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PUDASJÄRVI-lehti nro 7 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 16.2.2011

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

Avoinna ma-ke 9-17, to 10-18, pe 9-18, la 10-14
Kauppatie 5, 040 963 9438

Tarjous 
Ke-La

ylä- ja alakäänteiden 
ompelu 
veloituksetta

Verhojen ostajalle

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

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

Wintti
Pe 18.2. avoinna 23.00-04.00. DJ

Lippu 4€ sis. ep.

TERVETULOA!

Perjantaina 18.2.
Lippu 15€ sis. ep.

Lauantaina 19.2.

Lasse Hoikka & Souvarit

Avoinna klo 12-04

26.2. T.T Purontaka  

Lippu 4€ sis. ep.

TULOSSA

Avoinna klo 12-04

Karaoke Pubissa

Karaoke Pubissa
Lippu 4€ sis. ep.

Oulu Torikatu 25  
 050 468 3802

Erotiikkaliike

Seksuaalisuus on 
osa hyvinvointia!

Queen Desiree

Meiltä vinkit,
voiteet, virikkeet

La 19.2. avoinna 23.00-04.00. 

Teollisuustie 8 Pudasjärvi  
puh. 0400 241 533

henkilö- ja paketti-
autoihin + asennus.

Tuulilasit

Tmi Pudas-Lasi  
METSÄVEROKOULUTUS
Järjestämme metsäverokoulutuksen Pohjantähdessä
ke 16.2.2011 alkaen klo 17.45 kahvitarjoilulla. (os. Teollisuustie 1)

Kouluttajana alueneuvoja Antti Härkönen
TERVETULOA!
Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry
Postiosoite: PL 62, 93101 PUDASJÄRVI
Käyntiosoite: Toritie 1, 2. kerros
puh. 020 413 7520 • fax (08) 835319 • etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi • www.mhy.fi

Päiväpeite-
tikit -20%

Huom! Avoinna myös la 10-14

Kurenkoskessa 
Vonkamiehen tietovisa 

alkaa 24.2. klo 19.00

Uutta

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

PULLA-PIRTTI
MUMMON VEHNÄ- ja
GRAHAMSÄMPYLÄT
320g/8 kpl

099 ps

ATRIA
PUNAINEN LENKKI
500g
2 pkt

300 250

ATRIA
LIHAMAKARONILAATIKKO
400g
2 ltk

250

ATRIA
LIHAPERUNASOSELAATIKKO
350g
2 ltk

BIOLAN KYLVÖ- 
ja TAIMIMULTA
15 L

585

699

450
BIOLAN
MUSTA-
MULTA
12 L

24 L

BIOLAN
RUUKUN 
VOIMA
275 ml

500 ml 395 plo

280 plo

BERGEN KEKSI
150g-160g
2 pkt

LU DOMINO
525g

PIRATES 3D KYLPY- ja 
SUIHKUGEELI 500 ml
norm. 5,95

249 pkt 099
KOVAKUORINEN
SILMÄLASIKOTELO

290 kpl195

JOKAKODIN 
KUKKAMULTA
10 L
2 pss

300

Yhteisvastuutapahtuma
kaiken ikäisille s. 3
Umpihankihiihdot 

hiihdettiin pakkasessa s.9
Liikunnan iloa s. 12
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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 257x355 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

Istun kirkon penkillä Levin laskettelukeskuksen ytimessä. Tar-
kemmin sanottuna istun Marian kappelissa odotellen viikko-
messun alkua. Katselen ympärilleni. Kappeliin on saapunut 
keskiviikkoiltana kolmisenkymmentä ihmistä. Kirkkoväki on 
pääsääntöisesti minua iäkkäämpää. Kaikki istuvat tyynesti pen-
keillään ja odottelevat messun alkua. Olisipa aina ennen juma-
lanpalvelusta näin rauhallinen tunnelma, huomaan ajattelevani. 
Silmäni kiertävät ympäri kappelin sisätilaa. Kappelitilaan on saa-
tu luotua lempeän valoisa tunnelma.

Kanttori astelee urkujen ääreen. Kanttori alkaa tottuneesti 
selailla urkujen hyllyllä olevia koraalikirjoja. Etupenkkiin istahta-
vat pappi ja messun avustajat. Kanttori odottaa kirkonkellojen 
lyöntien loppumista. Ensimmäinen virsi alkaa. Kanttori ei laula. 
Esilaulajana toimii messun avustajana toimiva diakoni. Kappelissa 
kuuluu kirkkoväen varovaista laulua. Silmäni hakeutuu kappe-
lin alttaritaululle. Alttaritaulu koostuu useasta pienestä taulusta, 
joissa on runsaasti kirkollisia symboleja. En jaksa alttaritaulua 
sen enempiä tiirailla ja pohtia. Nautin kappelissa olevasta rau-
hallisesta ja levollisesta tunnelmasta. Tänä iltana haluan syystä tai 
toisesta olla osallistumatta virsilaulantaan muiden kanssa. 

Viikkomessu etenee sutjakkaasti saarnaan. Meille kerrotaan, 
että vanha Simeon on saanut nähdä omin silmin kauan odotta-
mansa Vapahtajan. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskom-
me. Pieni hämmennys pyörähtelee pääkopassani, kun laulamme 
yhdessä Isä meidän-rukouksen. Tuttuun rukoukseen yhtyminen 
laulamalla tuntuu hieman oudolta. Kuulen ulkopuolella ohitse 
ajavan aura-auton äänen. Ajatus karkailee hieman rukouksen 
aikana. Ehtoollisen viettoon valmistaudutaan sentään tuttuun 
tapaan. Ehtoollisen vietto sujuu ilman suurempia jonottamisia 
ja odottamisia pienellä porukalla. Ehtoollinen etenee vilauksessa 
päätökseensä. Onneksi näissä tiloissa nautittu ”pikainen matka-
eväs” kantaa pidemmälle kuin pikaravintolasta saatava eväs. 

Viikkomessu päättyy Herran siunaukseen. Pappi toivottaa 
messuun päätteeksi meille lepoa arkeemme. Kanttorin soit-
tamasta alkusoitosta on kulunut aikaa kolme varttia. Kävelen 
kappelin ulkopuolelle. 

Ulkona on edelleen pakkasta parikymmentä astetta. Mieli on 
levollinen ja rauhaisa. 

 
 Marko Väyrynen
 nuorisotyönohjaaja

KIRKKOHETKI KESKELLÄ 
TURISTIRYSÄÄ

Messu seurakuntakodissa su 
20.2. klo 10, Jaakko Sääskilah-
ti, Keijo Piirainen. Valmistuvien 
isosten tehtävään siunaaminen.
Virsi-ilta Sarakylän kappelissa 
su 20.2. klo 19, mukana kappe-
likuoro. Kahvit ja arpajaiset yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.

Virsi-ilta Puhoksen kylätalos-
sa su 20.2.  klo 13.
Yhteisvastuukeräys on alka-
nut! Tule hakemaan alueellesi 
keräyslista kirkkoherranviras-
tosta. Myös keskustassa on vie-
lä vapaita alueita entisille ja uu-
sille kerääjille.
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 Su-
viin (p. 040-1758597).
Kuulovammaisten ker-
ho seurakuntakodissa ke 23.2. 
klo 11., mukana diakoni Leena 
Loukko.

Lähetyksen kirpputori ke 
23.2. klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerras-
sa ma 21.2. klo 18.
 Ystävän kammaria ei ti 
22.2., tervetuloa yhteisvastuu-
tapahtumaan torstaina 24.2. 
klo 10-15.
Kuorot: lapsikuoro ke 23.2. 
klo 16.45, Vox Margarita ke 
23.2. klo 18 , nuorisokuoro to 
17.2.  ja 24.2.  klo 16.30 ja kirk-
kokuoro  to 17.2.  ja to 24.2. 
klo 18.  Eläkeläisten musiikki-
piiri ke 23.2. klo 13.
Huom! Kokkikerhoissa ma 
17-18.30 ja ke 17-18.30 on ti-
laa, kysy Tiinalta 040-5714636.

Lapsiparkki seurakuntakodis-
sa ke 23.2. klo 10-13.
Perhekerhoja ei ole viikolla 
8. Tervetuloa torstain 24.2. yh-
teisvastuutapahtumaan.
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 20.2. klo 12.
Yhteisvastuutapahtuma 
kaiken ikäisille seurakuntako-
dissa to 24.2. klo 10-15. Toi-
mintapisteissä mm. arvontaa, 
kirppis, aarrearkku, musiikki-
kahvila, makkaranpaistoa, as-
kartelua,  hartaus kirkkosalis-
sa tasatunnein. Poniratsastusta 
seurakunnan pihalla klo 12-15. 
Tapahtuman tuotto yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Siioninvirsiseurat pe 18.2. 
klo 18, Keijo Piiraisella, Juko-
lantie 26.
Rauhanyhdistykset: Vuosiko-
kousseurat Hirvaskoskella Ulla 
ja Jukka Lehdolla su 27.2.klo 14. 
Vuosikokousseurat Sarakylän 
koululla su 20.2. klo 12. Seurat 
Kurenalan ry:llä su 20.2. klo 17 
(A.Savela, A. Rautakoski).
Kastettu: Neela Miilia Puo-
minen, Aleksi Johannes Pesälä, 
Pekko Antton Matias Niskala.
Haudattu:  Valto Fredrik Ti-
monen 77 v, Lauri Ilmari Uk-
kola 57 v.

Yhteisvastuutapahtuma kaiken ikäisille seurakuntakodissa to 24.2. klo 10-15. Toimintapisteissä  arvontaa, 
kirppis (klo 10-15, myytävänä lasten ja aikuisten vaatteita, tavaraa, kirjoja ym.), aarrearkku (kaikille voitto), 
musiikkikahvila, makkaranpaistoa, askartelua,  hartaus kirkkosalissa tasatunnein. Poniratsastusta (pakkasra-
ja -20 astetta) seurakunnan pihalla klo 12-15. Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Yhteisvastuutapahtuma kaiken ikäisille

MAKKARANPAISTOA MÄENLASKUA MUSIIKIN RIEMUA KIRPPUTORI

ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 
21.2.2011 KLO 16.00 MENNESSÄ
Norjalaisten ja ruotsalaisten 
ilmoittautumiset sähköpostilla.

Markus Jaurakkajärvi, p. 040 732 1243 
markus.jaurakkajarvi@gmail.com
Seppo Seppänen, p. 0400 162 039

MAJOITUS
Hotelli Ravintola Kurenkoski 
p. 010 666 8420
Muut majoitustiedustelut
Markus Jaurakkajärvi p. 040 732 1243

PoroCup osakilpailu ja Kultakelloajot
PUDASJÄRVEN LENTOKENTÄLLÄ 

25.-27.2.2011
Perjantai 25.2.2011 klo 13.00

Tuntemattomien sarja yksittäisajona  
(samalla mahdollisuus karsintaan)

Lauantai 26.2.2011 klo 11.00

*Kilpailujen avaus, 
 Pudasjärven kaupunki
*Naisten sarjan alkukilpailut 
 yksittäisajona
*Kuuman sarjan alkuerät 
 (5 ryhmissä)
*Yleisen sarja alkuerät 
 (5 ryhmissä)
*Naisten kultakelloajon fi naali 
 3 nopeinta ryhmäajona
*Kisatanssit
 Hotelli  Ravintola Kurenkoski
* Naisten sarjan palkintojen jako

Sunnuntai 27.2.2011 klo 11.00

*Kilpailujen avaus, 
 Paliskuntain yhdistys
*Yleisen sarjan välierät
*Kuuman sarjan välierät
*Yleisen sarjan loppukilpailu 
 B- ja A- Finaali
*Kuuman sarjan loppukilpailu
   C-, B- ja A- Finaali
*Palkintojen jako

TEAM KOPERO JÄRJESTÄÄ

LÄHDÖT AJETAAN  1000M RADALLA
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Kulta maksaa ja siitä maksetaan 
enemmän kuin koskaan. 
Tämän ovat huomanneet myös suomalaiset, jotka vaihtavat innokkaasti vanhoja 
kultaesineitään rahaksi.
Pohjoismaiden suurimman 
kullanostajan KultaRahaksi 
Oy:n kullanostokiertue 
saapuu nyt Pudasjärvelle. 
KultaRahaksi Oy arvioi ja 
ostaa kultaesineitä Hotelli 
Kurenkoskessa To 17.2.  
klo 10.30-18.

MITEN VANHAT KULTAKORUT 
VOI MUUTTAA RAHAKSI? 
Kultakiertueella voit arvioittaa 
ja myydä tarpeettomat 
kultaesineesi suomen 
suurimmalle kullanostajalle 
päivän hintaan, suoraan ilman 
välikäsiä. Kultakiertueen 
tilaisuudet järjestetään 
hotelleissa joissa voi 
ystävällisessä, luotettavassa ja 
turvallisessa ilmapiirissä tulla 
selvittämään kultaesineiden 
arvon sekä halutessaan myydä 
esineet. Esineiden arvointi on 
maksutonta.

JOPA TUHANSIA EUROJA 
Asiakkaiden vanhoista 
kultakoruistaan saama maksu 
vaihtelee yleensä muutamista 
kymmenistä euroista jopa 
tuhansiin euroihin. On käynyt 
niinkin, että asiakas on 
saanut pitkälle toista tuhatta 

euroa koruista joita on ollut 
nakkaamassa roskiin, kertoo 
Ville Saari, KultaRahaksi Oy:n 
hallituksen jäsen. Kannattaa 
siis tulla arvioittamaan vaikka 
tuntuisikin siltä että kultaa on 
vain vähän. Kullan hinta on nyt 
niin korkealla että maksettavat 
summat yllättävät positiivisesti, 
jatkaa Saari.

MITÄ VOI MYYDÄ?
KultaRahaksi Oy:n sloganina 
on ”Jos se on kultaa, me 
maksamme siitä” ja se 
tosiaan tarkoittaa että yhtiölle 
voi myydä kaikenlaisia 
kultaesineitä. Kullan värillä 
ei ole väliä, eli myös 
valkokulta kelpaa. Samaten 

yhtiölle voi myydä myös 
ulkomaalaista kultaa tai jopa 
täysin leimaamatotonta kultaa. 
Samaten kelpaavat myös 
korut joissa on kiviä, helmiä 
tai muuta vastaavaa. Kivet 
poistetaan, asiakas saa ne 
mukaansa ja korussa olevasta 
kullasta maksetaan. Mukaan 
voi ottaa myös sellaisia esineitä 
joiden kultapitoisuudesta ei 
ole varmuutta. Tilaisuudessa 
kullan arvioijat selvittävät 
kultaesineitten arvon. Maksun 
voit valita itse; saat rahat 
joko käteisellä tai turvallisesti 
tilisiirtona.

MUISTOTKIN VOI MUUTTAA 
RAHAKSI
Monella, erityisesti 
vanhemmalla henkilöllä, 
on ajatuksena jättää koruja 
perinnöksi sukulaisilleen. 
Usein kuitenkin on käynyt 
niin, että mummon korut eivät 
olekaan jälkeläisille kelvanneet. 
Korumuoti on muuttunut ja 
varsinkin keltakulta on pois 
muodista. Usein mummulle 
sanotaankin, että ei koruja 
tarvita, ja siksi nekin tulevat 
myyntiin. Näin nekin korut 
joihin liittyy vanhoja muistoja 
muutetaan rahaksi. Käteisellä 
sitten voikin hankkia uusia 

muistoja elämään.

TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITA
Myös Raija ja Hector, 
suomalais-argentiinalainen 
pariskunta, päättivät piipahtaa 
kullanmyyntiin nähtyään 
KultaRahaksi Oy:n ilmoituksen 
lehdessä. Raija ja Hector olivat 
tyytyväisiä kullasta saamaansa 
hintaan; he olivat arvioineetkin 
korunsa olevan melko arvokas, 
koska se oli niin painava. Tämä 
elämänmyönteinen pariskunta 
aikoo käyttää rahat pieniin 
matkoihin ja juhlimiseen. 
–Mottomme on: ”nauti 
elämästä!” totesivat aurinkoiset 
Raija ja Hector.

VANHAT KULTAKORUT VOI 
MUUTTAA RAHAKSI MYÖS 
POSTIN VÄLITYKSELLÄ
Esineitä voi halutessaan myös 
postittaa KultaRahaksi Oy:lle. 
Postittamiseen tarvitaan 
erityinen KultaPaketti, jolla 
kultaesineiden postittaminen 
on sekä turvallista että 
maksutonta. KultaPaketin 
voi tilata KultaRahaksi Oy:n 
asiakaspalvelusta 
p. 029-0001133 tai 

-internetsivuilta. KultaPaketti 

postitetaan asiakkaalle 
ilmaiseksi. Palvelu on 
turvallinen ja se toteutetaan 
yhteistyössä Postin kanssa. 
Kaikki lähetykset ovat 
vakuutettuja Postin toimesta ja 
lisäksi asiakkaalle annetaan 
100 % tyytyväisyystakuu. 

KULTARAHAKSI OY
KultaRahaksi Oy on 
suomalainen vuonna 2009 
perustettu yhtiö joka keskittyy 
romukullan ostamiseen 
kuluttaja-asiakkailta. Kaikki 
ostettu kulta sulatetaan ja 
jalostetaan puhtaaksi kullaksi 
ja myydään eteenpäin 
teollisuudelle. Kulta päätyy 
hammas-, elektroniikka- ja 
koruteollisuuden raaka-
aineeksi. KultaRahaksi 
Oy toi ensimmäisenä 
Suomeen palvelun, jossa 
asiakkaat voivat postittaa 
kultaesineensä KultaRahaksi 
Oy:lle arvioitavaksi ja 
myytäväksi. KultaRahaksi Oy 
on laajentanut toimintaansa 
Suomen lisäksi myös Viroon, 
Ruotsiin ja Ranskaan ja on 
jo nyt pohjoismaiden suurin 
kullanostaja ja voi suurien 
volyymiensä vuoksi maksaa 
erittäin kilpailukykyistä hintaa.

Hector ja Raija, tyytyväiset asiakkaat.

Kultaa arvioivat alan ammattilaiset.

Näistä vanhoista sormuksista 
maksettiin yli 500 euroa!

TV:stä tuttu!

www.kultarahaksi.fi /kultakiertue
Jos se on kultaa, me maksamme siitä!

To 17/2 klo 10.30-18
Hotelli Kurenkoski

Kauppatie 7

Ota mukaasi tämä mainos ja saat 10 € kaupan päälle myydessäsi kultaa vähintään 100 €:n arvosta. Yksi hyvitys/kotitalous.

Ostamme kultaa!
Pohjoismaiden suurin 
kullan ostaja saapuu 

Pudasjärvelle! 

Tule ja myy kultaa 
parhaaseen hintaan!

Ostamme kaikenlaiset 
kultaesineet, myös rikkinäiset, 

parittomat ja kuluneet! 

Ilmainen 

arviointi!

Ilmoitus Ilmoitus

Rahat tililletai suoraankäteen!
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 10/15 MÖKKILÄISTEN UUDET PALVELUTARPEET

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

Seuraavassa osassa selvitämme, 
tekevätkö mökkiläiset oikeasti etätöitä
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, 
Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

Kyselyyn vastaajien määrä 
903 kotitaloutta

Pudasjärven mökkiläisistä 
osa kokee, että alueelta on 
jo nyt saatavissa kaikki tar-
vittavat palvelut ja he ovat 
erittäin tyytyväisiä nykyi-
seen tilanteeseen. Suurin osa 
mökkiläisistä kuitenkin toi-
voi paran-nuksia olemassa 
oleviin palveluihin. Muuta-
mia poikkeuksia lukuun ot-
tamatta toiveissa toistuvat 
samat teemat.

Mökkiläiset nostivat pa-
lautteessaan esille alueen 
saavutettavuuden julkisilla 
kulkuneuvoilla. Toiveissa 
on, että edes kerran viikossa 
Pudasjärvelle ja Syötteelle 
pääsisi toimivalla lento/juna 
yhteydellä. Toinen koko 
kaupunkia koskeva palaute 
liittyi alueen laajakaistaverk-
koon ja sen vielä puutteelli-
seen toimintaan. 

Lisäksi mm. sivukylille 
toivotaan parempia kauppa-
palveluja joko kyläkaupan 
tai kauppa-auton kautta. 
Samoin huoltamopalveluita 
halutaan useammalle kyläl-

Oman mökin hankkiminen 
tuli meille ajankohtaiseksi 
kun vapaa-ajan vietto mök-
keilyn merkeissä alkoi kiin-
nostaa entistä enemmän. Pa-
rin vuoden ajan tutkimme 
meille sopivinta ratkaisua. 
Keskeisiä tekijöitä päätök-
sessä olivat omat harrastuk-
set, etäisyys Oulusta, mök-
kipaikkakunnan palvelut 
ja tietenkin itse loma-asun-
to. Meillä oli tontti varat-
tuna Ylläkseltä, mutta etäi-
syys Oulusta ratkaisi lopulta 
valinnan Syötteen eduksi. 
Teimme mökkihankinnan 
lopulta avaimet käteen peri-
aatteella vuonna 2006 ja mö-
kin sisustusideat syntyivät 
oman yrityksen Ihanasisus-
tuksen toimesta.

Olemme viihtyneet Syöt-
teen maisemissa hyvin. 
Mökillä vietetty aika on yl-
lättänyt meidät määrällään. 
Viimevuonna käyttövuoro-
kausia kertyi perhemökil-
lemme kokonaista 75, joka 
sekin kertoo paljon viihty-
misestä Syötteellä. 

Syötteen palvelut ja inf-

le. Mökkiläiset toivat myös 
esille uusien yhdysreittien 
tarpeen eri kyliltä jo olemas-
sa oleville hiihto- ja kelkka-
reiteille. Talviaktiviteettien 
lisäksi Pudasjärvelle ja Syöt-
teelle kaivataan lisää tapah-
tumia sekä opastettuja luon-
toretkiä ympäri vuoden.

Syötteen osalta palvelu-
tarpeissa korostui paremmat 
kauppapalvelut, mahdolli-
suus nostaa käteistä rahaa, 
kylpylä ja sisäliikuntakes-
kus, hyvinvointipalvelut 
sekä golf-kenttä. Uuden 
Luppoveden yhteyteen toi-
vottiin kesäksi lapsille ja 
nuorille tekemistä leikkipai-
kan ja skeittiparkin muodos-
sa. Talveksi Luppoveden yh-
teyteen odotetaan helppoja 
lähiretkeilyreittejä sekä luis-
telukenttää.

Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

Vapaa-ajan viettoa Syötteellä
rastruktuuri ovat kehitty-
neet kokoajan lupaavasti. 
Viimeisimpänä isona harp-
pauksena oli Luppoveden 
valmistuminen. Nyt odo-
tamme innolla golfkentän 
rakentamista ja sitä kautta 
kesäharrastusmahdollisuuk-
sien lisääntymistä. Luonnos-
sa liikkuminen sekä luonnon 
tarjoamista mahdollisuuk-

sista nauttiminen on kui-
tenkin kaikkein tärkeintä ja 
Syötteelle ominaisinta.

Paikallisia palveluita 
käytämme Pudasjärven taa-
jamasta ja Syötteeltä. Päi-
vittäistavarat hankimme 
pääasiassa Pudasjärven kes-
kustasta.

Maria toimii kiinteistö-
välittäjänä AsuntoFocus 

Oy:ssä ja on tässä tehtävässä 
erikoistunut Syötteen alueen 
kiinteistö- ja loma-asunto-
kauppaan. Eerolla on nyt 
enemmän aikaa tehdä kiin-
nostavia asioita, harrastaa tai 
nauttia muuten vaan, vaikka 
mökkeilystä. 

Terveisin
Maria ja Eero Lantto

Kuva Lanttojen mökistä lumimaisemassa 
on otettu viikonloppuna 12-13.2. 

Vuosi 2010 oli Pudasjärven 
Osuuspankissa edelleen 
vahva pankki- ja vakuu-
tuspalveluiden keskittämi-
sen vuosi. Pankki- ja va-
hinkovakuutuspalveluiden 
hankinta saman katon alta 
Osuuspankista on saanut 
asiakkaiden keskuudessa 
hyvän vastaanoton ja yhä 
useammat ovat keskittäneet 
asiakkuutensa OP-Pohjola-
ryhmään. Keskittäjäasiak-
kaiden määrä kasvoi Pu-

Keskittäjäasiakkuudet vahvassa kasvussa
dasjärvellä yli 35 prosenttia, 
kertoo toimitusjohtaja Teuvo 
Perätalo esitellessään viime 
perjantaina 11.2 paikallisleh-
dille vuosi-infoa 2010. 

Perinteisen pankkiliike-
toiminnan kasvuvauhti ta-
saantui ja pankkitoiminta 
kasvoi 5,1 prosenttia vuoden 
2010 aikana. Uusia luottoja 
myytiin vuoden aikana 28,9 
miljoonaa euroa, mikä oli 
4,1 miljoonaa euroa vähem-
män kuin edellisenä vuonna. 

Luottokanta kasvoi kuiten-
kin 4,8 prosenttia ja oli vuo-
den lopussa 116,4 miljoonaa 
euroa. Talletuskanta vuo-
den lopussa oli 81.000 euroa 
luottokantaa korkeampi, ja 
talletuskannan vuosikasvu 
oli 3,8 prosenttia.

-Pankin hallinnoiman 
asiakasvarallisuuden ko-
konaismäärä kasvoi 8,7 
prosenttia. Säästäminen ja 
sijoittaminen osakkeisiin, 
joukkolainoihin sekä rahas-

toihin ja vakuutuksiin kasvoi 
kaikkineen 7,1 miljoonalla 
eurolla (+ 32 %).  Poikkeuk-
sellisen alhainen korkotaso 
näyttää houkutelleen varoja 
korkeamman tuotto-odotuk-
sen sijoituskohteisiin, toteaa 
Perätalo.

Alhainen korkotaso ja kil-
pailu pudottivat pankin kor-
kokatetta edelleen. Korko-
katetta kertyi 3,0 miljoonaa 
euroa, jossa oli pudotusta 
edellisvuodesta 8,4 prosent-
tia. 

Korkokatteen supistumis-
ta kyettiin kompensoimaan 
kasvaneilla sijoitus- ja palk-
kiotuotoilla. Kun kulujen 
kasvu pysyi kohtuullisena, 
pankin liikevoitto parani 
edellisvuodesta. Liikevoittoa 
kertyi 2,0 miljoonaa euroa ja 
kasvua edellisvuodesta tuli 
8,2 prosenttia. Veroja pank-
ki tulee maksamaan 290 000 
euroa. 

Asiakkaita ja  
jäseniä palkitaan
-Pankki tarvitsee tulosta tur-
vatakseen omien varojen 
riittävyyden. Pudasjärven 
Osuuspankin omien varo-
jen määrä nousikin 28,9 mil-
joonaan euroon ja vakava-

Pudasjärven Osuuspankki on kannattavuutta ja kustannustehokuutta kuvaavilla tun-
nusluvilla OP-Pohjola-ryhmän parhaimmistoa, ja myös riskinkantokyky on erinomaisel-
la tasolla, kertoo toimitusjohtaja Teuvo Perätalo.

raisuus vuoden lopussa oli 
36,4 prosenttia, mikä on yli 
4,5-kertainen lakisääteiseen 
minimiin verrattuna, iloitsee 
Perätalo. 

Omat varat ja vakavarai-
suus luovat puskurin erilai-
sia riskejä ja suhdannevaih-
teluita varten. Omat varat 
turvaavat myös Pudasjärven 
oloissa hyvin riittävän luo-
tonantokyvyn.

Toimitusjohtaja Peräta-
lo katsoo pankkitoimintaa 
pitkäjännitteiseksi, kuten 
yli 102-vuotiaan osuuspan-
kin osalta sopivaa onkin, ja 
kertoo tyytyväisenä pankin 
pitkän ajan tunnuslukujen 
olevan erinomaisessa kun-
nossa. Pudasjärven Osuus-
pankki on kannattavuutta ja 
kustannustehokuutta kuvaa-
villa tunnusluvilla OP-Poh-
jola-ryhmän parhaimmistoa, 
ja myös riskinkantokyky on 
erinomaisella tasolla.

Tulos mahdollistaa myös 
asiakkaiden ja jäsenten pal-
kitsemisen. Lupaustemme 
mukaisesti maksoimme 
omistajajäsenillemme OP-
bonuksia viime vuonna 417 
249 euroa. Lisäksi esitämme 
maksettavaksi korkoa osuus-
pääomille 137.156 euroa.

Korkojen nousuun 
syytä varautua
OP-Pohjola-ryhmän vast-
ikään julkaistussa suhdan-
ne-ennusteessa Suomen 
talouden odotetaan kas-
vavan ripeästi myös tänä 
vuonna. Bruttokansantuot-
teen arvioidaan kasvaneen 
viime vuonna 3,4 prosent-
tia ja kasvavan tänä vuon-
na 3,8 prosenttia, ja kas-
vun ennustetaan jatkuvan 
vielä ensi vuonnakin yli 3 
prosentin tahdissa. Työt-
tömyyden odotetaan las-
kevan vuoden 2008 pohja-
lukemiin, mutta inflaatio 
näyttäisi kiihtyvän. 

Kasvun toivotaan näky-
vän myös Pudasjärvellä. 
Alhainen korkotaso tukee 
investointien tekemistä, 
mutta korkotason nousuun 
on syytä varautua. Suhdan-
ne-ennusteen mukaan 12 
kuukauden euribor-koron 
ennustetaan olevan vuo-
den kuluttua jo yli kahden 
prosentin ja ensi vuoden 
lopussa jo yli kolme pro-
senttia. 

Heimo Turunen
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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

1790
Lasten

verkkarit

Lasten college
puserot

1350

890

1450

Farkut
130-170 cm Miesten

Beavers
puserot
alk.

L’Asessor huivit
Villa pashmina
aaltoreuna

2190

1190 1350 1590
30x50 cm

Casa
pöytä-
tabletit
2 kpl

1280Tabletit150 kpl

Naru-
verhot
90x220 cm Vaha-

kankaat

399 /m

960590 750

Casa

peitot
alk.

Kostean
tilan
matto

395 /m

Naisten college-
housut
- C- ja D-malli

1690

1850

Fleece
huppariliivi

Casa
kaitaliina
40x130

170 kpl

3590

Casa ruutupyyhkeet kevät väreissä
70x140 cm50x70 cm

180 460 1190

Lasten 
college
housut

KEVÄT UUTTA!!!

Vuorellinen 

Naisten
verkkarit
- musta,
  sininen ryppyruutu
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3502
 P

U
S

S
IA

Valio
JUUSTORAASTEET
150 g (11,67 kg)

Hinnat voimassa to-su 17.-20.2., ellei toisin mainita.

Edullisesti K-supermarketista

10964
-P

A
C

K

Guinness ja Kilkenny 
OLUT
4 tlk x 0,44 l (5,89 l) 
sis. pantit 0,60

2002
 P

K
T

HK
JAUHELIHAPIHVIT 
ja LIHAPYÖRYKÄT
330-360 g (3,03-2,78 kg)

ww
w.

k-
su

pe
rm

ar
ke

t.fi
 

PALVELEMME 
SUNNUNTAISIN 

KLO 12-18

4502
 P

K
T

Saarioinen Kulta-sarjan
LEIKKELEET
200 g (11,25 kg)

Yksittäin 2,95-2,98 pkt (14,75-14,90 kg)

Yksittäin 1,39 pkt (4,21-3,86 kg) Voimassa 1.2.-31.3.2011

199
pkt

HK Kabanossi

GRILLIMAKKARAT

300-400 g (6,63-4,98 kg)

-33 % 399
kg

Atria

NAUDAN PAISTI-

JAUHELIHA
700 g (5,70 kg)

-33 %

099
ps

Royal Gala
OMENAT
1 kg (0,99 kg), Italia

Ilman korttia 1,79 ps (1,79 kg)

-44%

Ilman korttia ja yksittäin 2,19-2,38 ps 
(14,60-15,87 kg)

50
-20-26%

199
kg

Punainen
PAPRIKA
Espanja

Ilman korttia 5,99 rs (8,56 kg)

Ilman korttia 2,99 pkt (9,97-7,48 kg)

Ilman korttia 6,45 rs (8,06 kg)

Ilman korttia 6,45 rs (8,06 kg)399
KARJALANPAISTILIHAT

800 g (4,99 kg)

rajoitus: 2 rs/talous

-38 %
rs

790
kg

NAUDAN ULKO- 

ja KULMAPAISTI

Voimassa to-la 17.-19.2

7LV Alue6 8x260.indd   1 10.2.2011   14:02:33

Sähkötie 1
p. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

Kari Peltola   040 3691 292 Tiina Suvala 040 812 5897
www.suvantoyhteiso.fi

TULE KELOSYÖTTEELLE
- Majoitusta lammen rannalla, joka mökissä oma vene
- Kalastusta
- Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueella
- Uusi saunatupa, jossa sauna, höyrykaappi,
  täydellinen keittiövarustus ja kokoustilat
Perhejuhlat, syntymäpäivät ja häät...
Tai tule muuten vain viettämään rentouttavaa iltaa!

Savusauna ja poreallas

P. 08-838 105
0400 302 910

www.kelosyote.com
Paulin Mökit

11,90 60kpl (15,90) 

Puistotie 2, Pudasjärvi, 
puh: 040-5242545
Avoinna: Ma-Pe 9.00-16.45
La 10.00-14.00
www.luontaistuntijat.fi

Tarjous: 
Floradix ja 
Floravital 
- Alavireisyyteen ja 
raudanpuutteeseen

19,90 500ml (23,40)
11,90 250ml (14,15)

Pudasjärven Luontaistuote Oy

Terveydenhoitajan mittaukset 
HUOMENNA TO 17.2. 
klo: 8.30-16.00!

Kehonkoostumus  (paino, ras-
va%, lihas ja luumassa%, vesi%, 
sisäelinrasva,kehon fyysinen ikä).

Verenpaine, sokeri, kolesteroli, 
hemoglobiini, CRP, PEF, keliakia, 
helicobakteeri. 

Lisätietoja: 040-5644390

Tarjous: 
Punariisi
-kolesterolin 
hallintaan

19,90 120kpl (23,90)

Pudasjärven kansalaisopisto
LUKIONTIE 4 PL 10, 93100 PUDASJÄRVI

KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4, 
puh. 040 - 8266 431 ja 040 - 5088 490
Kursseille voi ilmoittautua myös sähköpostitse: 
kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

50 LENNOKASTA VUOTTA - YLIVILKAS LAPSI, 
LENNOKAS AIKUINEN -LUENTO
TO 17.3.2011 klo 18.00-20.00 POHJANTÄHTI/AUDITORIO 
Hinta 6 €
Luennoitsijana Markku Mutanen. Ennakkoilmoittautumisia ote-
taan vastaan. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

HYVÄ UNI -KURSSI KANSALAISOPISTO, 
AUDITORIO, 2. rakennus
MA 14.3. ja 21.3.2011 klo 18.30-20.30 Hinta 6 €
Tule ”herättelemään” voimavarojasi ja löydä omat vahvuute-
si. Kehon ja mielentasapaino johdattaa sinut tyytyväisempään 
oloon. Käsitellään unta ja unen laatua. Harjoitellaan, miten irtau-
dut päivän tapahtumista, rauhoitut ja nukut paremmin. Opettaja-
na Terttu Kynkäänniemi.

HUOM! TYÖPAJA - AVOIN KIVUNHALLINTARYHMÄ ja TILK-
KUTYÖT eivät kokoonnu kevään aikana opettaja Katri Kemp-
pasen esteen vuoksi.

110037 NÄYTELMÄPIIRI SALIKKI/Alpo Puhakka
Kesänäytelmäpiirin ensimmäinen kokoontuminen keskiviik-
kona 16.2.2011 klo 18.00 Salikissa. Samalla sovitaan harjoitus-
päivästä ja -ajasta. Näytelmäpiiri järjestetään yhteistyössä Pudas-
järven näyttämön kanssa, joka maksaa osallistujien kurssimaksut.

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 ilmoittautumi-
set 8.3.2011 mennessä

ZUMBARYHMÄT eivät kokoonnu 20.2. - 13.3.2011 välisenä 
aikana!

110079 PILATES-PERJANTAIT SALIKKI
/PilatesohjaajaKiki Kaan
Kokoontuu seuraavan kerran 18.2.2011 klo 17.00-18.30. Lisäker-
ta sovitaan erikseen.

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

110091 FACEBOOK-KURSSI SENIOREILLE
28.2.-21.3.2011 12 t/10 € Opintoseteliavusteinen kurssi
ma 12.00-15.00 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Facebook on Internetissä toimiva yhteisöpalvelu. Sivusto tarjoaa 
käyttäjille mahdollisuuden oman käyttäjäprofiilin luomiseen sekä 
yhteydenpitoon ystävien kanssa. Facebookissa on myös mah-
dollista liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa tulevista tapah-
tumista. Kurssipäivät 28.2., 14.3. ja 21.3.2011. Ilmoittautuminen 
24.2.2011 mennessä.

110072 SENIORIATK ryhmä 1, ke klo 9.00-12.00
110073 SENIORIATK ryhmä 2, ke klo 12.30-15.30
32 t/25 € Opintoseteliavusteisia kursseja ATK-LUOKKA/Lasse 
Aaltonen
Ilmoittautuminen 28.2.2011 mennessä.       

Hetekylän Helmet kokoon-
tuvat maanantaisin yhtei-
seen jumppa- ja kahvittelu-
tuokioon vuorollaan aina 
itse kunkin kotiin.

Maanantaina 31.1 tilai-
suus oli Karvosen pirtissä, 
jossa tilaa riitti reilusti kym-
menelle naiselle vaikka olisi 
järjestänyt juoksukilpailut.

Karvosen tila on vanha 
idyllinen maalaiskartano 
kauniin luonnon keskellä 
Hetekylässä. 

-Näin saamme kylällä 
kanssakäymistä ja yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta, 

kokoontuvat säännöllisesti
nykyisinhän ei muuten käy-
dä kyläilemässä, toteavat 
naiset yhteen ääneen.

Kun kaupunki ei pystynyt 
tarjoamaan tilaa ryhmälle 
niin toimeliaat naiset järjesti-
vät tilaongelman itse. Aikai-
semmin ryhmä kokoontui 
koululla. 

-Silloin kun olimme kou-
lulla oli yhteys lapsiin ja 
myös lapsilla iäkkäimpiin 
ihmisiin. Esiinnyimme toisil-
lemme puolin ja toisin, lap-
sista on jäänyt kiva muisto. 
(s-lt)

Toimeliaat Helekylän Helmet kokoontuvat sännöllisesti 
aina vuorollaan jonkun kotiin yhteiselle jumpalle ja kah-
veille. Kuvassa Helmet Karvosen tilavassa pirtissä, jossa 
oli Helmillä hyvin tilaa keppijumpalle.

Hetekylän Helmet 

Ensi sunnuntaina 20.2 klo 17 
saapuu Murmanskin alueel-
ta Zelenoborski kylästä Ros-
sinka tanssi- ja lauluryhmän 
esiintymään Pudasjärven 
liikuntahallilla. Tilaisuu-
den järjestää Suomi-Venä-
jäseuran Pudasjärven osas-
to yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin kulttuuritoimen 
kanssa. 

Pudasjärvellä vierailevan 
lasten ja nuorten taidekoulu 
on perustettu vuonna 1970 ja 
vuonna 1993 sinne oli lisätty 
tanssi-, laulu- ja näytelmä-
kerhot. Taidekoulun järjestä-
mien erilaisten tapahtumien 
joukossa on vuosittain muun 
muassa perinteinen kaksin-
laulun kilpailu ”Yhdessä 
hauskempi”, johon kertyy 
osallistujia monista lähialu-
een kylistä ja kaupungeista. 

Rossinka lasten ja 
nuorten ryhmä Venäjältä

Suomi-Venäjäseuran 
Pudasjärven osasto järjestäjänä:

Venäjältä Murmanskin 
alueelta Zelenoburs-
kin kylästä saapuva 
Rossinka tanssi- ja 
lauluryhmä esiintyy 

ensi sunnuntai-
na 20.2 Pudasjär-
ven liikuntahallilla. 

Koulun opiskelijat osallistu-
vat myös muiden koulujen 
järjestämiin eri tapahtumiin. 

Pudasjärvelle saapuvan 
noin 35 hengen ryhmän oh-
jelmaan kuuluu venäläisiä 
kansanlauluja sekä kansan-
tanssi- ja valssiesityksiä. 
Heillä on mukanaan myös 
pieni käsityönäyttely, joihin 
yleisö voi tutustua. Maanan-
taina 21.2 ryhmä esiintyy 
Syötekeskus –hotellissa, jos-
sa myös ovat majoittumassa. 
(ht) La 5.3.  Kake Randelin

Pe 11.3.  Anna Puu
Pe 18.3  Maarit Peltoniemi
La 19.3.  Vaudeville
La 26.3.  Make it Shake
Pe 1.4.  Klamydia
La 2.4.  Pepe Wilberg
Pe 8.4.  Suvi Teräsniska
La 9.4.  Tiskikone
Pe 15.4. T.T. Purontaka
To 21.4. Fintelligens
Pe 22.4.  Eini & Boogie

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh 020 147 6400
Online varaukset:

Tunturin huippubileet:
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-Matkailuyrittäjä ei saa olla 
kateellinen naapurille, toi-
sen hyvä on myös oma hyvä, 
kuulostaa olevan Syötteellä 
matkailuyrittäjänä toimivan 
Pauli Särkelän motto. Hän 
peräänkuuluttaakin yrittäji-
en välille tiivistä yhteistyö-

Ohjelman toimintamalli ra-
kentuu Matkailun edistä-
miskeskuksen matkailualalle 
räätälöimään Laatu-tonniin, 
jonka on läpi käynyt reilut 
800 matkailualan yritystä 
Suomessa. Nyt alkanut Syöte 
Green DQN edistää Syötteen 
yritysten kestävän kehityk-
sen mukaista työskentelyä ja 
toimintaa ja tuo uutta osaa-
mista yrittäjille laadun kei-
noin.  

Syötteen matkailualueen 
laadun ympäristöpainottei-

Ensilumen latu arvossaan Kelosyötteellä
tä. Paulin yrityksen ydintoi-
mintaa on mökkivuokraus 
ja uutena asiana on ollut jo 
vuoden ajan sauna, jonka 
yhteydessä on niin savusau-
na kuin kokoustilatkin. Toi-
minnat ovat keskittyneet 
luonnonkauniin Kovalam-

men rannalle. Ulkoporeallas 
ja avanto talviuimareille tai 
muillekin hurjapäille löytyy 
saunan edestä. Saunatuvas-
ta löytyy Paulin omaan har-
rastukseen, musiikkiin liitty-
en monenmoista vempainta. 
Kunnon karaokelaitteet ovat 
itsestään selvyys ja lisäk-
si niistä löytyy ominaisuus, 
jolla laulaja voi saman tien 
polttaa esityksensä CD-le-
vylle. Kuka tahansa voi sen 
jälkeen tituleerata itseään le-
vylaulajaksi. 

Erityisenä sydämen asi-
ana Paulilla on ollut Kelo-
syötteen ladut. Jo 30 vuoden 
ajan on Pauli pitänyt huolen 
siitä, että alueelta löytyy latu 
niin pian kuin ensimmäiset 
lumet tipahtaa maahan. En-
silumenladulla on pituutta 
kahdeksan kilometriä. La-
tupohjaa pitää huoltaa jo 
sulanmaan aikaan. Pohjalta 
pitää poistaa kaikki kivet 
ja muutkin murikat. Latua 
aletaan pohjaaman heti lu-
men tultua. Pauli on raken-
tanut entisvanhaan tyyliin 
peltopölkyn periaatteella 
toimivan latupölkyn auton 
renkaista. Laite kytketään 
moottorikelkan perään ja sil-
lä sitten latupohjaa ajetaan ja 
tasataan pitkin syksyä. Tässä 
ideassa lunta ei aurata pois, 
vaan olemassa oleva lumi 

tasataan maan myötäiseksi. 
Varsinaisen ladun tekevät 
hiihtäjät ihan vanhanaikai-
sesti suksimalla. Paulin apu-
na uran hiihtämisestä ovat 
Parviaisen Alpo, Laineen 
Timo ja Ronkaisen Juha aut-
taneet jo vuosia.

Tällekin sesongille Kelo-
syötteen ensilumenlatu avat-
tiin päivä sen jälkeen kun 
Luppoveden latu oli avattu. 
Latu tosin oli valmistunut 
jo viikko aiemmin, mutta se 
suli välillä pois. Tällä Pau-

lin menetelmällä ladun te-
keminen voidaan aloittaa jo 
silloin kun lunta on parikin 
senttiä. Viiden sentin lumel-
la pystytään jo luistelemaan 
ja seitsemän sentin pohjalle 
voidaan jo hiihtää perintei-
sen ura. Menetelmä on huo-
mattavasti hellävaraisempi 
kuin tavallisesti käytettävä 
ladun auraus, kertoi Pauli.

Asiakkaat ovat vuosien 
saatossa jo oppineetkin, että 
Kelosyötteellä pääsee hiihtä-
mään heti kun lunta vähän-

kään sataa. Paulin mukaan 
Kelosyötteelle Vattukurun 
maisemiin tulee lumi jopa 
kuukautta aiemmin kuin 
Isolle-Syötteelle. Ensilumen 
ladut ovat hänen mukaansa 
tosi tärkeä osa ohjelmatar-
jontaa matkailijoiden saami-
seksi Syötteen alueelle. Edel-
leen Pauli toteaa, että latujen 
puuttumisen vaikutus olisi 
esimerkiksi hänen liiketoi-
minnassaan kymmenissä tu-
hansissa euroissa. Siis varsin 
mittavasta asiasta on kyse.

Kelo-Syötteen ensi lumen latua kunnostetaan ren-
kaista itse keksityllä ja rakentamalla lanapölkyllä. 

Pauli Särkelä esittelee saunatuvan karaokelaitteita, joilla 
voi vaikka levyttää oman laulunsa.

Syötteellä ympäristöpainotteinen 
laadunkehittämisohjelma

Syöte on aloittanut ympäristöpainotteisen 
laatuohjelman, jossa ovat mukana matkailuyri-
tykset, Pudasjärven kaupunki ja Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus. Hanketta toteuttaa Haaga 
Instituutti-säätiö/Haaga-Perho yhteistyössä 
ympäristöasiantuntijoiden kanssa. 

Syöte Green DQN ympäristöpainotteista laatuohjelmaa esiteltiin torstaina 10.2 Syötteen matkai-luyrittäjille, joiden 
kanssa keskustelemassa tutkija Marja Silkamo ja projektipäällikkö Oili Ruokamo Haaga-Perhosta.

nen kehittäminen pohjau-
tuu Destination Quality Net 
(DQN®) –ohjelmaan, joita 
on toteutettu lähes kaikissa 
Lapin matkailukeskuksis-
sa. DQN®:t ovat noin 2,5-3 

vuotta kestäviä laadun ke-
hittämisohjelmia matkai-
lualueille ja -keskuksille. 
Ohjelmat koostuvat tutki-
muksesta, koulutuksesta ja 
kehittämisestä. Ohjelman 

Oili Ruokamo vastaili myös laatuohjelmaa koskeviin ky-
symyksiin.

avulla luodaan matkailu-
alueelle tai -keskukseen jat-
kuvan parantamisen malli. 
Yritykset, joilla ei vielä ole 
Matkailun edistämiskes-
kuksen laatuohjelmaa käy-
tössään, käyvät läpi Laatu-
tonni –koulutuksen, johon 
on lisätty ympäristö-osio. 

Laatuohjelmaan ovat läh-
teneet mukaan Hotelli Iso-
Syöte Oy, Hotelli Syötekes-
kus, Hiihtokeskus Iso-Syöte 
Oy, Metsähallituksen Syöt-
teen luontokeskus, Erä-Ohto 

Oy, Caravan Pärjänkievari 
ja Pudasjärven Matkailu 
Oy. Harkitsemassa on lisäk-
si muutama yritys mukaan 
lähtemisestä. Yrityksiin teh-
dään projektin aikana ympä-
ristöasiantuntijoiden toteut-
tama ympäristökatselmus ja 
ympäristöohjelma. Näiden 
pohjalta pidetään kevättal-
vella yhteinen ympäristöpai-
notteinen valmennuspäivä ja 
toteutetaan myös asiakasky-
sely. Kysely on jo toinen, sillä 
vastaava kysely toteutettiin 
jo viime kesänä ja siitä tu-

lokset ovat jo käytettävissä, 
kertoi projektipäällikkö Oili 
Ruokamo Haaga-Perhosta. 
Hänen mukaansa Syötteen 
alueen yhteisen kehittämisen 
tavoitteena on aikaansaada 
yrityksille uutta tietoa, inno-
vatiivisia ideoita, verkostoi-
tumista, alueen kehittämistä 
yhdessä yritysten kehittämi-
sen lisäksi ja uutta osaamista 
parhaiden käytänteiden sekä 
opintomatkojen avulla.

Heimo Turunen
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Yleisötilaisuudessa puhui muun 
muassa kansanedustaja Tuomo 
Hänninen. Takana näkyy kilpai-
lun johtaja Heino Ruuskanen. 

Neljännettoista 
Umpihankihiihdon 
MM-kilpailut pidettiin 
viikonloppuna 
11.-13.2. Syötteellä 
onnistuneesti. Noin 
350 Umpihankihiihtä-
jää yöpyi 34 asteen 
pakkasessa lauantain 
ja sunnuntain välisen 
yön tulilla nukkuen. 
Sunnuntaina käytiin 
varsinainen Umpisen 
pikataival. 

se matka alkoi edetä, eikä 
pakkanenkaan pahemmin 
haitannut, mitä nyt hengi-
tykseen hieman liian kylmän 
tuntuisesti. 
 Noin kilometri ennen 
maalia, kenkäni ei suostu-
nut yrityksestä huolimatta 
pysymään siteessä, mutta 
apuna oli ja maaliin tultiin, 
tosin joukkue reilusti edel-
lä. Kuivaa paitaa ylle vaih-
taessani, höyry nousi, kuin 
ennen savottahevosesta. 
Kuivat vaatteet vaihdettuani 
sain lämmintä hernekeittoa, 
makkaraa, mehua ja kahvia, 
joita oli tarjoilemassa kym-
meniä pakkasen karaisemia 
pirtsakoita ihmisiä. Heille 
näin yhtenä perässähiihtä-
jänä vilpitön kiitos, samoin 
koko suuren tapahtuman 
järjestäjävastuuhenkilöille. 
 Siirryttiin lämpimään au-
toon odottelemaan muuta 

Yleisötilaisuudessa oli väkeä runsaasti ja monet kilpailijatkin olivat mukana. Kuu valaisi jonkin verran ja lukuisat nuotiot antoivat tilaisuudelle mukavan tunnelman. 

Yksin hiihtänyt Yli-Siurualta kotoisin oleva kemiläinen Esa Mertala 
(oikealla) sai kuvaan kaverikseen Umpihankihiihdon idean isän Heik-
ki Haavikon, joka ideoi hiihtotapahtuman vuonna 1997. Hän on itse-
kin hiihtänyt kisassa neljä kertaa, viimeksi vuonna 2007. 

Esko Korhonen, Kalervo Lassila, Teijo Iinatti ja Tapio Iinatti lähdös-
sä Umpihankitaipaleelle. Kuvan otti viides joukkueen jäsen Markus 
Vahtola. 

Ville Widgren, Timo Perälä ja Aleksi Salo joutuivat hiihtämään lau-
antaina loppumatkan pimeällä, kun joutuivat nuotiopaikalle illalla 
yleisötilaisuuden aikaan. 

porukkaa ja jutustelemaan. 
Oli piristävää nähdä tuttuja 
ja uusia ihmisiä. Toivotta-
vasti nähdään jälleen näissä 
talviliikunnan merkeissä 
toivottelee  Ystävänpäivänä 
Erkki Honkanen.

Heimo Turunen

Umpihankihiihdon MM-kisa paukkupakkasessa

Joukkuekilpailun voitti Kiin-
teistöneliö reilun seitsemän 
minuutin erolla. Hiihtäjistä 
Hannu Ihme on Pudasjär-
veltä ja yrittäjä Antti Lehto 
on Pudasjärveltä lähtöisin. 
Toisesta sijasta käytiin tiuk-
ka taistelu, jonka voitti Suo-
men Sotilaan joukkue ennen 
Utin jääkärirykmentin jouk-
kuetta. Yksilökilpailussa 
saatiin uusi maailmanmes-
tari kun viime vuosina kisaa 
hallinnut Juha Julkunen jäi 
kolmanneksi. Hänen edel-
lään voittoon hiihti Markus 
Helander ja toiseksi sijoittui 
ensimmäisen päivän jälkeen 
piikkipaikan saanut Jaakko 
Pitkänen. Matkana oli 6,5 
km koskematon umpihanki. 
Kisamaastossa lumikerros 
oli noin 70 cm paksuinen. 
 Pudasjärveläisiä hiihtä-
neistä joukkueista Mettäläi-
set oli 4., jossa hiihti kolme 
pudasjärvistä, Puhoskylän 
Urheilijat oli 10, Pienkone-
huolto Keskiaho 17, Ohto-
nen 29, Hotelli Iso-Syötteen 
joukkue (hiihtäjät taivalkos-
kelta) 30, Esju Uhh 31, Pirt-
tihirmut 39. 
 Kuusikymmentä joukkuet-
ta läksi matkaan Hotelli Syö-
tekeskukselta jo perjantai-
iltana eli he yöpyivät kaksi 
yötä pakkasta paukkuvassa 
metsässä. Kaikkiaan maaliin 
tuli 76 joukkuetta sekä reilut 
10 yksin hiihtänyttä kilpaili-
jaa. 
 Kilpailunjohtaja Heino 
Ruuskasen mukaan kisat 
sujuivat järjestelyiltään erin-
omaisesti. Erityisesti hiihtä-
jille jäi mieleen lauantaipäi-
vän hiihto ylhäällä vaaran 
päällä luonnonpuistossa 
tykkylumisia puita ihaillen. 
Lieviä pakkasen puremisia 
lukuun ottamatta ei sattunut 
kilpailijoille mitään haave-
reita. 

 Lauantai-iltana oli Soti-
vaaran länsireunalla Rytin-
gissä sijaitsevalla yöpymis-
paikalla yleisötilaisuus, jon-
ne väkeä kuljetettiin kolmel-
la linja-autolla. Yleisölle sai 
kierrellä kilpailijoiden nuo-
tiopaikoilla ja kuulla heiltä 
itseltään kisan kokemuksis-
ta. Suuri osa joukkueista oli 
saapunut yöpymispaikalle 
jo päivänvalon aikaan ja 
saattoi valita parhaat pai-
kat yöpymiseen ja kaikessa 
rauhassa sytytellä nuotion 
ja valmistaa tulilla ruokaa ja 
keitellä kahvia. 
 Muutama joukkue tuli 
perille pimeällä vasta yleisö-
tilaisuuden aikaan. Heidän 
joukossaan oli Tuomen-Mar-
jat, jossa Timo Perälä Kau-
havalta oli ensikertalainen 
ja toista kertaa mukana Ville 
Widgren Kajaanista ja Alek-
si Salo Oulusta. Sauvojen 
sompia oli pitänyt vaihtaa 
moneen sauvaan. Onnek-
si oli varasompia mukana. 
Lopputuloksissa he olivat 
sunnuntaina 44. sijalla. 
 Eerikkälän Urheilu-
opistolta oli nyt (ja usein 
ennenkin) kaksi joukkuet-
ta, jotka koostuivat erä- ja 
luonto-opaskurssilaisista.  
 – Meidät velvoitettiin tän-
ne tulemaan, tuumasi Salla 
Kilpinen, tosin puolileikil-
lään. Joni-Matti Linden oli 
Syötteen maastossa pohjoi-

simmassa paikassa elämäs-
sään. Kaikille reitin ylä- ja 
alamäet olivat jyrkimmät, 
mitä koskaan olivat hiihtä-
neet. Kimmo Mäkilä kertoi 
kaatuneensa pää edellä han-
keen ja toisen kerran kyljel-
leen. 
 – Sieltä ei päässyt ylös 
kantamuksineen, kuin tois-
ten auttamana, hän muisteli 
päivän kokemuksiaan. Jouk-
kue oli 66 ja toinen joukkue 
kymmentä sijaa jäljempänä. 
 Esa Mertala istuskeli yk-
sin nuotiolla 
 – Meitä oli Peränpitäjät 
joukkue lähdössä, osa sai-
rastui ja toisille tuli estei-
tä. Päätin kuitenkin lähteä 
matkaan yksin, hän kertoi 
ja totesi olevansa yhdeksät-
tä kertaa mukana. Esa asuu 
nykyisin Kemissä, mutta on 
syntyisin Yli-Siurualta, jossa 
käy isältä perityllä mökillä 
perheensä kanssa kesäisin 
ja syksyllä useammin, sillä 
hän on innokas Yli-Siuruan 
hirviporukan jäsen. Meillä 
oli 120 hirvelle lupa ja kaikki 
saatiin kaadettua, hän muis-
teli viime syksyä. Hän kertoi 
kelin olleen todella hyvä. 
Aurinko paistoi ja suksi luis-
ti. Ihan piti välillä pysähtyä 
ihailemaan maisemia. Hän 
kertoi hakeneensa vain kaksi 
lisärastia. 

Joukkue 
työkavereista ja 
hirviporukasta 
Oululainen Kalervo Lassila 
kertoi osallistuvansa seitse-
männen kerran kisaan. Täl-
lä kerralla hän sai mukaan 
työpaikan nimeä Esju Uhh 
kantaneeseen joukkueeseen 
kaksi työkaveria ja kaksi jä-
sentä hirviporukasta Iinatti-
järveltä, jossa Kalervolla on 
vapaa-ajan asunto. 
 Hirviporukan kaverit Jää-
lissä asuva Teijo Iinatti ja 
Tapio Iinatti Kangasjärveltä 
olivat neljättä kertaa kisassa 
mukana ja työkaverit Mar-
kus Vahtola Haukiputaalta 
toisen kerran ja Esko Korho-
nen Oulusta kolmannen ker-
ran. Hänelle oli sattunut sau-

varikko, joka viivästytti hie-
man matkan tekoa. Tehtävä-
rasteilla lintujen sulat miehet 
kertoivat tunteneensa hyvin. 
Linnut olivat harakka, kana-
haukka, huuhkaja ja lapin-
pöllö. Kolme tunnistettiin ja 
yksi meni väärin. Vanhoista 
esineistä tunnettiin puolet. 
Sokerikirves lipsahti liha-
kiveeksi, se harmitti poikia 
vielä illallakin. Ensiapuras-
ti meni myös kohtalaisesti. 
Naulaan ei osunut vasaral-
la kukaan täyspaikkaukset 
selässä. –Se oli yllättävän 
vaikea, tuumasivat miehet. 
Nuotiolla oli illalliseksi sa-
vukylkeä ja valmiita pata- ja 
kuivaretkimuonia. 
 Matkalla ei kannata juu-
rikaan ruokailla. Tulee vain 
kylmä taukopaikalla. Joil-
lakin joukkueilla oli juomat 
jäätyneet, Kalervolla oli 
mehu villasukan sisässä ja 
termospullokin oli repussa 
mukana. Yöpymispaikalla 
heillä oli hangen päällä ava-
ruushuopa ja kolme pressul-
la katettua laavua viidelle 
miehelle. –Yö menee ilman 
paleltamista. Aamulla on tie-
dossa kylmässä hytisemistä 
ennen kuin nuotio saadaan 
palamaan, tuumailivat mie-
het ja vilkuttelivat iloisesti, 
kun toimittaja poistui tulilta. 
 Sunnuntaina joukkue oli 
31. sijalla.

Perässähiihtäjän 
kokemukset ja 
kiitokset
Sunnuntaiaamuna 13.2 lähes 
30 asteen pakkasessa olin 
Umpihankihiihdon pika-
taipaleella perässähiihtäjä-
nä. Päälle oli pitänyt laittaa 
useampia välipukuja, läm-
pökengät ja paljon vantus-
turvakoita kätösiin. Lähtö-
paikalle metsikön viereen oli 
kuljetus autolla. 
 Allekirjoittaneen valvot-
tavana oli Helsinki-Espoon 
alueelta tullut viisi miehinen 
joukkue, rivakkaa porukkaa, 
joilla niin sanotusti viti hal-
kesi. Vaihto- ja suuntako-
mennot annettiin leppoisin 
sanakehotuksin. Hyvinhän 
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Työpetarin väki järjesti toi-
minnanjohtaja Mikko Puha-
kan johdolla ystävänpäivän 
tapahtuman Suojalinnal-
la. Pihalle oli vedetty van-
ha kunnon soppatykki, joka 
höyrysi hernerokka kipakas-
sa pakkasessa. Pakkanenko 
lie ollut syynä kun yleisö oli 
varsin harvalukuinen. Grilli-
makkaraa ja pullakahvia oli 
varattu sen verran että suu-
rempikin porukka olisi kyl-
lä muonitettu. Sisällä asu-

Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus on aloittanut 
yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin kanssa toimen-
pideselvityksen laatimisen 
Pudasjärven keskustan lii-
kennejärjestelyistä. Asiasta 
järjestettiin yleisötilaisuus, 
joka kokosi kaupunginviras-
totalon valtuustosalin täy-
teen asiasta kiinnostuneita. 
Tilaisuuden avasi Pudas-
järven kaupungin tekninen 
johtaja Ritva Kinnula ja sen 
jälkeen tieinsinööri Merja 
Paavola Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksesta kertoi 
suunnittelualueen käsittävät 

Pudasjärven taajamassa suunnitellaan liikennejärjestelyjä

Valtuustosali täyttyi ylei-
sötilaisuuden kuulijoista. 
Edessä ELY keskuksesta 
tieinsinööri Merja Paavola 
ja aluevastaava Esa Tau-
riainen. 

valtatien 20 liikenneturvalli-
suustarkastelun välillä Teol-
lisuustien liittymä – Ranuan-
tien liittymä sekä Kurenalan 
keskustaajaman Varsitien ja 
Rimmintien liikennejärjeste-
lyt välillä Kauppatie- Tuu-
limyllyntie sekä Kurenalan 
koululle johtavan uuden ka-
tuyhteyden mahdollinen ra-
kentaminen. 

Tilaisuudessa esillä olleet 
suunnitelmaluonnokset ja 
–ehdotukset esitellyt konsu-
lentti Eila Köngäs Destiasta 
kertoi, että toimenpideselvi-
tyksessä esitetään suunnit-
telualueen tie-, katu- ja ke-
vytliikennejärjestelyt siten, 

että ratkaisut painottavat 
liikenneturvallisuutta ja tu-
kevat alhaista nopeustasoa. 
Opasteita ja viitoituksia tul-
laan selkeyttämään, alhai-
sen nopeustason tukeminen 
sekä uuden päiväkotialueen 
liikennejärjestelyt ja Riihitien 
ja Urheilutien liittymäalueen 
parantaminen Urheilutien 
liittymää siirtämällä. 

Toimenpidesuunnitel-
man on arvioitu valmistuvan 
maaliskuun 2011 loppuun 
mennessä sekä uuden katu-
yhteyden rakennussuunni-
telmat kevään 2011 aikana. 

Heimo Turunen

Konsulentti Eila Köngäs 
valmistautumassa puheen-
vuoronsa pitämiseen. Ää-
nen vahvistinta ojentamas-
sa tekninen johtaja Ritva 
Kinnula.

Paikalle saapunut runsas yleisö sai tutustua 
tuleviin liikennejärjestelyihin. 

Lentopallokausi jatkuu
Viime vuosina Pudasjärvellä 
on totuttu siihen, että lento-
palloturnauksia pelataan lii-
kuntahallilla ainakin kerran 
kuussa. Viime talvena tuli 
myös menestystä, kun B-po-
jat ottivat upean kauden jäl-
keen Suomen mestaruuden. 
Nyt on meneillään ns. väli-
kausi. Joukkueita on vähem-
män eikä kovin suurta me-
nestystä ole tullut. 

Syksyn sarjoissa B-tytöt 
pelasivat hyviä otteluita, 
mutta mitalipeleihin asti 
joukkue ei yltänyt. Alku-
sarjassa sattuivat vastaan 
niin hyvät joukkueet, ettei-
vät PuU:n tytöt mahtaneet 
paremmilleen mitään.  Nel-
jäntoista joukkueen sarjassa 
sijoitus oli lopulta yhdeksäs. 
Joukkueen valmentaja Timo 
Kokko oli ajoittain tyytyväi-
nen tyttöjen peliin. Parannet-
tavaa jäi kuitenkin kevään 
peleihin. 

C-tyttöjen supersarjassa 
Juha Pirisen valmentama 
joukkue oli täysin ylivoimai-
nen. Tytöt eivät hävinneet 
syksyn peleissä erääkään. 
Joukkue pelasi koko syksyn 
kuudella pelaajalla, mut-
ta kun loukkaantumisia ei 
onneksi sattunut, joukkue 
pelasi syyskauden upeasti 
voitokkaasti. 

D-pojissa PuU:lla oli sar-
joissa kaksi joukkuetta. Tiu-
kassa sarjassa Kotkanpojat 
ottivat sarjavoiton ja Kar-
hunpojat otti pronssia. 

Lentopallokausi alkoi 
B-tyttöjen osalta toissa lau-
antaina Rovaniemellä. Pit-
kästä aikaa tyttöjen peli su-
jui todella hyvin ja kaikista 
otteluista tuli selvä voitto. 
Sodankyläläinen Tähti-Vol-
ley oli vielä syksyn peleissä 
parempi, mutta nyt tahti 
oli toinen. Valmentajan oli 
helppo hymyillä otteluiden 
jälkeen. B-tyttöjen osalta pe-
lit jatkuvat kotiturnauksella 
lauantaina. 

C-tyttöjen kevätkausi al-
koi pari viikkoa sitten Ro-
vaniemellä. Tässäkin turna-
uksessa tytöt esittivät hyviä 
otteita. Tuomisina oli kolme 
voittoa ja yksi tappio Tor-
nion tytöille. Tornio voitti 
muut ottelut selvästi, mutta 
PuU:n tytöt antoivat todella 
kovan vastuksen. 

Sarja jatkui viime lauan-
taina kotiturnauksella lii-
kuntahallilla. Tytöt palasivat 
ensimmäisessä ottelussa ro-
vaniemeläistä Woman Vol-
leyn ykkösjoukkuetta vas-
taan todella vahvasti. Kaikki 
pelaajat liikkuivat todella 
hyvin, puolustivat tiukasti ja 

syöttivät tehokkaasti. Niinpä 
joukkue voitti ensimmäisen 
erän niukasti 25-23. Toinen 
erä olikin selvä tapaus. Vas-
tustajalle ei annettu mitään 
mahdollisuuksia erä voit-
toon. Toinen erä kotijoukku-
eelle 25-19 ja koko ottelu 2-0.

Toisessa ottelussa tytöt 
jännittivät jostakin syys-
tä katsomon kannustusta. 
Niinpä tiukan taistelun jäl-
keen taululla oli tappio 1- 2 
Kuusamon Pallokarhuille. 
Tappio harmitti tyttöjä suu-
resti, mutta pallo on pyö-
reä. Myös kolmas ottelu on 
tiukka, Nyt tytöt pelasivat 
paremmin kuin PaKaa vas-
taan, mutta yksi erä lipsahti 
Wovon kakkosjoukkueelle. 
Voitto tuli kuitenkin PuU:lle 
erin 2-1. 

Alkusarjan viimeinen 
turnaus pelataan ensi viikon 
lauantaina Rovaniemellä, 
mutta Pudasjärven tytöillä ei 
ole siinä enää otteluita. Jouk-
kueen valmentaja Juha Pi-
rinen uskoo, että PuU tulee 
olemaan lohkossa sijoilla 2-4 
ja siten selviytyy Pohjoisen 
alueenlopputurnaukseen.

D-pojat aloittavat kevät-
kauden pelinsä Kempeleessä 
ensi lauantaina. Muut sarjan 
joukkueet ovat tuttuja syk-
syn otteluista, paitsi uutena 
joukkueena kohdataan Tor-
nion Lentis. (TP)

Ystävänpäivätapahtuma Työpetarilla

Puikkarin kahviosta tuttu kokki Alpo Illikainen keittä-
mässä soppatykillä hernerokkaa, josta kävi nauttimas-
sa useita kymmeniä ystävänpäivän tapahtumaan osal-
listuneita.

kastuvalla oli tarjolla kahvia. 
Kesseli ry esitti valokuvia lu-
kuisilta Karjalaan suuntau-
tuneilta avustusmatkoilta, 
jonne myös osa Työpetarin 
kirpputorin tavaroista pää-
tyy. Lapsille oli tarjolla liu-
kumäki ja luistelua.  

Tiloihin tutustuessa täy-
tyi todeta, että Suojalinna 
on saanut uuden ilmeen. 
Vanhasta tanssipaikasta on 
kehkeytynyt Työpetarin (ent 
työttömien yhdistys) kirp-

putori, kahvio ja ompelimo. 
Kahviossa käy vakioasiak-
kaat aamuisin kahvittele-
massa ja lukemassa päivän 
lehdet. Ompelimo on saanut 
Annamari Kouvan mukaan 
toimeksiantoja laidasta lai-
taan, vetoketjujen vaihdos-
ta, moottorikelkan istuinten 
korjaukseen, puvun ompe-
luun ja jopa kenkien korjauk-
siakin on tehty. Kirpputoril-
le tuodaan tavaraa päivittäin 
varsin mukavasti. (ek)
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Mitä merkitsee virkavala ja vastuu Suomessa ministereil-
le ja oikeusoppineille heille, jotka ovat valan vannoneet 
kaksi sormea Raamatun päällä kaikkivaltiaan Jumalan 
edessä? He valvovat ja tutkivat maallisina tuomareina 
kansalaisten oikeustajunnan vastaisia asioita, jotka on 
määritelty selvästi rikoslaissa. Niitä tutkitaan ja tulkitaan 
eri foorumeilla, koska rikoslaissa on määritelty kriteerit, 
milloin tapaus ja teko rikkovat lakia.

Esimerkkivertailuna muistuu mieleen 1980-90 luvulla 
lainojen takaukset pankille, johon ei kylläkään tarvinnut 
valalle mennä. Eräänkin kerran oli neljä takuumiestä, jot-
ka joutuivat maksumiehiksi. Yhdeltä takuumieheltä meni 
takausta maksaessa koko omaisuus, myös koti. Toiset 
pääsivät velkasaneeraukseen. Onko laki kaikille sama? 

Tavallinen rehellinen suomalainen jää ihmettelemään, 
missä totuus on 2000-vuosituhannella?

Alvar Heikkilä 

Lukijan kynästä

Kansalaisten 
oikeustaju koetuksella

SUOMEN PARHAIMMAT VAIHTOAUTOT KEMPELEESTÄ
Avoinna myös sunnuntaina 12 – 16

- VAIHTO          - RAHOITUS        - TAX FREE

Palvelemme myös viikonloppuisin              www.dmauto.fi –luottoluokitus
Palvelemme 
ma–pe.......... 8.00 – 18.00
la.................  9.00 –  16.00
su............... 12.00 – 16.00 Zatelliitintie 15, 90440 KEMPELE

Mevlane Dost 0500-290 931
Jukka Uusi-Illikainen 044-2857 804

Seppo Suvilehto 044-333 0058 DM-AUTO OY

DIESELAUTOT
Audi A3 2.0TDi Sportback 5d Diesel Man. (140hp) ................................. -07  155 tkm 20850€
Audi A4 Avant 2.0TDi DPF 125kw Diesel Quattro (170hp) ...................... -07  116 tkm  27780€
Audi A4 Avant 2.0TDi DPF 103kw Diesel Quattro (140hp) ...................... -07  124 tkm  26870€
Audi A6 Avant 2.5TDi Aut. (155hp) ........................................................... -02  327 tkm  9500€
Audi A6 2.7TDi Multitronic-Aut.132kw Pack Luxe (180hp) ..................... -08  99 tkm  43890€
BMW 118 d 2.0 Diesel 105kw E87 Hatchback 5- ov (143hp) ................... -08  126 tkm  22870€
BMW 318 d 2.0 105kw Diesel E90 Pack Luxe (143hp) ............................ -08  151 tkm  24870€
BMW 320 d Touring E91 120kW Diesel Pack Luxe (163hp) .................... -07  149 tkm  24870€
BMW 330 d Aut Touring (204hp) ............................................................... -04 217 tkm  16800€
BMW 525 d 130kw Touring Pack-Luxe (177hp) .......................................-06  89 tkm  31750€
Ford Focus C-MAX 2.0TDCi Trend (136hp) .............................................. -04  167 tkm  12450€
Ford Mondeo 1.8TDCi 92kw Diesel Wagon Trend (125hp) ..................... -08  144 tkm  19890€
Ford S-Max 1.8TDCi 92kw Diesl Titanium (125hp) .................................. -07  73 tkm  25890€
HYUNDAI TERRACAN 2.9CRDi 120kw Dsl 4x4 Pack Confort (163hp) .. -06  79 tkm  25850€
Iveco Daily 35 S 18 3.0 HPT 6-hengen Sis. Alv. (132hp) ......................... -08  70 tkm  38890€
Mazda 6 2.0TD Sedan Active Xenon-valot (143hp) ................................. -07  84 tkm  19450€
Mitsubishi Carisma 1.9Di-D Diesel Sedan Classic (102hp) ................... -02  199 tkm  6750€
Nissan Navara 2.5Dci 128kw Double Cab 4x4 5-Hengen (174hp) ......... -06  118 tkm  25890€
Nissan Pathfinder 2.5DCi 174 Elegance Pack Luxe 4X4 7-h (174hp) .... -07  178 tkm  32860€
Nissan X-Trail 2.2dCi Diesel 100kw 4x4 6-vaiht (136hp) ......................... -04  123 tkm  18890€
Nissan X-Trail 2.2dCi Diesel 100kw 4x4 6-vaiht (136hp) .........................-06  136 tkm  21800€
Opel Zafira 1.9CDTi 110kw Diesel Cosmo 7-h (150hp) ........................... -06  68 tkm  18780€
Renault Trafic Passenger 2.5 dCi 140 pitkä 1+8 (140hp) ........................ -05  96 tkm  25890€
Suzuki Grand Vitara 1.9DDis 4x4 Dsl 95kw Pack Luxe 3-ov (130hp) .... -07  119 tkm  22890€

Toyota Avensis 2.0D4-D 126 Linea Sol Technical Wagon (126hp) ......... -07  108 tkm  21870€
Toyota Avensis 2.0D4-D 93kw Diesel Wagon (126hp) ............................ -08  113 tkm  21870€
Toyota Avensis 2.0D4-D 126 Diesel Wagon (126hp) ............................... -07  148 tkm  19890€
Toyota Corolla Verso 2.2D-4D 136 Diesel Clean Power (136hp) ............ -08  118 tkm  21890€
Toyota Corolla Verso 2.2D-4D 136 Diesel Clean Power (136hp) ............ -07  114 tkm  19880€
Toyota Corolla 2.0D4-D Hatchback 3d Diesel Sport (116hp) .................. -06  124 tkm  13870€
Toyota Corolla Verso 2.2D4-D 136 Diesel Clean Power 7-h (136hp) ......-07  99 tkm  21890€
Toyota Corolla Verso 2.2D4-D 136 Diesel Pack Luxe 7-h (136hp) ......... -07  68 tkm  22880€
Volkswagen BORA 1.9TDi 85kw Diesel (115hp) ...................................... -00  227 tkm  7480€
Volkswagen BORA 1.9TDi 85kw Diesel (115hp) .......................................-00  296 tkm  6450€
Volkswagen Caddy Life 2.0SDi Diesel Comfortline 7-h .......................... -05  214 tkm  15760€
Volkswagen Golf Variant1.9TDi (90hp) ..................................................... -01  207 tkm  9850€
Volkswagen Golf Plus 1.9TDi 77kw Diesel Sport (105hp) ...................... -07  123 tkm  17890€
Volkswagen Passat Variant 1.9TDi Diesel Aut. (100hp) ......................... -01   374 tkm   5850€
Volkswagen Passat Variant 2.0TDi 103kw Comfortline........................... -06  167 tkm        17980€
Volkswagen Passat Variant 1.9TDi 77kw Comfortline (105hp) .............. -07  132 tkm  19890€
Volkswagen Passat Variant 2.0TDi Diesel Comfor. ................................. -06  99 tkm  21870€
Volkswagen Passat Variant 1.9TDI PwD Comfort (105hp) ..................... -07  142 tkm  19790€
Volkswagen Touran 2.0TDi 103kW Dsl Web. Highline DSG-Aut. (140hp) ....-07  138 tkm  23780€
Volkswagen Touran 2.0TDi 103kW Diesel Trend Webasto (140hp) ...... -07  155 tkm  21780€
Volkswagen Transporter 2.5TDi 96kw Ilmastointi 3-h (130hp) .............. -08  194 tkm  24980€
Volkswagen Transporter 1.6TD................................................................. -89  321 tkm  1980€
Volvo S40 1.6D 80kW Diesel DSTC Feeling (110hp) ............................... -07  115 tkm  19750€
Volvo S40 1.9D 75kw Diesel Classic Sedan (102hp) .............................. -02 267 tkm  6590€
Volvo S60 D5 185 Sport Man. Diesel (185hp) .......................................... -08  121 tkm  26980€
Volvo S60 D5 120kw Diesel Geartronic Summum (163hp) .................... -06  110 tkm  22870€

Volvo S80 D5 136kw Diesel Man Summum (185hp) ............................... -07  169 tkm  28780€
Volvo S80 D5 120kw Diesel Aut. Summum (163hp) ............................... -04  308 tkm  13870€
Volvo V50 1.6D 80kw Diesel Momemtum (110hp) ................................... -08  132 tkm  21750€
Volvo V50 1.6D 80kw Diesel Summum (110hp) ....................................... -08  141 tkm  21750€
Volvo V70 2.4D Aut Sportswagon (130hp) ............................................... -02  272 tkm  12780€
Volvo XC70 D5 120 kw Geartronic Summum (163hp) ............................. -05  138 tkm  29780€
BENSIINIAUTOT
Chrysler Grand Voyager 3.3V6 Automaatti SE 7-h Hyvä yksilö ! ........... -01  154 tkm  11870€
Citroen C4 1.6 16V Exclusive Berline 5-ov (110hp) ................................ -06  112 tkm  10980€
Citroen C5 1.8i-16 Break 5d (115hp) ......................................................... -03  75 tkm  9480€
Ford Ka 1.3i Hatchback 3-ov (60hp).......................................................... -99  108 tkm  2890€
Mazda 6 1.8 Sport Wagon Glassic 5MT (120hp) ...................................... -05  140 tkm  11980€
Mazda 6 2.3 GT 6MT Sport Wagon (165hp) ............................................. -06  177 tkm  14850€
Nissan Primera 1.6 Visia Traveller (110hp) .............................................. -05  126 tkm  9650€
Renault Scenic RT 2.0 5-ov (114hp) ......................................................... -97  258 tkm  2890€
Saab 9-3 2.0Turbo 129kw Vector Wagon (175hp) .................................... -08  27 tkm  25800€
Saab 9-5 2.3t Aut. Sedan Hyvä yksilö ! (170hp)....................................... -99  163 tkm  9890€
Saab 9-5 2.3Turbo Aero Wagon (230hp) .................................................. -00  124 tkm  12700€
Suzuki Swift 1.3 GL 5-ov AC (91hp) ......................................................... -06  112 tkm  8790€
Toyota Celica 2.0GT-i 16V 3d (156hp) ...................................................... -91  286 tkm  5350€
Toyota Corolla 1.3 4D Sedan .................................................................... -89  204 tkm  1190€
Toyota Corolla 1.3XLi Liftback 5-ov .......................................................   -94 345 tkm 1870€
Toyota Corolla 1.6 CXi Hatchback 5-ov.....................................................-96    340 tkm  1900€
Volvo 850 T5 SportsWagon (210hp) ......................................................... -95  291 tkm  4450€
Volvo V70 2.5 Sportswagon 5d (144hp) .................................................. -97  217 tkm  6750€
Volvo V70 2.3 176kw T5 Aut. SportsWagon (240hp) ............................... -98  293 tkm  6980€

Audi A4 Avant 2.0TDi DPF
103kw Diesel Quattro -07

Aj. 108 tkm

BMW 118 d 2.0 Diesel 105kw 
E87 Hatchback 5-ov -07 Aj. 

159 tkm

BMW 320 2.0D 130kw 
Diesel Pack Luxe -08

Aj. 114 tkm

26.870€ 21.870€ 27.880€

Ford Mondeo 1.8TDCi 
92kw Diesel Wagon 

Trend -08 Aj. 116 tkm

Honda ACCORD 2.2 
i-CTDi Diesel Executive 

Tourer -06
Aj. 74 tkm

HYUNDAI Santa Fe 2.2 
CRDi Diesel 4x4 Execu-

tive -08
Aj. 98 tkm

Kia Carens 2,0CRDi 
103kw Diesel 7-P -07

Aj. 141 tkm

Nissan X-Trail 2.2dCi 
Diesel 100kw 4x4 6-vaiht 

Free Ride -04
Aj. 140 tkm

Opel Zafira 1.7CDTI 125 
Magnetic Diesel 7-hen-

gen -08
Aj. 122 tkm

Peugeot 4007 2.2HDi 156 
Executive 7-H Xenon-

valot Navi -08
Aj. 49 tkm

Saab 9-3 1.9Tid 88kw 
Diesel Linear Wagon 

-08 Aj. 167 tkm

Toyota Avensis 2.2D4-D 
150 Pack Luxe -08

Aj. 118 tkm

Toyota Corolla Verso 
2.2D-4D 177 Clean Po-

wer Diesel Sport -06
Aj. 64 tkm

VW Passat Variant 1.9TDi 
77kw Diesel Blue Motion 

-08 Aj. 154 tkm

Volvo C30 1.6D 80kw 
Diesel -07 Aj. 69 tkm

Volvo S60 2.4D 120kw 
Diesel Geartronic -08

Aj. 149 tkm

Volvo V50 D5 Diesel 
132kw Geartr. Navi Gsm 

-09 Aj. 159 tkm

21.780€ 23.760€ 29.800€ 16.980€ 19.890€ 18.780€ 36.780€

21.800€ 22.770€ 21.890€ 22.850€ 19.890€ 26.980€ 26.780€

 

Kurenkoskessa alkaa pu-
bitietäjäkisa, jossa valitaan 
kevään aikana useamman 
osakilpailun perusteella 
Vonkamiehen väläkky -pu-
bitietäjä. 

Kisassa on kaksi eri sarjaa 
yksilö- ja parikilpailu. Yksi-
lökilpailut käydään paritto-
milla viikoilla ja parikilpailu 
parillisilla. Ensin pidetään 
parit harjoituskilpailut ja 
sen jälkeen varsinainen kisa 
alkaa. Yksilökilpailu alkaa 
viikolla 11 ja finaali pide-
tään viikolla 17. Parikilpai-

Vonkamiehenväläkky 
kisa katkaisee kaamoksen!

lun startti alkaa viikolla 12 
ja päättyy finaaliin viikolla 
18. Molempien kisojen voit-
tajalle on tiedossa viikon 
majoitus lomaosakkeessa 
Saariselän Kiilopäällä. Ky-
symysten aiheet ovat laajat: 
Ravintolajuomista - Suomen 
historian kautta elokuvien 
ja kirjallisuuden maailmaan 
sivuten eläinten ja raken-
nusten historiaa sekä paljon 
muita hyviä aihealueita eli 
lyhyesti YLEISTIETOA.

Marko Koivula

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin 

lumenpudotuslaite
Kevyt ratkaisu 
lumikuormaan!

Tilaukset: AE Innovation 
Alpo Laakkonen p. 045 263 0780

Lumivuo
Isäntä
139,-

Lady
139,-

Ammatti
169,-

www.aosteel.fi

Kaikenlaiset 
painopalvelut 

kauttamme
•Esitteet 

•Kirjepaperit- ja  kuoret
•Käyntikortit •Tabloid -lehdet 

•Valokuvauspalvelut

Pudasjärvi-lehti
Puh. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Otto Manninen: Kainuun asukkaat, Erkki Taskila: Vepsän viestejä vuosien takaa
Seppo Ervasti : Kuusamon Saapungit ja heidän jälkeläisensä
J. Vahtola: Taivalkosken historia, Raili Alahautala. Perhekohtaisia kirjoja
Timo Sarkkinen: Ylivuoton historia, Pentti Utriainen: Haukiputaalla syntyneet
Sisko Keskinen: Ne niemet ne vaarat
Maire Pitkäpaasi: Seiskari, Suomenlahden helmi
Reino Hänninen: Koti Kynsijärvellä
Rauni Räisänen ja Eino Savela: Tarinoita virtojen varsilta ja korpien kätköistä
Aili Ojala: Elämää Rajalan selkosilla
Hilkka Paakiniemi ja Pasi Haarahiltunen: Asmunti - historiaa ja muistikuvia
Aili Pelttari: Jonkulaiset OSA I

Ruotsissa asuva sukuaan tutkiva Laila Heiskanen lähetti toimituk-
seen luettelon kirjoista, joita hän olisi kiinnostunut ja valmis osta-
maan. Olemme lupautuneet Pudasjärvi-lehden toimituksessa huoleh-
tia maksamisen ja kirjojen lähettämisen hänelle, mikäli ko. kirjoja 
löytyy. Jos tiedät myynnissä olevaa luettelon (luettelo alla) kirjaa, ota 
yhteys p. 0400 584184.

OSTETAAN KIRJOJA
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VUOKRATTAVANA

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).

Liikunnan i loa      
Pohdiskelin tuossa joulun 
alla taas taatusti tulevia ja 
tiukkaan tarttuvia ”jouluki-
loja”. Mietin että kuinka sitä 
motivoisi niin itseään kuin 
kanssaihmisiä terveelliseen 
elämään ilman tiukkapipois-
ta paapomista. Kävi mieles-
sä, että yhdessä tekemäl-
lä onnistuu aina parhaiten. 
Päätin siltä istumalta jutel-
la eri tahojen toimijoille yh-
teisistä liikuntatempauksis-
ta, joihin osallistumiskynnys 
olisi mahdollisimman alhai-
nen ja joita voitaisiin leh-
temme avulla tukea. Tem-
pauksissa oppisi ehkä jotain 
uutta, joko jostain ennen ko-
keilemattomasta lajista tai 
uudesta tavasta liikkua. 

Juttelin asiasta Rytingin 
lähikauppiaan Jouni Koi-
vulan kanssa. Hän innostui 
heti ajatuksesta ja mainitsi 
Rytingin, Kouvan ja Saraky-
län seudulla asuvien ihmis-
ten tekevän asioita yhdessä. 
Niinpä Jouni otti yhteyttä 
paikalliseen urheiluseuraan 
Sarajärven Saraan ja näin 
maaliskuun ensimmäisenä 
sunnuntaina toteutettava 
Kaiken kansan liikuntata-

pahtuma Rytingissä lähti ri-
peästi liikkeelle.

Toinen aloitteeni toteu-
tuu yhdessä Pudasjärven 
kaupungin liikuntatoimen 
kanssa. Puikkarin kahviossa 
Sampo Laakkosen kanssa 
lounastaessamme, pohdis-
kelimme harrasteliikunnan 
merkitystä kaikelle kansal-
le. Uskomme molemmat, 
että ihmisen hyvinvoinnin 
perustana on säännöllinen, 
rento liikkuminen. Olemme 
huomanneet, että aktiiviur-
heilijat ja -liikkujat kyllä aina 
keksivät tekemistä ja tou-
hua. Suurella osalla väestöä 
on kynnys liikkumiseen liian 
korkealla. Näitä pohtiessam-
me ajattelimme, että kokeil-
laan jotain hauskanpidon 
ohessa tapahtuvaa liikunta-
tempausta. Siitä sai alkunsa 
koko kansan liikuntapäivä 
nimeltään KIVARIN- kier-
ros. Ajatuksena on, että 
haastetaan mahdollisimman 
moni kiertämään Kivarinjär-
vi joko perinteisellä tai va-
paalla hiihtotavalla. Tapah-
tumaan liittyy Jyrkkäkosken 
alueella oheistapahtumia ja 
mm. lapsiparkki, jotta van-

hemmat saavat mahdolli-
suuden lähteä hiihtämään. 
Lumizumbaa, monotanssia, 
hevostelua, mäenlaskua ja 
monta muuta juttua on jo 
sovittu. Tähän tapahtumaan 
on lupautunut useita yhteis-
työkumppaneita niin yrityk-
siä kuin yhteisöjä. Tarkoitus 
onkin, että kaikki asiasta 
kiinnostuneet voivat tulla 
tapahtumaan mukaan joko 
järjestelyihin tai osallistu-
jaksi. Tapahtumasta tullaan 
kertomaan lisää suunnitte-
lun edetessä. 

Päivämääräksi olemme 
suunnitelleet lauantaita 16.4. 
Yritykset ja yhteisöt, jotka 
ovat kiinnostuneet tulemaan 
mukaan voivat ottaa yhteyt-
tä joko Ensio Koivulaan 040 
910 0852, Sampo Laakkoseen 
040 585 6227 tai Jaana Taski-
laan 044 082 2135.

Suunnitelmat liikunta-
tempauksista ja harrastelii-
kunta tapahtumista eivät jää 
tähän, vaan sesonkeihin so-
pivia tapahtumia on tulossa 
lisää.

Ensio Koivula

Dreeverin pentuja ajavista koe-
palkituista vanhemmista. Ajotakuu. 
Www.sunpoint.net/~blackhappies/ 
puh. 044-3568268 Kati Lahtinen 
Lumimetsäntie 929 86350 Kilpua. 

Iskun 3 ist. kangassohva 30e. Phi-
lipsin 4v. vanha TV 20e. Syötteellä, 
p.040-8203619.

Toyota Carina E katsastettu 2 R, 
vm.62 Vetokoukku, soitin. Täysin 
ruosteeton Hp. 1300€, 0440 923 
946. 

KIVUT KURIIN

E. Pajunen
Dr. Of Naprapathy

Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rin-
taranka, iskias, migreeni, päänsärky ja monissa 
oudoissa kiputiloissa. Jalkojen pituuserojen mit-
taus sekä virheasentojen tutkimus – korjaus/tuet.

Vastaanotto su 27.2. klo 9-17 
Hotelli-Ravintola Kurenkoski
Ajanvaraus puh. 040 582 7548

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.

Sohvakalusto: 2 tuolia+sohva kol-
men istuttava. Hyvä kunto, aitoa 
nahkaa. Hp 160€, 0440 923 946. 

Pirtin pöytä ja penkit, kirjahyllyn 
alaosa, pehmoleluja, pöytäkännyk-
kä ja englantilaisia cd-levyjä. Halu-
taan ottaa Abban ja Souvareiden 
levyjä. Puh. 044 251 3289.

11. Sarakylän 
hiihto-cup 2011

-Kisoissa sarjoja kaikille ja 
kaikenikäisille
-Kuntosarjassa hiihdetään 
”latupartiona” ilman ajanot-
toa kilpailun alussa.
-Osanottomaksua ei ole ja 
kaikki hiihtäjät palkitaan
-Hiihtopäivät ovat 
TORSTAIT:

3.3.2011 klo 19 
Hiihtotyyli perinteinen
17.3.2011 klo 19 
Hiihtotyyli perinteinen
24.3.2011 klo 19 
Hiihtotyyli vapaa
31.3.2011 klo 19 
Hiihtotyyli vapaa

Kilpailuun ilmoittautu-
minen Karhunpesässä 
klo 18.30 alkaen.

-Cupissa lasketaan jokaisen 
hiihtäjän osalta kolme pa-
rasta sijoitusta. Hiihdettä-
vät matkat ovat nk. ”sprint-
timatkoja”
-Kisojen palkintojen jako on 
viimeisellä kerralla. 
-Hiihto-cupin järjestää: Sara-
järven Sara, Sarakylän koulu 
ja Pudasjärven kaupunki/lii-
kuntatoimi

Sarajärven Sara 
liikuttaa ihmisiä

Sarajärven Sara on varsin 
perinteinen, hyvän vanhan 
ajan urheiluseura, jossa on 
toteutettu perusajatusta ih-
misten aktivoimiseksi liikku-
maan ”ihan viimesen päälle” 
ja kaikki turha jätetty pois. 

Seurassa on muutamia 
tosi aktiiveja, jotka jaksavat 
touhuta vuosi, vuoden jäl-
keen yhteisen hyvän ja oman 
harrastuneisuuden vuoksi. 
Yksi heistä on sihteeri Auri 
Haataja, joka on tunnettu 
kylällä ahkerana toimijana 
ja osallistujana sekä hänen 
kanssaan joka paikassa aina 
yhteisien asioiden eteen tou-
huava puheenjohtaja Jarmo 
Kelahaara. Kolmas aktiivi 
on Sarajärven Hannu, joka 
hoitaa latumestarina alueen 
ladut. 

Sarajärven Saran pitkään 
ja ansiokkaasti jatkunut 
toiminta on kestänyt jo 50 
vuotta. Vahvimpina lajeina 
ovat olleet hiihto ja lento-

pallo, jota pelataan edelleen-
kin kolme kertaa viikossa. 
Mukana on kaiken ikäisiä 
kyläläisiä. Sählyä pelaillaan 
satunnaisesti. Kylältä löy-
tyy mm. valaistu latu ja se ei 
ole mikään itsestäänselvyys 
sivukylillä. Lisäksi valaise-
matonta baanaa löytyy mm. 
viiden kilometrin Puhak-
kavaaran lenkki. Hiihtota-
pahtumista voidaan mainita 
suuren suosion saavuttanut 
Sarajärvi Cup, joka järjeste-
tään yhteistyössä Sarakylän 
koulun kanssa maaliskuulla 
yhtenä iltana viikossa nel-
jän viikon ajan. Osallistujia 
on keskimäärin 50 henkilöä 
iltaa kohden. Osallistujia 
tulee ympäri Pudasjärveä ja 
kauempaakin. Viimeisenä 
finaali-iltana alueelle jär-
jestetään kaikenlaista muu-
takin mukavaa, buffettia, 
hoijakkaa, makkaranpaistoa 
ja vaikka mitä. Pudasjärven 
kaupunki järjestää kyydityk-
siä sekä antaa palkintolippu-
ja Puikkariin. 

Uutena Saran toiminnas-
sa on Rytingin kaupalla sun-
nuntaina 6.3. toteutettavassa 
liikuntatempauksessa muka-
na oleminen. Tavoitteena  on  
kerätä mahdollisimman pal-
jon kansaa yhteen ja lähteä 
porukalla liikkumaan. Laji 
on vapaa, kunhan liikutaan 
puoli tuntia. (ek)

Auri Haataja

Koillismaa–ravit viikonvaihteessa
Koillismaa- ravit järjestetään 
Jyrkkäkosken raviradalla 
lauantaina 19.2. Järjestäjinä 
ovat OSAO:n Pudasjärven 
yksikkö yhteistyössä Koil-
lismaan hevosystävät ry:n 
kanssa. Raveissa on käytös-
sä uudistettu rata-alue, jossa 
varikkoalue on siirretty ravi-
radan keskelle. 

Raveissa on mukana noin 
30 hevosta taustajoukkoi-
neen, joilla on kuusi mie-
lenkiintoista lähtöä ja joista 
yksi lähtö yksi on ponilähtö 
shetlanninponeille ja myös 
yksi lähtö monté-lähtö lv-
ravureille. 

Ravien onnistuminen 
vaatii yli 30 toimihenkilön 

työpanoksen. Yleisöä 
lämpimänä pitämässä 
on puffetin tarjoilut ja 
nuotiotulet. Paikalle tu-
lee myös hevostarvike-
rekka. 

Voittajat muistetaan 
loimilla ja sijoittuneet 
saavat pokaalit, myös 
tavarapalkintoja jaetaan

Yleisöllä on raveihin 
ilmainen sisäänpääsy. 
Käsiohjelma maksaa 
kaksi euroa.

Leena Ylitalo
Hevostalouden 
lehtori

Korennolla järven rannalla oma-
kotitalon päätyasunto, 2h, keittiö 
+ sauna. P. 0400 512 997
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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

PESULAPALVELUITALUKKO- 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

Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

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 2 kpl 1+8 pyörä-
tuolivarustuksella
sekä henkilötaksi 

Taksi 
Piipponen Oy

Esko 0400 388 231 
Arto 0400 244 195

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

Korpisen senioripäivät käyntiin
Korpisen kylätalolle kokoon-
nuttiin vuoden ensimmäi-
sille senioripäiville 28 tam-
mikuuta 17 hengen voimin. 
Pääkokki Jouko Palomäki oli 
jo loihtinut karjalanpaistin 
ja apukokit Leena Sairanen 
sekä Elsa Lehtola huoleh-
tivat tarjoilut. Nämä yhtei-
set tapahtumat ovat ennen 
muuta tärkeitä kohtaamis-
paikkoja ihmisille. Kylätalo 
onkin oiva kohtaamispaikka 
toimivine tiloineen, joita py-
ritään vielä edelleenkin ke-
hittämään. 

Kyläseuran puheenjohta-
ja Jani Lehtola toivotti kaikki 
tervetulleiksi sekä kertoi ky-
läseuran toiminnasta. Harva-
pilotin Paula Ylitalon kanssa 
hän tiedotti, että kylien vä-

Toivottavaa on myös nuo-
rempienkin    osallistuminen 
kerhoon, vaikka toimintani-
menä onkin seniorikerho.

Jani Lehtola

Paula Ylitalo kertoo seniorikerholaisille uusista palveluista

listä yhteistyötä pyritään 
kehittämään ja naapurikylän 
Puhoksen suunnalta onkin 
saatavilla kotiapua edulli-
seen hintaan. Siivoukseen, 
leivontaan sekä muihin ko-
titöihin saa palkattua apua 
viiden euron tuntihintaan. 
Uutena palveluna Puhok-
sella aloittaa seniorineuvola 
9.3. Sinne voi ilmoittautua 
seuraavilla senioripäivillä 
perjantaina 25.2. Tarvittessa 
voidaan järjestää taksikyy-
ditys tai kimppakyytejä. 

Paulan mukaan Harva 
toiminta ei ole vielä lähtenyt 
kyläkulmilla voimakkaaseen 
nousukiitoon. Kotiapua voi 
edelleen tilata ja toiminta 
jatkuu ja palveluja mukaute-
taan jatkuvasti vastaamaan 

kysyntää. Paikallaolijoilta tie-
dusteltiin toivomuksia tule- 
vien kerhojen ohjelmistoista. 
Palautteen pohjalta aletaan 
puuhaamaan jalkahoitajaa 
sekä hierojaa. Melkeinpä 
mitä vain toimintaa pysty- 
tään kylätalolle järjestä-
mään, jos kiinnostuneita on  
riittävästi. Kuluvana vuonna 
on tulossa paljon uusia jut-
tuja hankkeiden sekä mui- 
den toimijoiden kautta. Ky-
läseuran talous jäi reilusti 
plussalle vuoden 2010 osalta 
ja tämäkin vuosi on lähtenyt 
nousujohteisesti käyntiin 
muun muassa yhteistyö-
kumppaneiden avulla.

Kerhopäivään sisältyi 
myös leikkimielistä visailua 
ja arvontaa. Tuolijumpassa 

pistettiin keho töihin, jonka 
jälkeen jatkettiin kahvitte-
lulla. Kerhon vakiokävijä 
Toivo Keränen täyttää piak-
koin 80 vuotta ja Paula olikin 
taustajoukkoineen leiponut 

maittavan kakun. Kotimat-
kalle lähdettiin iloisin mielin 
tietoisina siitä, että vireää 
toimintaa on seniorikerhon 
merkeissä takuuvarmasti tie- 
dossa toukokuulle saakka. 
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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. 
Kurenkoskessa: 18.2. Lasse Hoikka & Souvarit, 26.2. T Purontaka.
Lukion Wanhojen tanssit liikuntahallilla pe 18.2. klo 19. Ohjelma 
3 €.
Harjoitusravit 19.2. klo 13 OSAO:n ravirata, Jyrkkäkoskentieltä 
Kuikkasuolle.
Hyvän Mielen lauantai 19.2. Hirvaskosken koululla klo 10-16. 
Bingo Iinattijärven koululla 20.2. klo 12.
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. 
Rossinka, musiikki ja taidekoulun lasten ja nuorten esiintyjäryhmä 
liikuntahallilla 20.2. klo 17, Syötekeskuksessa 21.2. klo 17.
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!
Ranuan Ravit 26.2. klo 13 Ranuan Hevosystävien radalla Heinisuon-
tien varressa.

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
20.2.2011 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

Järjestää
Pudasjärven osasto ry.

Yhteistyössä mukana Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimi

LIPPU 3 €

OHJELMASSA 
TANSSIA JA 

LAULUA
ARVONTAA

Pudasjärven liikuntahallilla
sunnuntaina 20.2.2011 klo 17

MUSIIKKI- JA TAIDEKOULUN
lasten ja nuorten esiintyjäryhmä

(Murmanskin alueelta)

ZELENOBORSKIY KYLÄN

Jalkahoitola Stressipiste, Pirjo Leino
- jalkahoidot
Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh. 040-187 1760

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
- intialainen päähieronta, rentoutuskasvohoidot, 
kuumakivihieronta, kestovärjäykset
Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh. 040-561 9695

Reikihoitaja Aarno Sarajärvi
-reikihoito
Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh. 040-962 1384

Hieroja Paula Ylitalo
-klassinen hieronta ja liukukuppaus 
(kuivakuppaus, veretön kuppaus)
Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh. 040-962 0097

Minnan BodySport/Minna Anttila
-Syvävenyttely
Lisätietoja: puh. 050-372 4464

Mukana myös:
Kotipalvelu Mesimarja, Maria Vääräniemi
Mahetsu Oy/Covakshop.com, Merja Herukka ja 
Hanne Vähäkuopus
Kynttilätalo Ay/ Sinikka Blomster ja Seija Herukka
Laukkufriikki/ Mari Hirvasniemi

HUOM!
VARAA HOIDOT ETUKÄTEEN JA KÄTEISTÄ MUKAAN!
SYVÄVENYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN 
MINNALLE ETUKÄTEEN!

Syvävenyttely klo 12-13

Tule näkemään, kokemaan, ihastumaan tai 
muuten vaan olemaan!
Puffetissa voit hemmotella itseäsi kahvilla/teellä 
täytekakun tai pasteijan kera!

Tervetuloa!

Hyvän Mielen 
Lauantai
HIRVASKOSKEN KOULULLA 
19.2.2011 KLO 10-16 (puffetti klo 11-15)

Kaikki toiminta 
ravirata-alueella, 
myös varikkoalue

30 hevosta / 6 lähtöä, 
joissa mukana ponilähtö 

shetlanninponeille ja 
monté-lähtö lv-ravureille

Yleisöä pitävät lämpimänä 
puffetin tarjoilut ja nuotiotulet

Paikalla myös 
hevostarvikerekka

YLEISÖLLÄ VAPAA PÄÄSY, 
käsiohjelma 2€ 

TERVETULOA

OSAO/Pudasjärven yksikkö ja 
Koillismaan hevosystävät ry

Koillismaa- Ravit 
jyrkkäkosken 
raviradalla 

la 19.2. klo 13

To 17.2. Makkarakastike +perunat
 Mustikkakiisseli
Pe 18.2. Makaronilaatikko, kahvi + keksi
Ma 21.2. Sitruunakala, muusi
 Pappilan hätävara
Ti 22.2. Lihakeitto, vaniljavanukas
Ke 23.2. Munakasrulla, perunat, 
 valkokastike, kahvi + leivos
To 24.2. Lounas talon tapaan, karpalokiisseli

Syötekeskuksessa 
ma 21.2. klo 17.00

Länkkäreitä ja luurankotanssia
TAPANI KOKKOTAPANI KOKKO

TAIDEHUONE PUDIKKI 1.-28.2.2011
Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi, puh. 040 826 6586
Avoinna: ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu
Lämpimästi tervetuloa!     Pudasjärven kulttuuritoimi

Törrö jatkaa SVS:n 
puheenjohtajana

Suomi-Venäjäseuran 
vuosikokous koolla.

Marja-Leena Törrö valittiin 
jatkamaan Suomi-Venäjäseu-
ran Pudasjärven osaston pu-
heenjohtajana. Vuosikokous 
pidettiin Kurenalan koulul-

la ystävänpäivänä 14.2, jossa 
hallitukseen valittiin jatka-
maan Marja-Leena Tykkyläi-
nen, Keijo Piirainen, Leena 
Rantala, Aila Helve, Paavo 

Lue netissä: www.pudasjarvi-lehti.fi

Tihinen ja Svetlana Tyni. Jä-
senmäärää pyritään kasvat-
tamaan vähintään neljään-
kymmeneen jäseneen. (ht)
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKIPUDASJÄRVEN
VIRKISTYSKALASTAJAT ry:n

Sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 22.2.2011 klo 18.00
Pudasjärven poliisiaseman 
kokoustilassa.

Hallitus

Ylimääräinen yleinen kokous pidetään
Puikkarissa keskiviikkona 
23.2.2011 klo 17.00.

Pudasjärven JHL ry os. 330

Hallitus

Kokouksessa yhdistykselle valitaan 
pääluottamusmies ja varapääluottamusmies 
vuodelle 2011.

vuosikokoukset pidetään Pudasjärven 
seurakuntakeskuksessa tiistaina 
22.2.2011 klo 12.00 alkaen ruokailulla.

Pudasjärven Sotaveteraanit Ry:n 
ja Naisjaoston

Käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle 
määräämät asiat.
Tervetuloa!

Hallitus
yhteistyökykyinen,
turvallinen
ja kokenut

Eduskuntavaalit 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.–12.4.2011

PAAVO TIHINEN
Koneurakoitsija, Pudasjärvi

Maaseudun elinvoimaa on
tuettava turvaamalla julkiset
palvelut sekä tukemalla
uusia työpaikkoja luovaa
elinkeinotoimintaa.

Arjen
asiantuntija

liikuntahallille  pe 18.2.2011 klo 19.00

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojen tansseja
Ohjelmamaksu 3€

vuosikokous
Arktiset mehiläishoitajat

Tied. 040 704 5466/Raimo

la 26.2.2011 klo 12 
Aittojärven koulu Pudasjärvi
Kaikki jäsenet ja ei-jäsenet Tervetuloa! 

Osallistumismaksu   80€
Huvi- ja urheiluseura Sippi

Ilmoittautumiset 0400 702 097 / Jukka

KAUKALOPALLO-TURNAUS
5.-6. maaliskuuta 2011

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta 

Vasemmistoliiton Siuruan osasto Ry
Vuosikokous pidetään pe. 25.2.2011 klo 18.30
Siuruan työväentalolla.

La 19.2. Stockholm Express klo 22.  AfterSki klo 16.
Rämäkkä rockbändi Haukiputaalta, joka panee tyrät rytky-
mään ja baarien pallit tärisemään. Musiikkia Ganes -henges-
sä ja Ganes biiseillä. Jokainen, jolla perusjuttu on Hurriganes 
-musa, on tervetullut osallistumaan bileisiin ja menoon. Hyvä 
kattaus bändin kultaisilta vuosilta. Mukana harvemmin soitet-
tuja Hurriganes -biisejä. Tämä bändi jää takuulla mieleesi!
Pe 25.2. esiintymään saapuu Matti Esko ja 
La 5.3. Maria Taipale& Papillon. 

Pärjänkievarin 
tulevaa ohjelmistoa

1 Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Syksyllä 2011 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittavat lapset 
(vuonna 2004 syntyneet) ilmoitetaan lähikouluun viikolla 8 eli 21.-
25.2.2011 puhelimitse tai henkilökohtaisesti. 
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän 
vuotta. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin lähikouluun, 
päättää asian koulutuslautakunta. Koulunkäyntioikeus myönnetään 
aina ehdolla, että koulumatkoista ei aiheudu kaupungille kuljetus-
kustannuksia.

Huoltaja, joka haluaa lykätä lapsensa koulunkäynnin aloittamista, 
tulee tehdä asiaa koskeva hakemus ilmoittautumisen yhteydessä. 
Myös lapsi, jonka oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kes-
tää 11 vuotta lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi (piden-
netty oppivelvollisuus), on ilmoitettava. Näillä lapsilla on oikeus esi-
opetukseen.

2 Esiopetukseen ilmoittautuminen
Pudasjärven kaupunki järjestää vuonna 2005 syntyneille lapsille 
esiopetusta kouluilla ja päiväkodeissa. Päiväkotien esiopetus on 
tarkoitettu kuusivuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat esiopetuksen 
lisäksi päivähoitoa. Ilmoittautuminen päiväkotien esiopetukseen to 
24.2.2011 Merja Kemppaiselle puh. 0400-626 513. Ilmoittautumi-
nen, koulujen esiopetukseen ao. kouluille. 

3 Kouluun tutustuminen ja koulukuljetus
Syksyllä koulunsa aloittaville ja heidän huoltajilleen koulut järjes-
tävät tutustumis-päivän, josta koulut tiedottavat erikseen. Kuljetus 
järjestetään 0-3 lk lapselle, jonka koulumatka on yli 3 km. Mikäli 
oppilas tarvitsee erityisperusteluin kuljetusta tai avustusta, hake-
mus toimitetaan koululle viimeistään la 4.6.2011.

4 Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan Kurenalan, Lakarin 
ja Hirvaskosken kouluille. 

Peruskouluihin ilmoittautumispaikat ja -puhelinnumerot 
Aittojärvi 040-826 6467, Hirvaskoski 040-826 6470, Kipinä 040-
826 6471, Kurenala 040-826 6442, Lakari 040-826 6465, Sarakylä 
040-826 6476, Syöte 040-739 3574.

Pudasjärvellä 14.2.2011 Sivistyslautakunta

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUIHIN, 
ESIOPETUKSEEN SEKÄ 
AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN viikolla 8

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.

ENTISELLÄ PÄRJÄNSUON KOULULLA 
2 ISOKOKOISTA YKSIÖTÄ VIELÄ VAPAANA

VUOKRATTAVANA

EDULLISET VUOKRAT

PUH. 0400 924 367

Yrittäjät!

15,49 
veroton 

18,90 
23% verolla

Kauppatie 3, 
p. 0440 821 040

Kansiot 
10 kpl:n 
laatikko

Pudasjärven 
Kirjakauppa
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Tasarahapäivät

AVAAMME PALJON TOIVOTUN 
GRILLIN PERJANTAINA 18.2.!!!

PERJANTAINA TALO TÄYNNÄ TARJOUKSIA*TÄYSLIHA HAMPURILAISET ALK. 2,70 €
*RANSKALAISET ALK. 1,70 €
*KEBABIA (HAMPURILAISENA JA /TAI RANSKALAISILLA) ALK. 4,20 €
*SALAATTEJA ALK. 4,90 €

GRILLI AVOINNA
JOKA PÄIVÄ 11-20

TERVETULOA 
HERKUTTELEMAAN!

KAHVI
+

MUNKKI

OLVI COLA 1,5L

1€
(Vain perjantaina 18.2.)

HUOMIO HUOMIO!!!
SAIMME ERÄN AKKUJA

HUIPPUHALVALLA!!!
(TAKUU 2 VUOTTA)

VAIN 99 €
100 AH AKKU 62 AH AKKU

VAIN65 €

1,99 € (SIS. PANTIN)

(VOIMASSA 18.2.-19.2.)

KYSY SAMALLA HUIPPU-
TARJOUKSET VIIMEISISTÄ 
VARASTOSSA OLEVISTA 

TALVIRENKAISTA!

OLVI 12-PACK

10,99 € (SIS. PANTIT)

TOTALPARTS OY
VARSITIE 1 PUDASJÄRVI
P. 0440 890 061 VARAOSA/KORJAAMO
P. 08-821 034 KAHVIO/GRILLI

WWW.TOTALPARTS.FI     WWW.FIXUS.FI

VARAOSAPUOLI AVOINNA MA-PE 8.30-17.00
LA 10-14, SU SULJETTU
KAHVIO AVOINNA MA-PE 6.30-21.00, LA-SU 9-21

1.1.2011-1.4.2011

AADABinja Tiivistyslista
Edullisin tapa tiivistää 

vetoisat ovet ja ikkunat!

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, Puh. 020 752 8260. 
Palvelemme ma-pe 8 - 17, la 9 - 14. Tervetuloa! 

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 Rakennustarvike/LVI: Eero 
Paukkeri 040 754 5071 Konekauppa: Vesa  Huhta 040 538 9626

www.rautia.fi

ESITTELYSSÄ PE 18.2. KLO 10-16

Binja Tiivistyslista:
•  Tutkitusti tehokas     
 energiansäästäjä  
•  Erittäin tehokas    
 ääneneristäjä
•  Helppo asentaa  
•  Palkittu tuote
•  TV:stä tuttu!

3.750,-

2.990,-

TU 1450/1

asenenttuna
+ rahti

3.519,-

ilman eduslaattoja
asennettuna

+ rahti

4.126,-

Nyt saat meiltä lämpöä varaavat 
ja sähköä säästävät Tulikivi- ja 

kermansavi-uunit.
Tule tutustumaan Tulikivi-uunin 

pystytykseen ja kysy tarjous! 
Paikalla Tulikivi Uunimestari. 

Hanki uunisi nyt, sillä rakenta-
jaedut ovat nyt parhaimmillaan.

Vähintään 

15% 
energiansäästö 

muutamalla 
kympillä!

Kahvitarjoilu!

Panasonic 
ILMALÄMPÖPUMPPU

+ asennus
890,-

NE9JKE

PYSTYTYSNÄYTÖS 
pe 18.2. klo 10-16

EDUSTAJA 
PAIKALLA 

pe 18.2. 
klo 10-16


