
palveluista käytetään Luon-
tokeskuksen palveluita sekä 
alueen retkeilyreittejä. Ky-
selyyn vastanneista yli 900 
mökkiläisestä lähes kolmas-
osa kertoi käyttävänsä alu-
een ruokakauppoja. Mök-

kiläisille tärkeitä palveluita 
tarjoavat myös alueen ravin-
tolat, huoltamopalvelut sekä 
kiinteistönhuolto. 

Kyselyn mukana tulleen 
palautteen mukaan mökki-
läisillä on ajoittain vaikeuk-
sia löytää alueen yrittäjien 
palveluita ja mm. kiinteis-
tönhuoltopalvelujen saami-
nen kiinnosti useita vastaa-

jia. Muu palvelu kohdassa 
nostettiin esille mm. Ky-
läyhdistysten tapahtumat, 
apteekkikaappipalvelu sekä 
kauppa-autopalvelut.

Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

Kyselyyn vastaajien määrä 
903 kotitaloutta

Tuottaako voitelu vaikeuksia? – pitopohjasukset oiva valinta

Kokoonnuimme neljän hen-
gen porukalla testaamaan 
pitopohjasuksia Jyrkkäkos-
ken mäkiseen maastoon tors-
taina 3. helmikuuta. Yöllä oli 
pyryttänyt uutta lunta yli 15 
cm. Lunta satoi myös koko 
testin ajan. Ilman lämpötila 
oli noin yhden asteen pak-

kasen puolella. Testiladulta 
löytyi sekä tasaista maastoa, 
jyrkkää nousua että laskua. 
Näin olosuhteet kuin latu-
kin olivat testaukseen mitä 
parhaimmat. Keli oli pahin 
mahdollinen pitopohjasuk-
selle ja ladusta löytyi kaikki 
ne haasteet mitä tarvitaan-

kin. Testimatkan pituus oli 
noin kilometrin verran. 

Testattavina olivat Sa-
lomonin EQ 10 ZERO, kil-
pasuksi joka on tarkoitettu 
aktiiviharrastajille ongelma 
keleillä. Toisena Madshus 
Tera Sonic, niin sanottu jo-
kapojan suksi sekä Atomic 

Race Multi joka myös oli 
joka pojan suksi, rungoltaan 
kilpasuksi, johon on laitettu 
enemmän pitoa kuin mitä 
kilpasuksessa on.

Testaajat olivat eritasoisia 
ja ikäisiä hiihtäjiä. Ensio Koi-
vula, 52 v 75 kg, hiihtänyt 
muutaman vuoden vapaata, 
ei perinteistä sitten armeija-
aikojen. Jaana Taskila, 49 v 
hoikka ja sutjakka, harrasta-
nut niin perinteistä kuin va-
paatakin koko ikänsä. Jouni 
Koivula, entinen kilpahiih-
täjä, aktiivi hiihtovalmentaja 
51 v 68 kg ja Tero Koivula, 
Jounin poika ja valmennetta-
va, nuori aktiivi kilpahiihtä-
jä, paino 48 ja ikää kohta 14 
vuotta. Testiparametreina 
kysyttiin mielipidettä pi-
dosta, luistosta ja yleisestä 
tuntumasta asteikolla 1 – 4 . 
Taulukossa tulokset.

Pitopohjasuksia voi myös 
”tuunata tai virittää”. Esi-
merkiksi Salomoniin saa 
lisää pitoa karhentamalla pi-
to-osaa hienolla hiomapape-
rilla,  Atomicin ja Madshusin  
pitoa voi vähentää siklaa-

malla pito-osaa hieman ly-
hyemmäksi. Luistovoiteella 
saadaan lisää liukuominai-
suutta.

Testaajien  
kommentit: 
Ensio: Yllättävän hyvät ja toi-
mivat sukset, merkistä riip-
pumatta. Entinen kokemus 
oli armeijan ajalta, jolloin 
sukset joko lipsui tai paak-
kuuntui. Uskon hankkivani 
juuri pitopohjasukset ihan jo 
tälle talvelle. Se, että suksille 
ei tarvitse tehdä muuta kuin 
pistää jalkaan ja lähteä, hou-
kuttaa hankkimaan pitopoh-
jat. Valinta merkkien välillä 
ei ole kovin helppo, ehkäpä 
kuitenkin Atomic.

Jouni: Suksi pitää valita 
tosi tarkkaan ja ammatti-
maisesti, juuri omalle pai-
nolle sopivaksi. Jos oikea 
suksi löytyy niin varmasti 
on toimiva suksi. Voisin ot-
taa itsellekin hankalan kelin 
sukseksi. Itselleni valitsisin 
näistä Salomonit.

Jaana: Varmasti aktiivi-
hiihtäjällekin ihan OK suk-

si. Mukava ja helppo lähteä 
hiihtämään. Madshusetin 
malli ja värit viehättävät. 
Salomonit valitsisin ominai-
suuksien perusteella.

Tero: Mukava oli hiih-
dellä, mutta ei vedä vertoja 
voideltavalle sukselle. Testi-
sukset olivat liian jäykät mi-
nulle. Valintani olisi Atomic.

Atomicin suksi tuntui 
olevan toimivin vähemmän 
hiihtäneellä, Salomonis-
sa joka oli kilpasuksi, oli 
huippu luisto-ominaisuus, 
pitoa ei tahtonut harrasteli-
ja löytää. Madhus suksi oli 
selvästi sunnuntai - ja retki-
hiihtelijälle sopiva. Pitoa oli 
tosi hyvin, luisto ei niin hyvä 
pehmeällä ladulla. Kova, au-
rattu latu toisi varmaankin 
lisää luistoa.

Kilpahiihtäjille suksi pas-
saa varmastikin rinnakkais-
sukseksi ongelmakeleille ja 
harjoittelusukseksi. 

Jos tahdot hiihtää, mut-
ta et tahdo tuhlata aikaa ja 
energiaa voiteluun, tai jos 
epäilet voitelijan taitojasi, 
niin pitopohjasuksi on oiva 
valinta. (ek)

Juuri satanut uusi lumi loi hyvä 
olosuhteet suksien testaukseen. 
Jouni Koivula, Tero Koivula, En-
sio Koivula sekä Jaana Taskila 
testasivat pitopohjasuksia.

Atomic Race Multi
 pito  luisto tuntuma
Ensio 4 3 4
Jaana 4 2 2
Tero 4 2 3
Jouni 2 3 2
   

Madshus Tera Sonic
 pito  luisto tuntuma
Ensio 4 2 3
Jaana 3 3 3
Tero 4 1 1
Jouni 2 2 2
   

Salomon EQ 10 Zero
 pito  luisto tuntuma
Ensio 2 4 3
Jaana 2 4 2
Tero 2 4 3
Jouni 2 4 3

Lain mukaan pankkien 
tulee tunnistaa ja tuntea 
asiakkaansa. Lakia nou-
dattaakseen pankin on ky-
syttävä asiakkailtaan huo-
mattava määrä tietoja, jotka 
liittyvät asiakkaan henki-
löllisyyden lisäksi mm. asi-
akkaan taloudelliseen ase-
maan ja pankkipalvelujen 
käyttötarkoitukseen. Palve-
lupäällikkö Mikko Filppula 
Pudasjärven Osuuspankis-
ta sanoo, että vuonna 2008 
voimaan tullut uusi lainsää-
däntö on asettanut kaikille 

Asiakas pitää tuntea tarkasti
pankeille entistä laajemman 
tiedonkeruuvelvollisuuden. 
Se koskee sekä henkilö- että 
yritysasiakkaita.

–Meille tämä tarkoittaa 
arkityössä sitä, että meidän 
pitää todentaa jokaisen asi-
akkaan henkilöllisyys viralli-
sesta henkilöllisyystodistuk-
sesta. Lisäksi meidän pitää 
tuntea asiakkaan palveluiden 
tarve, laatu ja sisältö. Pankin 
tulee myös tietää asiakkaan 
pankkipalvelujen käytöstä 
sekä tilille tulevien varojen 
alkuperästä ja käyttötarkoi-

tuksesta.
Velvollisuudet määritel-

lään sekä luottolaitoslaissa 
että laissa rahanpesun ja ter-
rorismin rahoittamisen es-
tämisestä ja selvittämisestä. 
Asialla on siis kansainväliset 
yhteydet, joihin liittyen laissa 
on myös määräyksiä asiak-
kaiden poliittisen vaikutus-
valtaisuuden selvittämisestä.

–Tätä ei pidä tulkita vää-
rin. Emme kysele asiakkai-
den poliittisia kantoja. Tä-
män lain mukaan poliittisesti 
vaikutusvaltainen on henki-

lö, joka toimii huomattavas-
sa asemassa toisen valtion 
palveluksessa. Pudasjärven 
Osuuspankin kannalta tämä 
lainkohta on käytännössä 
vailla merkitystä, mutta lin-
jamme on noudattaa tarkas-
ti kaikkia Suomen lakeja.

–Pelaamme varman 
päälle. Emme ota pienintä-
kään riskiä, että toimisimme 
tavalla, joka nyt tai vuosien 
päästä vaarantaisi pankki-
turvallisuutta tai edistäisi 
rikollista toimintaa.

– Linjamme on tiukka, sil-
lä laki on tiukka. Jos emme 
saa tarvittavia lakisääteisiä 
tietoja, joudumme kieltäy-
tymään liikesuhteesta.

–Haluan vielä korostaa, 
että käsittelemme kaik-

Laki vaatii – pankki kysyy kia asiakastietoja edelleen 
täysin luottamuksellisesti 
ja suomalaisen pankkisalai-
suussäännöstön mukaisesti. 
Tässä suhteessa mikään ei ole 
muuttunut, vaikka kerättä-
vän tiedon määrä on kasva-
nut.

Mikko Filppula uskoo, 
että asiakkaat ymmärtävät 
tietojen kyselyn olevan myös 
heidän etunsa mukaista. Tur-
vallisuus ja luottamukselli-
suus ovat pankkitoiminnan 
perusta.

Verkkopalvelut – vahva
sähköinen tunnistaminen
Asiakkaan tunnistaminen 
verkkopalvelusopimuksen 
avaamisen yhteydessä on 
säännelty vielä tiukemmin. 

Verkkopalvelutunnukset 
ovat vahvan sähköisen tun-
nistamisen väline ja niitä 
käytetään yhä enemmän vi-
ranomaisasioinnissa. Laki 
edellyttääkin pankkia tun-
nistamaan asiakkaan hen-
kilökohtaisesti. Tunnista-
minen tehdään kaikissa 
tapauksissa, myös tunne-
tun asiakkaan osalta, voi-
massa olevasta passista 
tai henkilökortista taikka 
1.10.1990 jälkeen myönne-
tystä voimassa olevasta ajo-
kortista. Näin ollen vanha 
ajokortti ei kelpaa tunnis-
tamiseen verkkopalveluso-
pimusta avattaessa, kertoo 
Mikko Filppula. (ht)

?
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Syöte Green DQN 
on käynnistynyt! 

Syötteen matkailualueen yrityksille suunnattu 

ympäristöpainotteinen laatuohjelma  on 

ESR-rahoitteinen hanke, jonka toimintamalli 

rakentuu Matkailun edistämiskeskuksen 

matkailualalle räätälöimään Laatutonniin. 

Syöte Green DQN edistää Syötteen yritysten 

kestävän kehityksen mukaista työskentelyä ja 

toimintaa. 

 Onko yrityksesi kiinnostunut lähtemään 

mukaan? Vielä muutama paikka vapaana! 

 Tiedustelut projektipäällikkö Oili Ruokamo, 

Haaga-Perho, puh. 040 138 9696.

 Lisätietoa aiheesta to 10.2.2011 klo 18–21 

Pärjänkievarissa, Pärjänjoentie 626, Syöte.

Tervetuloa! 

WWW.LAATUTONNI.FI  •  WWW.DQN.FI  •  WWW.HAAGAPERHO.FI

Syötteellä Pärjänkievarissa järjestetään torstaina 10.2 Syöt-
teen matkailualueen nuorille yrittäjille illanvietto matkailun 
laadun merkeissä. 
Projektipäällikkö Oili Ruokamo Haaga-Perhosta selvittää mitä 
Syötteen matkailualueen laatu merkitsee kaikille alueen yri-
tyksille? Tutkija Marja Silkamo kertoo Syötteen asiakastyyty-
väisyystutkimuksen tuloksia kesä/syksy 2010 ajalta sekä esit-
telee talven 2011 vastaavaa tutkimusta. Syöte Green DQN 
laatutiimin puheenjohtaja Pekka Kimpimäki tulee kertomaan 
tiimin merkityksestä ja on tilaisuuden koollekutsuja. (ht)

Nuoret yrittäjät nostavat 
Syötteen imua!

Meillä on Pikku-Syötteellä 12.-13.2. kelkkalaskukoulutusta. 
Laskemme BiSki-kelkoilla, joilla pyörätuolia käyttävät henkilöt 
olevat pystyvät kokemaan laskettelun riemuja. 
Kouluttajana toimii Lauri Louhivirta, joka itsekin laskee kelkal-
la ja on mm. edustanut Suomea Lillehammerin ja Naganon pa-
ralympiaisissa sekä laskenut tänä vuonna Suomen demo-jouk-
kueessa kansainvälisessä Interski -tapahtumassa Itävallassa

Esa Lappi

Pikku-Syötteellä pyörätuolia 
käyttäville laskettelua

-Viisikymmentä ensimmäi-
senä ilmoittautunutta läh-
tee kisaan jo perjantai-ilta-
na. Kilpailijat yöpyvät kaksi 
yötä metsässä, kun normaa-
lit kilpailijat vain yhden yön. 
Järjestelyistä johtuen perjan-
taille voimme ottaa vain 50 
nopeinta ilmoittautujaa, tu-
lijoita olisi ollut kyllä paljon 
enemmän, kertoi kil-pailun 
johtaja Heino Ruuskanen

Umpihankihiihdon osal-
listujarekisteri lähestyy jo 
2200 eri osallistujan mää-
rää. Kilpailukanslia Marko 
Koivulan johdolla odottaa 
jo innostuneena kilpailijoita 
ottamaan vastaan omat ki-
samateriaalit. Kanslia koos-
tuu tulevana vuotena viime 
vuoden tapaan reilusta kym-
menestä vapaaehtoisesta tal-
koolaisesta. Kolmen pudas-
järveläisen lisäksi kansliaan 
talkootöihin tullaan Vilppu-
lasta, Espoosta, Helsingistä, 
Tampereelta, Kajaanista, 
Oulusta ja Rovaniemeltä. 

Entisiä ja  
uusia mukana
Umpihankihiihdon MM-
kisoihin osallistuu tänäkin 
vuonna reilut kolme ja puoli 
sataa osallistujaa

-Tärkeää kisojen tulevai-
suuden kannalta on se, että 
tapahtuma kerää joka vuosi 
reilut sata uutta ki-saajaa 
ja entisiä pysyy mukana. 
Tänäkin vuonna leivotaan 
kymmenen uutta Umpi-
hankineuvosta entisten yli 
40 neuvoksen joukkoon eli 
umpihankihiihtoneuvoksen 

Umpihankihiihdon MM-kisoja 
voi seurata kotisohvalta

Kaikki alkoi Heikki Haavikon ollessa Syöt-
teellä talvella 1997. Hänellä oli laskettelu-
keskuksessa tavalliset metsäsukset au-

ton katolla. Paikalle sattui muutama nuori, 
jotka katselivat suksia ihmeissään ja nau-
reskelivat moisia suksia. Vaan eipä naura 
enää, sillä umpihankihiihdon MM-kilpailut 
kisataan 11-13.2 tänä vuonna jo neljännen-

toista kerran.

arvonimen saa kun on osal-
listunut kymmenen kertaa 
kisoihin. Ulkomaalaisia osal-
listujia on tänä vuonna Sak-
sasta, Belgiasta ja Englannis-
ta. Pudasjärvisiä hiihtäjiäkin 
on useita kymmeniä eri jouk-
kueissa ja on pudasjärvinen 
Pienkonehuolto Keskiaho, 
jossa hiihtää äiti ja pojat sekä 
isä Jarin veli Pekka Keskiaho 
Tampereelta. Puhoskylän 
joukkueessa on kolme pu-
dasjärvistä; Veli Hyttinen, 
Olli Ihme ja Eero Hyttinen ja 
Oh-tosen joukkueessa kaik-
ki jäsenet Eero Honkanen, 
Pekka Laakkonen ja Pentti 
Kaijala ovat pudasjärvisiä. 
Yksilökilpailijoita on pari-
kymmentä, jotka kaikki ovat 
ympäri Suomea sekä Belgi-
asta ja Englannista. 

Yleisöystävällisyyttä 
parannettu
Umpihankihiihtoa voi seu-
rata kotisohvalta internetin 
välityksellä. Netistä löytyy 
tapahtumanjärjestäjien ko-
tisivulta ohjeet kuinka voit 
seurata paikannuslaitteiden 
avulla kilpailijoiden liikku-
mista maastossa. 

Paikannuslaite asenne-
taan jokaiselle joukkueelle ja 
yksilökilpailijalle, joka mah-
dollistaa kilpailun seuran-
nan internetin välityksellä 
ympäri maailman. Kilpailun 
edistymisen seuraaminen on 
mahdollista myös Kurssi-
keskus Syötteessä sijaitsevan 
kisakeskuksen isolla valko-
kankaalla. Tapahtumassa 
teknisen toteutuksen tekee 
Tracker Oy, kertoo kilpai-
lunsihteeri Marko Koivula

Paikannuslaite on tapah-
tumajärjestäjien työkalu 
turvallisuuden lisäämiseksi. 
Kilpailijoiden turvallisuus 
paranee eksymis- tai louk-
kaantumistilanteessa, kun 
voidaan suoraan paikan-
timen avulla löytää kohde 
nopeasti ja vaivattomasti, 
riippuen keliolosuhteista. 
Tapahtuman turvallisuus-
päällikkö voi seurata kilpai-
lijoiden liikkeitä tietokoneel-
ta ja tarvittaessa etsinnän 
käynnistyessä myös puheli-
mella, kertoo Koivula

Yleisöllä on myös mah-
dollisuus päästä kisatun-
nelmaan osallistumalla sa-
dan nuotion koristamaan 

Pikku-Syötteellä järjestetään tällä kaudella nuoremmille las-
kijoille suunnatut Syöte Junior Open -nimeä kantavat kisat 
12.2. Pikku-Syötteen Syöte Central Parkissa. Kisat järjeste-
tään 4 kertaa ja jokaisen osakilpailun voittajat saavat palkin-
noksi tavarapalkintoja. Parhaiten kauden aikana menestyneet 
laskijat palkitaan finaalikisan jälkeen ensikauden kausikorteilla. 
Osakilpailujen voittajille luvassa tuotepalkintoja, kokonaiski-
san voittajat palkitaan kausikorteille Kilpailussa on sekä suksi, 
että lumilautasarja, jotka ovat jaettu vielä iän mukaan seuraa-
vasti: alle 12 vuotiaat, 12-15 vuotiaat ja 16-18 vuotiaat. Jokai-
nen kilpailu käydään parkin eri osassa, joten kauden mittaan 
laskijat kilpailevat niin bokseissa ja reileissä, kuin pipessä ja 
cornerissakin. Monipuolisuus on siis valttia.  Ilmoittautuminen 
alkaa aina kisapäivänä klo 12 vuokraamossa. Kisoihin osallis-
tuminen on ilmaista.

Syöte Junior Open -parkkikisat 
nuoremmille laskijoille

lauantai-illan yhteistilai-
suuteen kilpailijoiden yö-
pymispaikalla. Tilaisuuteen 
järjestetään linja-autolla yh-
teiskuljetus, eikä sinne voi 
mennäkään omilla kyydeil-
lä. Tosin hankalaa olisi men-
näkin, sillä yöpymispaikan 
sijainti on etukäteen suuri 
salaisuus. 

Haasteellinen keli
Lunta Syötteen maastossa on 
75-80 cm. Keli on tänä vuon-
na kisojen historian vaikein, 
koska ei ole ollut yhtään su-
vea ja sukset uppoavat sy-
välle lumeen. Etukäteistie-
tojen mukaan, jotkut jopa 
kokeilevat siteiden siirtämis-
tä hieman kannan suuntaan. 
Kokeneen hiihtäjän mukaan 
tämä ei kuitenkaan auta han-
gessa etenemistä. 

-Siteiden paikka on va-
kiintunut sentin tarkkuudel-
la, eikä sitä kannata missään 
nimessä muuttaa.

Järjestelytehtävät vaati-
vat työpanoksen yli 200 tal-
koolaiselta, joita on tulossa 
ympäri Suomea. Esimerkiksi 
sunnuntaina jokaisella jouk-
kueella on järjestäjien puolel-
ta perässähiihtäjä tuomarioi-
keuksin ja velvollisuuksin. 
Hän valvoo, että jokainen 
joukkue hiihtää sunnuntain 
osuuden reilut seitsemän ki-
lometriä umpihangessa. Jos 
tästä poiketaan tai muuten 
rikotaan sääntöjä, perässä-
hiihtäjällä on velvollisuus 
hylätä joukkueen suoritus. 

Heimo Turunen

Lauantaina 5.2. laskettiin 
PärjäCupin ensimmäinen 
osakilpailu Iso-Syötteen rin-
teessä nro 5. Kilpailuun osal-
listui n 50 laskijaa, lapsia, 
naisia ja miehiä.

Historian ensimmäinen PärjäCup takana

Idea kilpailuun tuli ak-
tiiviselta karavaanaripo-
rukalta, jotka lähes joka 
viikonloppu pukevat las-
kettelukamppeensa ylleen 
ja suuntaavat rinteeseen. 

Paikalla oli kaikenikäisiä laskijoita.

Miksi emme järjestäisi koko 
perheen yhteistä ratalasku-
kisaa? Ja tämänhän sopi.

Ensimmäinen kilpailu 
onnistui yli odotusten. Las-
kijoitten määrä oli ihanteel-

linen ja tuulinen sääkään ei 
kilpailijoiden ja yleisen fiilis-
tä haitannut. Vuoron perään 
rinteestä tuli alas naisia ja 
miehiä, tyttöjä ja poikia. Kai-
killa tavoitteena hyvä aika ja 
onnistunut suoritus.

Kilpailun jälkeen laskijat 
kerääntyivät Pärjänkievarin 
Legenda ravintolaan palkin-
tojenjakoon. Palkintojenjaon 
jälkeen jatkettiin karavaana-
ri Markun musisoinnilla ja 
tunnelmaa riitti.

Kaikille suurkiitos, osal-
listujille ja talkoolaisille. 
Seuraava kilpailu lasketaan 
lauantaina 5.3. Kilpailun 
jälkeen lasille oma Dumle-
rattikelkka kilpailu. Tulkaa 
joukolla mukaan! (pk) 

...ja parhaat tietysti palkittiin...
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8950 setti 2950 setti

6950
69,-

6950

490
690 rulla

590 pkt

1750

1990

1690 290

190

1290

1790 1195

1450

Asser iso 
pilkkisetti
- jääkaira
- reppu
- pilkkivapa
- pilkkejä
- pilkkirasia
- sohjokauha

Asser pilkkisetti
- reppu
- pilkkivapa
- pilkki
- sohjokauha

Asser
jääkaira
5”

Mora jääkaira 4”

Asser pilk-
kihaalarit
- koot: S-XXL

Otso 
pilkki-
vavat
alk.

Wake siimat
- 100 m
- 0,16-0,40

Väinö isku-
koukut
- 2 kpl

Otso sohjo-
kauha

Elman 
kengän-
kuivurit
- 2 x 4WOtso

erä-
puukko
- 24 cm
- nahkatupella

Jääkairan 
varaterät

5”

6”

Wake pilkki-
rasiat

alk.

Otso ohut 
retkikirves
- kumikahva
- suojapussi

Avant 
avanto-
pumppu

Wild
kynsikkäät
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monipuolista koulutusta
Pohjois-Pohjanmaan ELY- 
keskuksen rahoittama Kesän 
matkailupalvelut -koulutus 
alkoi ma 31.1. Pudasjärvellä. 
Opiskelijoiden on mahdol-
lista suorittaa ohjelmapalve-
lujen suunnittelun osa-am-
mattitutkinto. Koulutuksen 
toteuttaa Oulun Aikuiskoulu-
tuskeskus yhteistyössä Koil- 
lismaan Aikuiskoulutuskes-
kuksen kanssa. Kurssilla aloit-
ti 10 Pudasjärven Työ- ja elin-
keinotoimiston valitsemaa 
oppilasta. Koulutukseen on 
vielä vapaita paikkoja. 

Ensi toukokuun lopulle 
päättyvään koulutukseen 
kuuluu kansalaisopiston ti-
loissa tapahtuvan lähiopis-
kelun ohella kaksi työssäop-
pimisen jaksoa matkailualan 
yrityksissä. Lisäksi on yri-
tysvierailuja, opastuspalve-
lu- ja yritysopintoja. Kurssin 
aikana toteutetaan myös 
opintomatka johonkin lähel-
lä olevaan matkailupitäjään. 
Koulutuksen aikana on mah-
dollista suorittaa ensiapu yk-
könen ja kakkonen, matkai-
lualan turvallisuuspassi sekä 
hygienia- ja anniskelupassi.

Perjantaina 4.2 ensimmäisenä yritysvie-
railukohteena oli Pudasjärven Matkailu 
Oy, jossa yritystä esitteli Paula Paukkeri. 

Syötteen Eräpalvelussa vieraita tervehtivät yrittäjäpa-
riskunnan Janne ja Johanna Määtän lisäksi ystävälliset 
huskyt.

Oppilaat ovat Pudasjär-
ven lisäksi useilta paikkakun-
nilta Pohjois-Pohjanmaalta 
ja Lapista, kertoi kouluttaja 
Pia Puustjärvi Oulun Ai-
kuiskoulutuskeskuksesta. 
Toisena kouluttajana tulee 
olemaan Erkki Karjalainen 
Koillismaan Aikuiskoulutus-
keskuksesta sekä eri alojen 
asiantuntijoita. 

Kesän Matkailupalvelut -koulutuksessa on

Ensimmäiset yritysvierai-
lut toteutettiin perjantaina 
4.2, jolloin tutustuttiin Pudas-
järven Matkailuun, Hotelli 
Iso-Syötteeseen ja Syötteen 
Eräpalveluun. 

Heimo Turunen, 
kuvat Ensio Koivula ja 
Janne Määttä

Aktiiviliikunnan harrasta-
minen toi Paavo Tihisen po-
litiikkaan mukaan. 

-Vuoteen 1980 saakka 
en ollut kiinnostunut, enkä 
oikein tiennyt yhteisten asi-
oiden hoitamisesta mitään. 
Lupasin lähteä liikuntalau-
takunnan jäseneksi silloisen 
SKDL:n kautta. Yllätyksek-
seni minut olikin valittu 
vuoden 1981 alusta alkaen 
liikuntalautakunnan pu-
heenjohtajaksi.

Paavo Tihinen alkoi hoitaa 
alusta alkaen liikuntalauta-
kunnan puheenjohtajan teh-
tävää innolla. Siihen aikaan 
oli hyvät valtion avustukset. 
Niinhän Pudasjärvelle saa-
tiin uusi tilava liikuntahalli, 
urheilukenttä ja joka kylälle 
tehtiin valaistut ladut. 

Tihinen valittiin vuonna 
1989 kunnanhallitukseen ja 
neljä vuotta myöhemmin 
kunnanvaltuustoon, joista 
käsin hän seurasi ja oli mu-
kana myös sen aikaisessa 
kunnan muussa laajassa ra-
kennustoiminnassa muun 
muassa; uusi sairaala ja pe-
rusturvan puolella palvelu-
keskukset ja vanhainkodin 
remontit. Sitä ennen oli ra-
kennettu myös uusi kunnan-
virasto. 

Kaikki tehtiin kunnan 
omina töinä ja parhaillaan oli 
kunnalla noin 300 työnteki-
jää rakennustöissä sekä suu-

Heikompiosaisista huolehtiminen 
ja elinvoima-asiat lähellä sydäntä

Paavo Tihinen:

ri määrä koneita ja kalustoa. 
Silloinen TVH paransi kan-
tatieverkosto ja rakennettiin 
uusia teitä, joissa niissäkin 
oli pudasjärveläisiä ihmisiä 
ja koneita paljon töissä. Kun-
nan talouskin oli erinomai-
sessa kunnossa aina vuositu-
hannen vaihteeseen saakka, 
kertoo Paavo Tihinen. 

Myöhemmin yhteis-
kunnallinen tilanne valti-
onosuusjärjestelmissä on 
muuttunut aivan totaalises-
ti. Valtion raha on nykyisin 
hyvin tiukassa kunnille ja 
kaupungeille. Kaupungin 
osuus uusrakentamisessa on 
myös noussut vähintään 40 
prosenttiin. 

Edelläkävijänä  
omalla alallaan
Maanrakennusalalla yksi-
tyisyrittäjänä Paavo Tihinen 
on ollut vuodesta 1984 läh-
tien. Hänen tiehöylänsä au-
tomaatiomittarijärjestelmät 
ovat olleet edelläkävijöinä 
Suomessa. Pudasjärven len-
tokenttää rakennettaessa Ti-
hisen koneeseen tulivat Sak-
sasta saakka automaattisten 
laserjärjestelmien asentajat, 
jonka tuloksena syntyivät 
yhdellä ajokerralla määrätyt 
tasot ja kaltevuudet. Se toi 
säästöjä asiakkaille ja Tihi-
selle runsaasti töitä ympäri 
Suomea. 

-Olen ollut kehittämässä 
uusia tehokkaampia työta-
poja lentokenttien kiitorato-
jen ja teiden rakentamisesta 
yhteistyössä ilmailuhallituk-
sen ja silloisen TVL:n kanssa, 
kertoo Tihinen.

Yrittäjänä Paavo Tihinen 
jatkaa edelleen, samoin lukui-
sissa kaupungin ja kuntayh-
tymän luottamustehtävissä. 
Paavo Tihinen on myös nimet-
ty Vasemmistoliiton kansan- 
edustajaehdokaaksi Pohjois- 
Pohjanmaalla. 

-Minulla on periaate, että 
yhteiskunnan tulee kantaa 
vastuu heikompiosaisista. 
Erityisesti tulee muistaa 
vanhukset, jotka ovat elä-
mästään suuren osan uhran-
neet vaikeina vuosina. Myös 
vammaisista meidän tulee 
huolehtia esimerkillisesti. 
Eläkeläiset ovat myös suu-
rin veronmaksajien ryhmä 
Pudasjärvellä, sillä muutto-
virtauksessa Pudasjärveltä 
poistuneiden nuorten tilalle 
on tullut paljon eläkeikäisiä 
paluumuutattajia. 

Hyvinvoinnin takaami-
seksi erityisesti kaupungin 
elinvoima-asiat tulee olla 
kunnossa. Tihinen näkee 
erittäin kiitettävänä yritys-
toiminnot, jossa yritys on 
Pudasjärvellä, mutta työ-
maat muualla Suomessa. 

Ikävinä kaupungin hen-
kilökuntaa koskevissa rat-
kaisuina Tihinenkin on ollut 
mukana. Jos näitä, kuitenkin 
siedettävällä tasolla olleita, 
ratkaisuja ei olisi tehty, olisi 
vaarannettu peruspalvelu-
jen huolehtiminen, josta ei 
ole varaa ottaa mitään pois. 
Silti peruspalvelujen käyttö 
on kuntalaisille kallista. 

Näihin pitäisi löytyä val-
tiolta selviä ohjeistuksia. 
Kaikki taloudelliset mittarit 
näyttävät tiukkoja aikoja tu-
levaisuudessa. Miten Pudas-
järven kaltaisissa kunnissa 
pystytään elämään eteen-
päin? Siinäpä on haastetta 
kaikille. Suomen kuntakent-
tä on jakaantunut hyvin ja 
heikosti pärjääviin kuntiin. 
Samoin väestön kahtiajakau-
tuminen on viime vuosina 
lisääntynyt ja köyhyysrajan 
alapuolella on yli 700 000 
suomalaista, jossa yhtenä 
uutena ryhmänä on pk-yrit-
täjiä. 

Heimo Turunen

Kansanedustajaehdokkaana Paavo Tihinen (keskellä) on toista kertaa. Vaalityötyhmän 
vetäjänä Pudasjärvellä toimii Erkki Honkanen (oikealla) ja piiritasolla asioita organisoi 
Harri Ylönen Oulusta. 

Paavo Tihinen

Tervetuloa Stora Enso Metsän

METSÄVEROILTAAN 
keskiviikkona 9.2. Pudasjärven Pohjantähteen (Teollisuustie 1)
 
OHJELMA
17.30 Tervetulokahvit
18.00 Metsäverokatsaus, Alpo Särkelä, Stora Enso Metsä
19.00 Ajankohtiasta asiaa mm. kemerasta ja hirvituhoista, Samuli Leppänen, Metsäkeskus
Tilaisuus päättyy klo 20.00. 
  
Aimo Kaivorinne p. 0400 399 066
Vesa Pesälä p. 0400 190 276
Heikki Toivanen p. 040 350 5730
Pentti Repola p. 0400 190 267
 
www.storaensometsa.fi
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokra-
us 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 oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 
riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pit-
kistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 
2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 18,45 
€. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Kouluharmoni, p. 0400 380 095.

Useita eri malleja vaihde- ja perus-
pyöriä, jopoja , mummonpyöriä ja 
lasten pyöriä. Otan joutilaat. P. 040 
504 2814.

Nissan Synny vm. 90 2 R, Cd-soi-
tin, sisäpistoke. Huippu kunto. Hp 
370€, puh 0440 923 946. 

Volkswagen Golf vm. 90 2 R. Uusi 
pakoputki, iskunvaimentajat, cd-
soitin. Hyvä kunto Hp 360€, puh. 
0440 254 557.

Sohvakalusto aitoa nahkaa, kaksi 
tuolia ja sohva. Hp. 160€. puh 0440 
923 946.

Lvi& Raudasta Timo Haaraniemi (oik.) oli tyytyväinen tapahtumapäivän kävijämäärään. 
Lätyt ja kahvi maistui vieraille ja kauppakin kävi mukavasti. -Halusimme tuoda iloa ja pi-
ristystä talven keskelle, tuumi Haaraniemi Nilla Jaakolalle. 

Alfa Lavalin edustaja Rauno 
Kotajärvi selostaa, että Alfa 
Lavalilla on yli 30 vuoden 
kokemus kaukolämpötek-
niikasta. -Tätä osaamista on 
hyödynnetty käytännöllisten 
ja helppokäyttöisten läm-
mönjakokeskusten suunnit-
telussa. Pientalokeskuksis-
ta löytyvät oikeat tuotteet 
sekä vanhoille että uusille 
pientalokohteille, Kotajärvi 
esittelee.

Pudasjärven työttömien yh-
distyksen uutena nimenä on 
otettu käyttöön Työpetari ry. 
Uudesta nimestä oli mahdol-
lisuus jättää nimiehdotuk-
sia viime vuonna ja monista 
esiin tulleista uusista nimi-
tä johtokunta hyväksyi ko-
kouksessaan Työpetari –ni-
men. 

Pudasjärven työttömi-
en yhdistys on perustettu 
vuonna 1998. Aikaisemmat 
toimitilat sijaitsivat Pie-
tarilassa, kunnes yhdistys 
sai noin vuosi sitten käyt-
töönsä vanhan suojeluskun-
tatalon, Suojalinnan. Sieltä 
historian siipien havinan 
keskeltä löytyy monenlaista 
toimintaa. Perusperiaatteena 
yhdistyksellä on työllistää 
pitkäaikaistyöttömiä ja tällä 
hetkellä sen kapasiteettiin 
kuuluu kuusi työntekijää, 
toiminnanohjaaja sekä toi-
mistotyöntekijä.

Yhdistykseltä saataviin 
palveluihin kuuluu pieni-
muotoista kipparointia eli 
avustamista, siivousta, ha-
lontekoa, lumenluontia ym. 
Useat tahot ovat löytäneet 
tarjottavat palvelut, joten 
avustamisia ja siivouksia 
tehdään viikoittain, osaa 
päivittäinkin.

Tiloissa toimii ompelimo, 
jossa tehdään korjausompe-
luja ja valmistetaan kierrä-
tysmateriaalituotteita. Kier-
rätystuotteilla on tarkoitus 
herättää tietoisuutta siitä, 
että jo olemassa olevilla ma-

teriaaleilla voi saada aikaan 
näyttäviä yksilöllisiä tuot-
teita vaatteista sisustustuot-
teisiin.

Kirpputorille otetaan 
lahjoituksena vastaan ehjiä 
vaatteita, astioita ja huone-
kaluja. Varsinaisissa kirp-
putoritiloissa työntekijät 
ovat tehneet näyttävää työtä 
järjestelemällä tuotevalikoi-
maa uuteen houkuttelevaan 
esillepanoon muiden töiden-
sä lomassa. Lahjoituksena 
on saatu kalusteita omaan 
käyttöön Kelloliike Kemp-
paiselta. Kahviotoimintaa on 
viritelty uudelleen henkiin 
Asukastupatoiminnan muo-
dossa.

Yhdistyksen toimintaan 
kuuluu myös Virkistysui-
mala Puikkarin kahvio, jossa 
on mahdollisuus lounastaa 
arkisin. Myös kauan kaivat-
tu avantouinti on aloitettu 
Pietarilan rannassa.

Paikalliset yritykset an-
tavat oman panoksensa 
yhdistyksen toimintaan liit-
tymällä kannatusjäseniksi. 
Jäsenkorttia näyttämällä yh-
distyksen jäsenet voivat hyö-
dyntää Pudasjärven yritys-
ten yhdistykselle tarjoamat 
alennukset.

Helmikuun 14. päivä 
Suojalinnalla järjestetään ko- 
ko perheen Ystävänpäivä-
tapahtuma, jossa on mm. 
mäenlaskua, luistelua ja her-
nekeittoa soppatykistä.

Satu Pirinen-Tihi

Työpetari ry

Kirpputorilla myytävät tuotteet ovat järjestelty houkutte-
levasi esille

Työttömien yhdistyksen uusi nimi
on

Pudasjärven LVI- ja Rauta-
tarvikkeella tapahtumapäivä

LVI- ja Rautatarvike Oy:n tapahtumapäivä 4.2. sai väen 
mukavasti liikkeelle. Paikalla oli asennusnäytöksiä ja 

tuote-esittelyjä. Lettukahvit maistuivat kävijöille.

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

Kuvassa  KWH PIPEN edustaja Piiripäälikkö Jari Lam-
minaho (oik.) esittelemässä käyttövesi saneeraukseen ja 
uusimiseen liittyvää tekniikkaa,Vasemmalla Antero Kok-
ko lvi& Raudasta.

Monte-lähtö harjoitusraveissa 
Pudasjärven raviradalla

Ravit on tarkoitettu nuoril-
le hevosille ja kuskeille ko-
kemuksen kartuttamiseksi 
ja kokeneemmille harjoituk-
seksi  kevään ravitoimin-
taan. 

Ravit järjestetään vuosit-
tain talviaikaan, jolloin rata 
on erinomaisessa kunnossa. 
Osaon tallityönohjaaja ja he-
vosten vastuuvalmentajan 
Raimo Hyvärinen kertoi että 
välivuoden jälkeen  harjoi-
tusraveja on uudistettu si-
ten että kaikki toiminnat on 
keskitetty radalle. Aiemmin 
varikko-alue on sijainnut 

ammattikoulun pihapiiris-
sä ja sieltä on matkaa useita 
satoja metrejä radalle, joka 
on osaltaan hankaloittanut 
ajojen läpivientiä. Nyt kaikki 
toiminnat on sijoitettu ravi-
radan keskelle rakennetulle 
varikkoalueelle. 

Varikkoalueelta löytyy 
verryttelyrata, varustemyyn-
tirekka, PuRan ylläpitämä 
kanttiini sekä alueet hevosil-
le. Raveissa tullaan ajamaan 
ns. tavallisia ravilähtöjä, 
monte-lähtö ja poni lähtö. 

Monte lähtö onhieman 
oudompi lähtö. Siinä hevos-

ta ajetaan selästä, siis ratsas-
tetaan mutta hevonen ei saa 
laukata. Kyse on siis siinäkin 
ravilähdöstä mutta ilman 
kärryjä. Satulana käytetään 
ns. monte-satulaa joka on 
kevytrakenteinen verrattuna 
tavalliseen koulusatulaan. 
Katselijoita pienimmistä 
isoimpiin hauskuuttaa var-
masti ponilähtö. Tapahtu-
masta on järjestetty hyvin 
sekä yleisöystävällinen että 
osallistujaystävällinen ta-
pahtuma. Raveihin on ylei-
söllä vapaa pääsy. 

Pudasjärvellä  järjestetään harjoitusravit lauataina 19.2 klo 13 
alkaen. Järjestävinä tahoina ovat Koillismaan hevosystävät ry 

ja Oulun seudun ammattiopiston  Pudasjärven toimipiste. 
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Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!
Ota yhteys p. 040 1951 732

TAKSEJA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

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

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

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

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

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

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

Peltineliö Ky
kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

PELTITÖITÄ

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

HIERONTAA, KAUNEUDENHOITOA
FYSIOTERAPIA, KUNTOSALI

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

timo.kerala@gmail.com

METSÄALAN
PALVELUITA

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

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

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

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

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

Kotipalvelu
Mesimarja

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot	•	Kihlat	•	Korut
Kellojen	korjaukset
Korujen	korjaukset

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

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

0400 251 671

UNTO SIIRA
Varastotie 1

93100 Pudasjärvi

AUTOSÄHKÖ-
KORJAAMO

P. 040 519 1232

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

PUUSEPPIÄ

MAALAUS- JA LAKKAUS-
PALVELUITA

ISÄNNÖINTEJÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

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

- Kuumakivihieronta
- Body Silk vartalohoidot 
- Reiki-hoidot

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

KAMPAAMOITA, 
PARTUREITA

puh.	040	581	6936

Parturi – Kampaamo

Landella
Ouluntie 194 A 93420 Jurmu

avoinna ma-la myös iltaisin

Varastotie 5 Pudasjärvi
Jalkahoitaja Pirjo Leino

Puh. 040 187 1760

2 kpl 1+8 pyörä-
tuolivarustuksella
sekä henkilötaksi 

Taksi 
Piipponen Oy

Esko 0400 388 231 
Arto 0400 244 195

Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelut

Soita tai tule käymään
Toimisto avoinna 
ke ja pe klo 10-14

Jukolantie 4 Pudasjärvi 
(ent. Värikeskuksen tilat)

puh. 050 345 3680
Ensio Kauppila

arvio- ja kauppakirjat
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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.
Hyvinvointisi on tärkeää- tapahtuma Sun Cafe:ssa lauantaina 12.2. 
klo 13 alkaen. Puhoksentie 21.
Syöte Junior Open parkkikisat nuoremmille laskijoille 12.2. Pikku-
Syötteen Syöte Central Parkissa.
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. 
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Oili ja Esa Vähä-
kuopuksella torstaina 24.2. klo 19.
PoroCup osakilpailu ja Kultakelloajot.  Alkaa pe, 25. 2. Loppuu 
su 27. 2. Poronhoitoalueen tämän kauden huipputapahtuma Pudasjär-
ven lentokentällä! Tuu mukkaan!

PUIKKARIN 
LOUNASLISTA

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

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

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

To 10.2 Lapinukonkeitto, kiisseli
Pe 11.2 Kinkkukiusaus 
 Hedelmiä + vaniljakastiketta
Ma 14.2 Kermainen lohikeitto
 Letut+ kahvi
Ti 15.2 Lasagne, vaniljavaahto 
Ke 16.2 Broilerkastike + riisi
 Marjarahka

Keskiviikkona 2.2. hiihdet-
tiin Sotkajärven Vedon pe-
rinteisten sarjahiihtojen tä-
män talven ensimmäinen 
kilpailu. Paikalle saapui 15 
innokasta hiihtäjää tukijouk-
koineen. Keli oli yöllisen lu-
mipyräkän jälkeen yllättä-
vän hyvä, latumestari oli 
tehnyt hyvää työtä.

Perinteestä poiketen jo-
kainen ”osakilpailu” on tänä 
vuonna itsenäinen kilpailu, 
yhteistuloksia ei lasketa. 
Tavoitteena on hiihtää joka 
toinen keskiviikko neljä kil-
pailua, tietysti pakkastilan-
teesta riippuen siten, että vii-
meinen kilpailu hiihdetään 
hiihtolomaviikon jälkeisenä 
keskiviikkona. Tänä vuonna 
koululaisten mestaruushiih-
dot hiihdetään perinteisellä 
tyylillä, minkä vuoksi myös 

Hiihtokisat Sotkajärvellä
SoVen hiihdoissa keskity-
tään pelkästään perinteiseen 
tyyliin. Hirvaskoskelle kan-
nattaa siis tulla hakemaan 
kokemusta perinteisen hiih-
tokisoista.(ML)

Tulokset:
T 6 v.: 1) Krista Herukka 1.03, 
2) Jenna Puhakka 1.22, 3) 
Emma Riepula 2.02
T 10 v.: 1) Milla Puhakka 6.22
P 10 v.: 1) Antti Riepula 10.17, 
2) Joonas Laakkonen 11.24
P 12 v.: 1) Lauri Riepula 10.07
T 14 v.: 1) Paula Riepula 8.12, 
2) Moona Harju 8.28
P 14 v.: 1) Aleksi Härkönen 
14.16, 2) Lasse Moilanen 15.29, 
3) Taneli Härkönen 15.43, 4) 
Oskari Jokikokko 19.07
Miehet: 1) Sampo Laakkonen 
13.37

Porojen karsinta-ajot pi-
dettiin lentokentällä 6.2. 
Karsintakilpailuissa oli yh- 
teensä 33 poroa, joista 12 
alitti karsinta-ajan 1.25,0 
kilometrin matkalla. Rata 
oli erinomaisessa kunnos-
sa. 

Kova vastatuuli ja pak-
kanen hieman haittasi ja 
hidasti ajokkaiden juoksua. 
Karsintakilpailuihin oli po-
roja tullut seitsemän eri pal-
kisen alueelta. Pintamolta, 
Pudasjärveltä, Pudasjärven 
Livolta, Oijärveltä, Iso-Sy-

dänmaalta, Kiiminki-Kolla-
jasta ja kauimmaisin Sodan-
kylästä Oraniemestä. 

Nopein karsinnoissa oli 
Oijärveltä tullut Henri Siuru-
an Haitta ajalla 1.21,10. Toi-
seksi nopein Iso-Sydänmaal-
ta Olavi Martimon Samani 

ajalla 1.21,30 ja kolmante-
na Oijärven Henri Siuru-
an Kone ajalla 1.21,92. 

Lentokentällä kisataan 
SM-Porocup kultakello-
ajot 25-27.2.2011.

Porojen karsinta-ajot lentokentällä

13.2. PUDASJÄRVELLÄ 
KYNSITEKNIKKO/KOIRATRIMMAAJA
Varaa aika 044 352 8802, Johanna Kauppinen

Palvelut kotikäynnein 
www.starhill.fi

Rimminkankaan yläasteen kou- 
lulaisilla on moniin muihin Suo-
men koululaisiin nähden erin- 
omainen tilaisuus kokeilla kaik-
kea mahdollista hauskaa ja vaa-
tivaa liikuntaa. 8-9 luokkalai-
silla on valinnaisena liikunnan 
kurssina Elämysliikunta. Kurs-
sin puitteissa he voivat kokeil-
la hyvin monenlaisia urheilu 
ja liikunta lajeja. He ovat saa-
neet kokeilla mm. sukellusta, 
koskenlaskua, ongintaa, fris-
bee golfia, ratsastusta, vaellus-
ta, elämysleireilyä, laskettelua, 
ammuntaa ja golfia. Tähän tilai-
suuteen tarttuu 8-9 luokkalai-
sista noin puolet eli 60-70 oppi-
lasta.  (ek)

Elämysliikuntaa yläasteelaisille

Ari Pääaho  Jaana Taskilan ohjauksessa.
Jaska Kosamo opastaa  Aukusti Liikasen laitesukelluk-
sen alkeisiin.

Keskiviikkona 2.2. oppilaat vierailivat uimahalli Puikkarissa, jossa ovat kuuntelemas-
sa  Jaana Taskilan ja Jaska Kosamon ohjausta laitesukelluksessa. 

Hirvaskoskella jaetaan 
hyvää mieltä
Kevät hankia odotellessa 
Hirvaskoskelta voi tulla ha-
kemaan kevyttä jalan nou-
sua lauantaina 19.2.2011. 
Kylän hyvän olon-yrittäjät 
ja osaajat järjestävät silloin 
Hyvän Mielen lauantai-ta-
pahtuman, jossa on mah-
dollisuus hemmotella itse-
ään, kokea uusia elämyksiä, 
nähdä mielenkiintoisia uu-
tuuksia tai nauttia puffetin 
antimista rupatellen tuttujen 
kanssa. Ja mikä estää salli-
masta itselleen kaiken tuon! 

Hirvaskoskella on toimit-
tu aina kyläläisten voimin. 
Monenlaisia tilaisuuksia ja 
tapahtumia on vuosien var-
rella järjestetty ja tullaan vie-
lä järjestämään. Nyt kuiten-
kin tuli idea järjestää jotain 
erilaista, uutta. Idean taus-
talla on palaute siitä etteivät 
oman kylän asukkaat tiedä 
mitä palveluja ja osaamista 
omalla kylällä on. Tällä ta-
pahtumalla halutaan hyvän 
mielen ja olon ohella tehdä 
tunnetuksi Hirvaskoskelais-
ta osaamista. 

Tapahtuman järjestämi-
sestä vastaavat Jalkahoitola 
Stressipiste (Pirjo Leino), Ko-
tipalvelu Mesimarja (Maria 
Vääräniemi), Kosmetologi 
Sirpa Sarajärvi, Reikihoitaja 
Aarno Sarajärvi, Mahetsu 
Oy (Merja Herukka ja Hanne 
Vähäkuopus), Kynttilätalo 

Ay (Sinikka Blomster ja Seija 
Herukka) sekä Hieroja Paula 
Ylitalo. Hyvän Mielen lau-
antaihin on kutsuttu myös 
vieraileva ”tähti”, Laukkuf-
riikki (Mari Hirvasniemi). 

Päivän aikana on mahdol-
lisuus ottaa monenlaisia hoi-
toja; kasvo- ja jalkojenhoitoa, 
rentoutusta, vyöhyketerapi-
aa, hierontaa, reikiä ja liu-
kukuppausta. Kävijöillä on 
myös mahdollisuus kokeilla 
RC-autojen ominaisuuksia 
ja nauttia puffetin antimista. 
Myytävänä olevissa tuotteis-
sa löytyy jokaiselle jotakin; 
kynttilöitä, laukkuja, pe-
suaineita, ravintolisiä sekä 
kosmetiikkaa. Puolilta päi-
vin pääsee näkemään kui-
vakuppaukseen kuuluvaa 
liukukuppausta. Lisäksi on 
monia muita tuotteita, jotka 
löytyvät Hyvän Mielen-lau-
antaina Hirvaskosken kou-
lulta.  Varaukset hoitoihin 
olisi hyvä tehdä etukäteen 
kuin myös ilmoittautuminen 
syvävenyttelyyn (ilmoitus 
ensi viikon lehdessä). Tule 
näkemään, kokemaan ja 
nauttimaan! 

Lisätietoja: Paula Ylitalo, 
puh. 040-962 0097 ja Merja 
Herukka, puh. 045-679 2350

Hyvän Mielen-tiimi:  
Maria, Merja, Pirjo,  
Sirpa ja Paula

KIVUT KURIIN
Vastaanotto ke 23.2. klo 9-17 
Hotelli-Ravintola Kurenkoski
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun 
niska, rintaranka, iskias, migreeni, pään-
särky ja monissa oudoissa kiputiloissa. 
Jalkojen pituuserojen mittaus sekä 
virheasentojen tutkimus – korjaus/tuet.

E. Pajunen
Dr. Of Naprapathy
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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. Pölkky 
Metsä Oy:llä on hankintatoimistot Kuusamossa, Pudasjärvellä, Suomussalmella, Kemijärvel-

lä, Rovaniemellä ja Sallassa.

vuosikokoukset pidetään seurakuntakeskuksessa 
keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 11.00.

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON 
PUDASJÄRVEN OSASTON 
JA NAISJAOSTON

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5 §:n määräämät asiat.
Tervetuloa sotainvalidit, puoliso-
jäsenet, tukijäsenet ja naisjaosto!

Johtokunta

SOL Palvelut Oy ja Pudas-
järven kaupunki ovat al-
lekirjoittaneet 14.1.2011 
liikkeenluovutus- ja palve-
lusopimukset ajalle 1.2.2011 
– 1.10.2013, jotka koskevat 
kaikkien Pudasjärven kau-
pungin kiinteistöjen kiinteis-
tönhoito- ja siivouspalveluita 
sekä tarvittaessa käyttäjäpal-
veluita.

Liikkeenluovutuksessa 
nykyinen Pudasjärven kau-
pungin kiinteistönhoito- ja 
siivoushenkilöstö siirtyi ny-
kyisillä työsuhteen ehdoilla 
SOL Palvelut Oy:n palveluk-
seen 1.2. alkaen. 

Kiinteistönhoitopalvelut 
sisältävät kiinteistöjen hoi-
don, valvonnan, teknisen 
huollon, ovien ja sisäänkäyn-
tialueiden puhtaanapidon, 
käsilumityöt, hiekoitukset ja 
liukkauden torjuntatyöt tal-
vikaudella. 

Siivouspalvelut sisältävät 
kiinteistöjen ylläpitosiivouk-
set, sekä vuotuiset suursii-
vouspalvelut muun muassa 
ikkunoiden pesut sekä latti-
oiden vahaukset.

Käyttäjäpalvelutyöt ovat 

SOL hoitaa kaupungin 
kiinteistöhoito- ja siivouspalvelut

Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa kaupungintalossa14.1 Kuvassa vasemmalta oi-
kealle palveluesimies Pirjo Polojärvi, palvelujohtaja Sari Ronkainen, myyntipäällikkö 
Pauli Haapalainen, kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, tekninen johtaja Ritva Kinnula 
sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö Seija Turpeinen. 

erilaisia hallintokuntien tu-
kipalveluja muun muassa 
postin- ja pyykkien kuljetuk-
set, apuvälinehuolto, muut-
toapu, kalustokorjaukset jne, 
joita hallintokunnat voivat 
tilata tarvittaessa.

Kaupungin ja SOL Palve-

lut Oy:n lähettämässä tiedot-
teessa kerrotaan, että SOL 
on osaava ja innovatiivinen, 
kansainvälisesti toimiva, 
suomalainen palvelualan 
perheyritys. SOLin palveluk-
sessa on noin 9000 henkilöä. 
Liikevaihto on noin 200 milj. 

euroa. Palveluina ovat muun 
muassa siivous-, kiinteistö-, 
toimitila-, turva-, pesula- ja 
henkilöstöpalvelut.

SOL on palkittu kaksi 
kertaa Suomen laatupalkin-
nolla. (ht)

Palvelusetelillä voi ostaa palveluita

Hallinto- ja kuntaministe-
ri Tapani Tölli vieraili maa-
nantaina 31.1 Pudasjärvellä 
juuri valmistuneessa Van-
hustentaloyhdistyksen uu-
disrakennus Yläkartanossa. 

Yläkartano on turvallinen asuinpaikka vanhuksille

Vierailun isäntinä olivat Pu 
dasjärven kaupungin virka-
mies- ja luottamushenkilöjoh-
to, Vanhustentaloyhdistyk- 
sen edustajat sekä talon hen-
kilökuntaa. Pudasjärven kau-

punginvaltuuston puheenjoh- 
taja Eero Oinas-Panuma ker-
toi tervetulosanoissaan Pu- 
dasjärven kaupungin inves-
toinneista vanhuspalveluihin 
ja mainiten Pudasjärven van-
hustentaloyhdistyksen teh- 
neen tärkeää ja vaativaa työ- 
tä ikääntyvien asumisen 
eteen. 

Vanhustentaloyhdityksen 
puheenjohtaja Risto Puhak-
ka kiittelikin niin kaupunkia 
kuin muitakin yhteistyötahoja 
siitä, että noin neljä miljoonaa 
euroa maksanut Yläkartanok-
si nimetty talo on saatu ra-
kennetuksi. Talon 35 asukas-
ta muuttivat Pirinpuistosta, 
Tuohikodista sekä Honkako-
dista joulukuun puolessavä-

lissä. Asuminen on turvallista, 
koska henkilökunta työsken- 
telee kolmessa vuorossa. 
Alueelta ja läheisyydestä 
löytyvät kaikki ikääntyneen 
ihmiset tarvitsemat palvelut. 
Palveluista vastaa Oulunkaa-
ren kuntayhtymä, joka ostaa 
palvelut Invalidiliiton Asu-
muspalvelut Oy:n Validia-
palveluilta. Ministeri Tapani 
Tölli totesi toiminnan olevan 
inhimillistä ja kodinomaista. 
Asumismuoto mahdollistaa 
itsellisen asumisen, oman 
rauhan sekä sosiaalisen kans-
sakäymisen, joka ei aina ole 
itsestäänselvyys. Usein ker-
rostaloissa voi olla, että edes 
naapurit eivät tunne toisiaan. 
Edelleen Tölli painotti jous-

Oulun kaaren palvelutuotan-
tolautakunta on hyväksynyt 
Sunrise Cateringin Puhok-
selta Pudasjärven kaupun-
gin palveluseteliyritykseksi 
19.1. Yrityksen palvelut pal-
velusetelillä ovat ateriapal-
velut, siivous-, kauppa- ja 
asiointipalvelut, kiinteistön-
hoito (esim. lumityöt, halko-
jen teko, nurmikon leikkaus) 
ja turvapalvelu.

-Sunrise Catering on niitä 
harvoja palveluseteliyrittä-
jiä Pudasjärven syrjäisten 
seutujen eteläisellä osalla. 
Palvelusetelin myöntäminen 
ei ole automaatio. Palvelu-
setelinhakuprosessista kan-
nattaa olla yhteydessä Ou-
lunkaaren vanhuspalvelujen 
vastuuhenkilöihin, kertoo 
Jorma Alatalo Sunrise Cate-
ring yrityksestä.

ENTISELLÄ PÄRJÄNSUON KOULULLA 
2 ISOKOKOISTA YKSIÖTÄ VIELÄ VAPAANA

VUOKRATTAVANA

EDULLISET VUOKRAT

PUH. 0400 924 367

toa vanhuspalveluissa. 
-Yhä useammin vanhukset 

elävät omissa kodeissaan yhä 
kauemmin ja yhä terveem-
pinä. Palveluja tuotetaankin 
mieluusti sinne. Joustoja nou-
dattamalla kodeissa hoitotyö-
tä tekevät työntekijät voivat 
tehdä samalla käyntikerralla 
myös ihan tavallisia arjen asi-
oita. Tavoitteena hoitotyössä 
onkin, että hoidetaan ihmistä 
kokonaisvaltaisesti. 

Esimerkin hän otti uuti-
sesta, jossa mainittiin kor-
keakoulutettuja lastentarhan 
opettajia olevan runsaasti, 
mutta toisaalta leikkiä opet-
tavista lastentarhanopettajis-
ta on puute. 

-Estääkö korkeakoulutus 

leikin opettamisen, kyseli 
Tölli ajankohtaisesta aihees-
ta.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila peräänkuulutti 
tietotekniikan valjastamista 
arjen turvallisuuden tueksi. 
Laajakaistaverkon tulisikin 
toimia moitteettomasti koko 
laajan kaupungin alueella. 
Tutustumiskierroksella to-
dettiin Yläkartanon tilojen 
sekä huoneiden olevan hyvin 
valoisia ja tilavia. Suurista ja 
avarista ikkunoista pääsee 
luonnon valo esteettä sisäl-
le. Käytäviä ja yhteisiä tiloja 
koristavat koillismaalaiset 
taideteokset, joissa näkyvät 
tutunnäköiset joet, suot, niit-
tyaukeat jne. (ek)

Talon asukkaiden Elsa Kokkosen ja Naimi Eskelisen myönteisiä kokemuksia asumi-
sesta kuuntelemassa kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä, kaupunginhallituksen varapu-
heenjohtaja Paavo Tihinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, 
vanhustentaloyhdistyksen isännöitsijä Arto Pelttari, vanhustentaloyhdistyksen puheen-
johtaja Risto Puhakka ja hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli. 

Pudasjärven Vanhustenkotiyhdistyksen rakennuttama 
Yläkartano valmistui viime vuoden lopulla. Talon 35 asu-
kasta muuttivat uuteen kotiinsa joulukuun puolessavälis-
sä.
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