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PUDASJÄRVI-lehti nro 8 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 23.2.2011

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:

TERVETULOA!

Lippu 12 € sis.ep. 

Perjantaina 25.2 KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. Avoinna 12-04

Lauantaina 26.2. 

KARAOKE
Wintti
Avoinna la klo 23-04

Lippu 4 € sis. ep.

Tervetuloa 
porokilpailuun s. 4-7

Syötteen 
teemaa s. 10-14

OIKIA BURGERIBAARI

Kauppurienkatu 5 - Oulu

WWW.KAUPPURI5.FI
020 749 5000

SIINÄ KÄVELYKADULLA...

Elämäsi rahoituspaketti. 
Mitä kevyempi, sitä parempi.
Löydä helpottavan kevyt Elämäsi  
rahoituspaketti osoitteesta op.fi/rahaa
Yhdessä hyvä tulee.

Erotiikkaliike

Välineet ja leffat
miehiseen makuun.

Queen Desiree

Terveyskeskuksessa olevasta remontista johtuen 
kanttiini on suljettu 3.3.-30.4.2011 välisen ajaN.

Oulu Torikatu 25  
 050 468 3802

Täytekakut, voileipäkakut, pullat ym. valmistan tilauksesta tänäkin aikana. Heli Pekkala p. 040 705 1984

T.T. PURONTAKA

Lippu 4 € sis. ep.

UUTTA! Vonkamiehen Väläkky -kisa alkaa Kurenkoskessa 24.2. klo 19.00
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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

RAKKAUDESTA LAPSEEN
Ennen kuin olit syntynytkään, rakastin sinua.
Ennen kuin olit syntynytkään, tunsin pienet kätesi poskillani.
Ennen kuin olit syntynytkään, tunsin sinut sylissäni.
Ennen kuin oli syntynytkään, rukoilin puolestasi.
Ennen kuin oli syntynytkään, 
uskoin sinut Taivaan Isän huomaan. 
Nyt olet kaikkea sitä, mitä sinussa rakastan.

Lapsi on arvokas, lapsi on aarre, koska Jumala on hänet luonut. 
Perhe on lapsen ensimmäinen seurakunta. Lapsen jumalakuvan 
rakentumiseen vaikuttavat vanhempain mallit. Vanhempien kat-
se, kosketus ja lapsen kanssa leikkiminen välittävät vanhempien 
suhtautumisesta lapseen. Tärkeää on se, miten lasta kohdellaan 
ja uskotaan hänen myönteisiin mahdollisuuksiin. Jokaisesta lap-
sesta voidaan sanoa psalmin sanoin ” Sinä olet ihme.” Lapsesta 
huolehtiminen, kasvun tukeminen ja ohjaus ovat aikuisten teh-
tävä. Ihmiseksi kasvetaan toisten ihmisten yhteydessä. 

Seurakuntakin on kuva Jumalan perheestä, jossa lapsella on 
oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi oman itsenään. Kasteen arvoa 
ja merkitystä tulee vahvistaa. Pienen lapsen niin kuin aikuisenkin 
tarve on tulla rakastetuksi ja rakastaa. Välittävä ilmapiiri kannus-
taa kasvuun. Uskoa eletään todeksi arjessa ruoka- ja iltarukouk-
sen myötä. Hengelliset laulut, virret, perhejuhlat ja kirkkovuoden 
juhlien viettäminen antavat eväitä lapsen hengelliseen kasvuun. 
Lapsen elämään kuuluvat ilo ja toivo. Joulun ja pääsiäisen sano-
ma kertovat sekä ilosta että toivosta. 

Päiväkerhossa ja pyhäkoulussa hiljennymme hartaushetkessä 
Raamatun sanoman äärelle kuuntelemaan pyhää Jumalan sanaa. 
Lapselle on luontaista pysähtyä, olla hiljaa, kuunnella, pohtia, ky-
sellä ja ihmetellä. Päiväkerhon hartaudessa meillä oli aiheena ” 
Hiljaisuuden kuva.” Lapset saivat katsella kuvaa avoimesta kä-
destä, ja taustalla soi hiljaa huilumusiikki. Eräs kerholaisista totesi 
kuvaa katsellessaan. ” Se on Jumalan kämmen, lauletaan Jumalan 
kämmenellä ei pelkää kukaan.”  Ja kohta kerhohuoneessa kaikui 
lasten riemukas laulu. Siinä hetkessä meillä kaikilla oli hyvä olla. 

Lapsityössä haluamme välittää lapselle kuvan turvallisesta, 
rakastavasta ja armahtavasta Taivaan Isästä, ja Jeesuksesta las-
ten auttajana ja ystävänä. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan 
armo ja anteeksiantamus ovat elämän perusta. Ihmisen tulee 
pyrkiä hyvään, mutta aina on mahdollista aloittaa alusta, jos on 
joutunut eksyksiin. Lapsi tulisi nähdä ” Jumalan silmin” hyvänä 
silloinkin kun käyttäytyminen on aivan muuta. Lasta tulee ohjata 
ja auttaa hyvän lähteille ilmaisemaan ja toteuttamaan hyvyyttä 
elämässään. Kristillisen kasvatuksen ytimessä on omakohtaisen 
identiteetin rakentuminen, joka auttaa ihmistä itse tulkitsemaan 
elämää ja uskoaan.

Pienikin on tärkeä. Pienikin voi tuoda
ympärilleen lämpöä, hyvää mieltä luoda.
Virsi 488: 4

 Sinikka Luokkanen
 lapsityönohjaaja 

Tänä vuonna Yhteisvastuun kerää varoja yksinäisten nuorten tukemiseen 
Mosambikissa ja Suomessa. Suomessa kerätyt varat menevät tukioppilas-
toimintaan, nuorten turvatalojen ystävätoimintaan ja nuorten vertaistuki-
ryhmätoimintaan. Mosambikissa tuetaan nuorten selviytymistä pääkaupun-
gin Maputon köyhälistöalueella tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnoilla.

Seurakunta järjestää kolmena perjantaipäivänä/-iltana lipaskeräyksiä 
keskustassa. Lipaskeräyspäivät ovat pe 25.2., pe 4.3. ja pe 11.3. klo 15-19. 
Keräykseen osallistuu isoskoulutettavia, mutta tilaa on myös rippikoululai-
sille ja varttuneemmille vapaaehtoisille. Keräysaika on vähintään kaksi tun-
tia, mutta keräämässä voi olla myös koko keräysajan.

Kerääjät kokoontuvat seurakuntatalolla puolta tuntia ennen keräyk-
sen alkua, jossa annetaan ohjeet ja neuvot sekä varusteet lipaskeräykseen. 
Oman keräysajan päätyttyä lipaskerääjä palaa seurakuntatalolle palautta-
maan keräyslippaat ja varusteet. Jokainen keräykseen osallistuja saa kerä-
ykseen osallistumisesta hyvän mielen lisäksi pienen lahjan mukaansa. Rippi-
koululaiset saavat ”muu käynti”-merkinnän rippikoulukorttiinsa.

LIPASKERÄYS KESKUSTASSA 
YHTEISVASTUUN HYVÄKSI. 

TULE JA OSALLISTU.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
040-571 46 36/Tiina, tiina.inkeroinen@evl.fi, 
040-752 43 87/Marko, marko.vayrynen@evl.fi
0400-866480/Leena, leena.loukko@evl.fi. 

Lisätietoja Yhteisvastuukeräyksestä löytyy osoitteesta 
www.yhteisvastuu.fi.

Messu seurakuntakodissa 
su 27.2. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Juha Kukkurainen, Juk-
ka Jaakkola, Oulun NMKY:n 
kuorot. Luottamushenkilöi-
den tehtävään  siunaaminen. 
Kirkkokahvit.
Yhteisvastuukeräys on 
alkanut! Tule hakemaan alu-
eellesi keräyslista kirkkoher-
ranvirastosta. Myös keskus-

tassa on vielä vapaita alueita 
entisille ja uusille kerääjille.
Lähetyksen kirpputori ke 
2.3. klo 10-13.
Ystävän kammari ti 1.3. 
klo 12-13.30 seurakuntako-
dissa.
Kuorot: lapsikuoro ke 2.3. 
klo 16.45, Vox Margarita ke 
2.3. klo 18 , nuorisokuoro 
24.2.  ja to 3.3. klo 16.30 ja 
kirkkokuoro  to 24.2. ja to 
3.3. klo 18.  Sarakylän kappe-
likuoro to 3.3.. klo 18.45.
Nuorisotyö: Nuorisotyö 
järjestää Yhteisvastuun li-
paskeräysmahdollisuuden 
rippikoululaisille, nuorille ja 
varttuneemmille vapaaeh-
toisille. Lipaskeräyksiä jär-
jestetään pe 25.2., pe 4.3. ja 
pe 11.3. keskustassa. Rippi-
koululaisten ja nuorten lipas-
keräysaika on klo 17.30-19. 
Rippikoululaiset saavat ke-
räyksestä muu käynti-mer-
kinnän. Varttuneemmat va-

paaehtoiset voivat osallistua 
lipaskeräykseen jo klo 15.00 
alkaen. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset lipaskeräykseen: 
040-752 43 87/Marko Väyry-
nen, marko.vayrynen@evl.fi 
tai 040-571 46 36/Tiina, tiina.
inkeroinen@evl.fi.
Rippikoulu: A-ryhmän Hil-
turannan leiripäivä la 26.2. 
klo 10-16.00. Mukaan muis-
tiinpanovälineet ja ulkoiluva-
rustus. Lisätietoja Tiinalta tai 
Markolta.
Varhaisnuorten kevätlei-
ri hiihtolomaviikolla 9.-10.3. 
Hilturannassa 3.-7. luokka-
laisille. Ilmoittautuminen to 
3.3. mennessä kirkkoherran-
virastoon 08-8823100. Leiri 
on ilmainen.
Varhaisnuorten toimin-
tapäivä la 26.3. Kuusamossa, 
7-13-vuotiaille. Ohjelmassa 
mm. valokuvaus, lätynpais-
toa kodalla, ulkoleikkejä, la-
sinkaiverrusta. Toimintapäi-

vän aikana tarjotaan kaksi 
lämmintä ateriaa. Toiminta-
päivä on ilmainen. Sitovat il-
moittautumiset 3.3. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 
08-8823100. Ilmoittautuneil-
le annetaan tarkempaa tietoa 
kirjeellä.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ke 2.3. klo 10-13.
Perhekerho seurakunta-
kodissa ma 28.2. klo 10-13,  
perhekerho kaikenikäisille 
Livon koululla maanantaisin 
klo 10-13, seurakuntakodissa 
to 3.3. klo 10-13 ja Puhoksen 
koululla to 3.3.klo 10-13.
Leikkivä pyhäkoulu Koi-
vukodissa (Kauppatien pal-
velukeskuksessa) su 27.2. klo 
13.
Yhteisvastuutapahtuma 
kaiken ikäisille seurakuntako-
dissa to 24.2. klo 10-15. Toi-
mintapisteissä mm. arvontaa, 
kirppis, aarrearkku, musiik-
kikahvila, makkaranpaistoa, 

askartelua,  hartaus kirkko-
salissa tasatunnein. Ponirat-
sastusta seurakunnan pihalla 
klo 12-15. Tapahtuman tuot-
to yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.
Rauhanyhdistykset: Kä-
sityöilta Sarakylässä Elsa 
Puhakalla pe 25.2.  klo 19, 
lauluseurat Sarakylän  kap-
pelissa su 27.2. klo 19 (E. Il-
likainen).  Vuosikokousseu-
rat Kurenalan ry:llä su 27.2. 
klo 17. Lähetysseurat:  ti 1.3. 
klo 19 Sarakylän kappelis-
sa, ke 2.3. klo 19. Yli-Livolla 
Kerttu ja Jouni Luokkasella, 
to 3.3. klo 18 Hirvaskoskella 
Maria ja Vesa Vääräniemellä 
(H.Mattila, R.Hautamäki)
Kastettu: Anniina Alma Kaa-
rina Kälkäjä
Haudattu:  Laina Maria Tii-
rola 86 v, Kirsti Marketta Jo-
kikokko 81 v, Reijo Iikka Sii-
vikko 49 v

Pudasjärven seurakunnassa  rippikoulu alkoi syksyllä 
rippikoulumessulla. Rippikoululaiset suorittavat nyt kouluun liittyviä teh-
täviä ja muun muassa messuun osallistumiset ovat keskeisiä. Messuun 
osallistumisen kirjaa vihkoihin kappalainen Juha Kukkurainen pakkas-
sunnuntaina 16.tammikuuta.
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

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

Tunturivesien kaloja: siikaa, rautua
Merikalat: puna-ahventa, turskaa, 

ruijapallasta, merikrottia
Kraavisuolatut, savukalat sekä 

kuningasrapua ja tiikerirapua ym. ym.

Kala-auto Pudasjärvellä 
torilla  to 24.2 klo 9-17

Puh. 0400 169 259

Pudasjärven Metsänhoitoyh-
distys järjesti metsänomista-
jille metsäverokoulutusta 
keskiviikkona 16.2. Tilaisuu-
den avasi vt. toiminnanjoh-
taja Jussi Perttu kertoen, että 
mennyt vuosi oli puukaupan 
kannalta hyvä ja kuluvasta 
on odotetaan samanlaista. 
Uusi Kemera-laki on tehty, 
mutta ei vielä saa-tettu käy-
täntöön. Siinä tulee olemaan 
uutena pienenergiapuun 
tuen eriyttäminen kemeras-
ta. korjuu- ja kuljetustuki on  
nousemassa 10 euroon enti-
sen seitsemän euron sijaan, 
tosin se on menossa verol-
liseksi. Hehtaaria kohden 
maksettavalle pienenergia-
puulle tulee 45 kuutiometrin 
katto. Tukimäärä-rahat nuo-
renmetsänkunnostuksiin 
loppuvat todennäköisesti jo 

touko-kesäkuulla, toivotta-
vasti petu-tuen myötä saa-
daan tilanteeseen loppuvuo-
desta helpotusta.

–Tuet kannattaa hakea 
siis hyvissä ajoin, muuten 
maksatuksissa voi tulla vii-
västyksiä, neuvoi Perttu. 

-Puunmyyntiä voi olla 
kolmen eri verokannan mu-
kaan riippuen kaupanteko-
hetkestä (verohuojennus 50 
%, 75 % tai ei ollenkaan), 
kertoi metsäveroasioihin pe-
rehtynyt alueneuvoja Antti 
Härkönen. 

-Vuosimenoja voi olla ve-
rohuojennusten takia myös 
kolmenlaisia. Varausten te-
ossa voi asiaa heikentää 
mahdollinen tulevien vuosi-
en pääomaverokannan nou-
su. Kausiveroilmoitus pos-
titetaan eri paikkaan kuin 

pelkkä 2 C-lomake. Muis-
tiinpanoja ei tarvitse lähet-
tää verottajalle, vaan ne on 
säily-tettävä itsellä 6 vuotta. 
Sähköinen asiointi veroasi-
oissa on jo mahdollista inter-
net-verkossa. Verottaja saa 
virkateitse tietoon verovel-
vollisen tulot, mutta menot 
ja poistot on metsänomista-
jan itsensä huolehdittava ve-
rottajalle, neuvoi Härkönen. 

Metsänhoitoyhdistyk-
sellä on metsänomistajille 
suunnattu veropalvelu, jota 
suositeltiin käytettäväksi. 
Tilaisuudessa jaettiin myös 
metsäverotuksen muistiin-
panot kirjanen avuksi metsä-
veroasioiden hoitamisessa. 

Heimo Turunen

Metsäveroasioissa 
koulutusta metsänomistajille

Pohjantähden auditorioon oli saapunut runsaasti met-
säverotuksesta kiinnostuneita metsänomistajia. 

Oulun veripalvelusta saa-
pui 17.2 henkilökuntaa Pu-
dasjärven seurakuntatalolle 
hoitamaan tärkeää tehtävää 
verenluovutusta. Veripal-

Verenluovutus tärkeä osa terveydenhuoltoa
velu käy Pudasjärvellä pa-
rin kuukauden välein. Ta-
voitteena on saada noin 80 
luovuttajaa käyntikerralla. 
Kahdeksan hoitajan voimin 
urakasta selvitään muuta-
massa tunnissa. Veripalvelu 
kerää verta kansallisen tar-
peen pohjalta. 

-Verellä ei käydä kaup-
paa, vaan se tulee oman 
maan tarvitsijoiden käyt-
töön, kertoo vastaava sai-
raanhoitaja Tuula Mikkola. 

Verenluovutus on tärkeä 
osa terveydenhuoltoa. Syö-
pähoidot, leikkaukset, ta-
paturmien hoito ja monet 
muut tilanteet edellyttävät, 
että verta on saatavilla jatku-
vasti. Suomalaiset ovat hy-
vin tunnollista väkeä tämän 
suhteen.

Potilaille ei siirretä luo-
vutettua verta sellaisenaan. 
Luovutettu veri jatkokäsitel-
lään siten, että veren eri osat 
erotellaan toisistaan. Yli puo-
let luovutetusta kokoverestä 

on verinestettä eli plasmaa, 
joka sisältää vettä, erilaisia 
suoloja ja valkuaisaineita. 
Hieman alle puolet verestä 
on punasoluja ja noin sadas-
osa valkosoluja ja verihiuta-
leita eli trombosyyttejä.

Eri komponenttien erotte-
lu tehdään Pohjois-Suomen 
osalta Oulussa, muun Suo-
men Helsingissä. Veripalve-
lun laboratoriotoiminnat on 
keskitetty Helsinkiin. 

Kun veri luovutettiin Pu-
dasjärvellä, niin veri on käsi-
telty ja jaoteltu komponent-
teihin jo perjantaina Oulussa. 
Veren eri komponenteilla on 
erilaiset säilyvyysajat. Trom-
posyytit säilyvät viisi vuo-

rokautta, punasolut vii-
si viikkoa ja plasma säilyy 
kuukausia.

-Tämä työ on hyvin moti-
voivaa ja vaihtelevaa. Tässä 
tietää että asiakkaat pelasta-

vat hyvin usein kanssaihmi-
sen tai jopa useammankin 
hengen. Työskennellä osana 
sitä prosessia on tosi antoi-
saa. Päivät ovat erilaisia, vä-
lillä kentällä ja välillä toimis-

tolla, kertoo Tuula Mikkola. 
Oulun veripalvelun toi-

minta-alue on laaja, joka 
käsittää Oulu- Kemijärvi-
Suomussalmi-Kuusamo-Tai-
valkoski. (ek)

Alueneuvoja Antti Härkö-
nen opasti metsänomista-
jia metsäveroasioissa.

Vastaavan sairaanhoitajan 
Tuula Mikkolan mukaan ve-
renluovutuksen hyödystä 
luovuttajalle ei ole tutkittua 
tietoa. Se tiedetään varmas-
ti, että haittaa siitä ei ole

Maija Granlundilla on jo 
39 kerta verenluovuttaja-
na. Hän käykin säännölli-
sesti pari kertaa vuodessa 
luovuttamassa verta. -Luo-
vutuksesta tulee aina hyvä 
mieli ja sitä tuntee aitoa an-
tamisen iloa.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Isokatu 54, 90100 OULU

yhteyspäällikkö Mikko Pälvilä puh. 0400 895 295
Palvelunumero 01019 5110

  Hymyile, olet Turvassa
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Pudasjärven Porokilpailut 
järjestävä Team Kopero on 
tuttu nimi porokilpailijoi-
den piirissä, mutta useille 
ihmisille tämä tiimi on vie-
lä täysin tuntematon. Team 
Kopero on Pudasjärven alu-
een poromiesten perustama 
yhdistys, joka on perustettu 
nimenomaan porokilpailuja 
harrastavien poroihmisten 
kesken. Nimi Kopero juon-
taa nimensä Iinattijärven 
eteläpuolella olevalta Kope-
ronsuosta. Poromiehet ovat 
useiden vuosien ajan pitä-
neet Koperonsuota harjoi-
tuspaikkana, jossa poroilla 
on alkutalven mittaan ajet-
tu useita startteja ennen Po-
roCup kilpailuja. Alkujaan 
tämä harjoitusrata oli pää-
asiassa Iinattijärveläisten 
käytössä, mutta myöhem-
min siellä alkoi kulkea poro-
miehiä harjoittelemassa yhä 
enemmän. Viimein keksit-
tiin nimi Team Kopero! Kil-
pailujen ilmoituksessa oleva 
kuva on Koperonsuon har-
joitusajoista viime talvelta.    

Team Kopero haluaa kiit-
tää Pudasjärven kaupunkia, 
joka on tukenut näitä poro-
kilpailuja. 

Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
tuki nousee erityisen tär-
keäksi, joka sponsorointi on 
tärkeimpiä rahallisia tukia 

Tervetuloa porokilpailuun!

Cup käsittää viisi viikon vä-
lein pidettävää kisaa, jonka 
jälkeen eniten pisteitä saa-
neet porot pääsevät Inarissa 
27.-28.3. järjestettäviin Ku-
ninkuusajoihin. Kaikkiaan 
kisoja kiertää noin 200-250 
poroa. Ryhmä Team Kope-
rosta, joka koostuu pääasias-
sa Pudasjärven Iinattijärven 
viereisellä Koperonsuolla 
harjoitusajoissa kulkevista 
porokilpailumiehistä ja nai-
sista, kisoihin osallistuu noin 
20 poroa. 

Kuumassa sarjassa Rova-
niemellä A-finaaliin pääsivät 
Team Koperon Jaana Ylitalon 
Lemmenliekki, Oiva Koske-
lan Säpinä ja Pauli Mertalan 
Natsa. B-finaaliin ylsi Janne 
Alatalon porukan poro Sese-
on ja C-finaaliin Janne Vähä-
kuopuksen Nitro. 

Yleisen sarjan B-finaalissa 
oli Markus Jaurakkajärven 
Haastaja, Liisa Jaurakkajär-
ven Bumpa sekä Liisa Timo-
sen Rytinä. Kaikkiaan poro-
cup kisoja kiertää 200-250 
poroa, joista noin 20 Team 

kilpailuun. Ilman apua näitä 
kilpailuja ei olisi mahdollista 
edes järjestää. Kiitos, että on 
osallistuttu. Kiitetään myös 
talkooväkeä ja paljon muita 
tukijoita.

Team Koperolaiset! Meil-
lä on ollut kova homma 
nostaa pystyyn tämä suu-
ri tapahtuma. Osa kilpailu-
asioista on muuttunut ny-
kyaikaiseksi ja nyt meillä on 
siihen valmis sapluuna tu-
levaisuutta varten. Työtä on 
ollut paljon, työt pyrittiin 
jakamaan, vastuuhenkilöt 
on nimetty. Vastuun joutuu 
kantamaan jokainen tiimiläi-
nen, ja ilokseni voin mainita, 
että se vastuu on myös kan-
nettu!

Porokilpailujen johtajana 
minulla on ilo toivottaa kaik-
ki kilpailijat tervetulleiksi. 
Te porokilpailijat olette nyt 
se orkesteri, jonka mukaan 
nämäkin kilpailut viedään 
päätökseen. Pidetään rehti ja 
reilu kilpailu, jolla takaam-
me yleisölle eksoottisen ja 
vauhdikkaan poroviikonlo-
pun. Haluan myös toivottaa 
katsojat tervetulleeksi seu-
raamaan tätä jännittävää tal-
vista porokilpailutapahtu-
maa. 

Markus Jaurakkajärvi
Porokilpailun johtaja

Porokilpailujen johtajana minulla on ilo toivottaa kaikki kilpailijat tervetulleiksi, sanoo Markus Jaurakkajärvi. Jäkälää 
hamuava Veitser-poro oli viime ja toissa talvena hyvä kisaaja porokilpailussa.

Team Koperon porot hyvässä iskussa  
Koperon poroa omistajineen 
ja ajajineen. 

Viime viikonloppuna 19-
20.2 toisessa osakilpailussa 
Levillä pakkaskelissä juos-
tussa kuumassa sarjassa 
Oiva Koskelan Säpinä Pinta-
molta oli kolmas, neljäs Pau-
li Mertalan omistama Nat-
sa Ikosen paliskunnasta ja 
viides Janne Vähäkuopuk-
sen Nitro Pintamolta. Lisäk-
si Team Koperon useita po-
roja sijoittui niin hyvin, että 
saivat Cup pisteitä.

Yleisessä sarjassa Yli-Iin 
Tannilasta Jouni Kyrönnie-
men poro Kohu sijoittui toi-
seksi ja juoksi lauantaina 
hurjan ajan 16,64. Reijo Kent-
tälän Karkuri sijoittui 8. ja 
siirtyi samalla kuumaan sar-
jaan 18.40 ajallaan. Markus 
Jaurakkajärven Bumpa oli 
9. 18.30 ajalla siirtyen kuu-
maan sarjaan. 

Ensi viikonloppuna eli 
25.-27.2 Porocup kisat ovat 
Pudasjärvellä ja kisa on sa-
malla Kultakelloajot. (ht)

Rovaniemen Raviradalla pidetyssä kilpailussa oli paljon kat-
selijoita, joita myös Pudasjärvelle toivotaan runsaasti.

Rovaniemen kuuman sarjan A-finaali eli kuusi parasta Oiva Koskela, Janne Vähäkuopus, Jaakko Seppänen, Sep-
po Seppänen ja Ari Niittyvuopio viime kuninkuuden voittanut. Dat Lea

Poroihmisten odotettu porocup alkoi 12-13.2 Rovaniemen raviradalla.
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POROCUP-OSAKILPAILU

KULTAKELLOAJOT
&

Pudasjärven Ilmailukeskus 25.-27.2.2011

Team Kopero järjestää:

Viikonlopun ohjelma
Perjantai 25.2.2011 klo 13.00
Tuntemattomien sarja yksittäisajona  (samalla mahdollisuus karsintaan)

Lauantai 26.2.2011  klo 11.00

 Kilpailujen avaus, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
 Naisten sarjan alkukilpailut, yksittäisajona
 Kuuman sarjan alkuerät (5 ryhmissä)
 Yleisen sarja alkuerät (5 ryhmissä)
 Naisten kultakelloajon �naali, 3 nopeinta ryhmäajona
 Kisatanssit, Hotelli  Ravintola Kurenkoski
 Naisten sarjan palkintojen jako 

Sunnuntai 27.2.2011 klo 11.00

 Kilpailujen avaus, Jukka Knuuti, 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 

Lähdöt ajetaan 1000 m radalla.

Tapahtumapaikalla tuote-esittelyjä ja paikallisia yrittäjiä myyntipistei-
neen.  
Lapsille poro- ja hevosajelua.

Tervetuloa!

Viikonlopun ohjelma
Perjantai 25.2.2011 klo 13.00
Tuntemattomien sarja yksittäisajona 
(samalla mahdollisuus karsintaan)

Lauantai 26.2.2011 klo 11.00
Kilpailujen avaus, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
Naisten sarjan alkukilpailut, yksittäisajona
Kuuman sarjan alkuerät (5 ryhmissä)
Yleisen sarja alkuerät (5 ryhmissä)
Naisten kultakelloajon finaali, 3 nopeinta ryhmäajona
Kisatanssit, Hotelli Ravintola Kurenkoski
Naisten sarjan palkintojen jako

Sunnuntai 27.2.2011 klo 11.00
Kilpailujen avaus, Jukka Knuuti, 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

Lähdöt ajetaan 1000 m radalla.

Tapahtumapaikalla tuote-esittelyjä ja 
paikallisia yrittäjiä myyntipisteineen.
Lapsille poro- ja hevosajelua.

Tervetuloa!

Kilpailun johtaja Markus Jaurakkajärvi
Valvoja Kari Henttunen
Tuomaristo Reijo Kenttälä, Mauri Lakela, 
 Jarmo Kynkäänniemi
Maalituomarit Heikki Kivinen, Mauri Lakela,
 Markus Jaurakkajärvi
Päälähettäjä Risto Seppänen
Ajanotto Heikki Kiviniemi
Manuaalinen ajanotto Seppo Tolkkinen, Jouni Juusola, 
 Pasi Törrö, Pentti Pieniniemi, 
 Tauno Herukka, Mikko Parviainen
Kuuluttaja Jouko Turpeinen
Ajontarkkailija Heikki Härmä
Sihteeri Maarit Jaurakkajärvi
Palkinnot, arvat Kari Timonen, Janne Vähäkuopus, 
 Seppo Seppänen, Mertsi Stenius
Talkoot Team Kopero
Järjestysmiehet Ritva Timonen, Esko Törmänen, 
 Marko Koivula, Kauko Tervonen, 
 Martti Taivaloja
Eläinlääkäri Miia Konttila
Ensiapuryhmä Seija Timonen, Minna Jaurakkajärvi

PoroCup ja 
Kultakelloajojen 
kilpailuorganisaatio:

Yksi porokilpailujen halu-
tuimmista ohjastajista on 
Janne Alatalo Pudasjärven 
Ala-Siurualta. Yhteen vii-
konloppuun hänelle saattaa 
mahtua jopa kymmeniä läh-
töjä eri poroisäntien poroil-
la. Pudasjärven kisoista hän 
odottaa kutkuttavan jännit-
tävää tapahtumaa, sillä läh-
döissä on mukana monta 
vahvaa poroa ja menestynyt-
tä ohjastajaa. Vääntö voitta-
jasta tulee olemaan tiukka. 

Perjantain ja lauantain 
Pudasjärven Kultakellokisat 
Janne arvostaa vuoden toi-
seksi tärkeimmäksi kilpailu-
tapahtumaksi. Sitä merkittä-
vämpi hänen mielestään on 
vain loppukilpailu eli Inarin 
Poro Cup. Pudasjärven kisa 
on yksi viidestä osakilpai-
lusta, joista valitaan 24 kil-
pailijaa Inarin SM-kisaan.

– Rovaniemen osakilpai-
lussa Utsjoen Länsmanin po-
rot antoivat melekoset vauh-

Ohjastaja Janne Alatalo:

Odotettavissa tiukka kisa
timerkti. Länsmanin porot 
tulivat voittajaksi kummas-
sakin sarjassa. Niitten vauh-
ti näytti aika vahvalle, Janne 
arvioi tulevan viikonlopun 
kilpailuasetelmia.

Toisen tiukan vastuk-
sen tuo Jannen ennakointien 
mukaan Yöjuttu, joka on ra-
nualaisen Maire Rupulan 
omistuksessa. 

Vaan ei Janne itsekään 
huonoilla näytöillä kisaan 
lähde. Kisakokemusta täl-
tä vuodelta hänellä on mel-
kein tuplasti enemmän kuin 
lähinnä seuraavaksi aktiivi-
simmalla ohjastajalla. Pel-
kästään yhden viikonlopun 
aikana pari viikkoa sitten 
hänellä oli starttiviivalta 48 
lähtöä eri poronisännille. 
Seuraavaksi ahkerin pääsi 
pariakymmentä vähäisem-
pään määrään.

Vauhdin mallia toisille 
Janne näytti Oulun Poro Fe-
ria Sprintissä tammikuussa. 

Vähäkuopuksen Jannen Mit-
ro-poro oli sprintin voittaja, 
ja ohjastajana oli Janne Ala-
talo. Eikä Jannen pokaalisijat 
tähän lopu. 

Voittoja on kertynyt jo 
aiemminkin. Rovaniemen 
Kultakellokisassa hän on ot-
tanut voiton siskonsa Seseon 
-porolla, ja Kenttälän Reijol-
le Valomerkillä hän nappasi 
Portimossa Timantin. Kaiken 
kaikkiaan palkintopokaaleja 
Jannella on jo ”tuvan täydel-
tä”. – On niitä siunaantunut 
ihan mukavasti, mutta aina 
sinne uusia sopii. Ohjasta-
jaksi porokilpailuihin Jan-
ne lähti heti, kun se sääntö-
jen mukaan oli mahdollista, 
eli jo 15-vuotiaana. Kymme-
nen vuotta sen jälkeen hän 
on kasvattanut pokaaliensa 
määrää. Nykyisin poroisän-
nät suorastaan kilpailevat 
siitä, että saisivat hänet oh-
jastajaksi arvokisoihin ilmoi-
tettaville poroilleen. 

Pudasjärven SM-osakil-
pailun ajoissa Janne on voit-
toveikkauksissa mukana vä-
hintään yhtä vahvasti kuin 
eräät toisetkin. Ylivertaista 
voittajaehdokasta näissä ki-
soissa ei kuitenkaan ole, ja se 
on hyvä. Yleisöllä riittää jän-
nitettävää.

Esko Leipälä

Poroisäntä Janne Vä-
häkuopuksen ajokas 
Lapinpoika on tänä 
talvena siirtynyt viet-
tämään hyvin ansait-
tuja eläkepäiviään. Ta-
kana on kymmenen 
vuoden kilpailu-ura, 
mikä on porolle erit-
täin kunnioitettava 
saavutus. 

Lapinpoika osallis-
tui kilpailuihin vielä 
talvella 2009. Hieman 
aiemmin eli 10-vuoti-
aana se kilpaili tasa-
päisesti nuorempiaan 
vastaan SM-Cup-ki-
soissa. 2010 vanhuus 
alkoi näyttää merkke-
jään, ja sairastelut vei-
vät Lapinpojan juok-
susta terävimmät 
ajat. Silti viime vuon-
na Lapinpoika pystyi 
juoksemaan nuoren 
ohjastajan kanssa ju-
niorisarjassa kakko-
seksi.

– Se pittää nyt 
ensimmäistä eläke-
vuotta. Sen kanssa 
on pitkä taival pit-
kin Pohjois-Suomea 
kierretty viimesen 
yheksän vuoden ajan, 
Janne Vähäkuopus 
muistelee haikeana. 

Kilpaporon aktii-
vi-ikä asettuu useim-
miten noin neljästä 
ikävuodesta kymmen-
vuotiaaksi. Lapinpoi-
ka ei keskiarvoja kun-
nioittanut. Sillä riitti 
vauhtia vielä senio-
rinakin. Tänä keväänä 
Lapinpoika täyttää 13 
vuotta. 

Lapinpoika 
eläkkeelle

Natsa poron kasvattaja ja 
kouluttaja Simo Mertala ja 
Janne Alatalo Pudasjärven 
lentokentän harjoitusajois-
sa tammikuussa.

Janne Alatalo Rovaniemen 
cupissa kuuman sarjan A-
finaalissa Säpinä poroa oh-
jastamassa (vihreä väri).
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Eero Länsmanin kilpaporot 
juosseet porokuninkuuksia

Utsjoella porotilaa yhdes-
sä veljensä Niilo Länsmanin 
kanssa pitävä Eero Länsman 
on 80-luvun loppupuolel-
ta lähtien kouluttanut kil-
paporoja. Muiden voittojen 
lisäksi ovat hänen koulutta-
mansa kilpaporot voittaneet 
yhteensä kuusi porokunin-
kuustitteliä.

–Poronvasasta ei vielä 
varsinaisesti näe, tuleeko se 
vielä joskus pärjäämään hy-
vin porokisoissa. Porovasois-
ta jätetään elämään vahvat ja 
isokokoiset, joista sitten kel-
lo, eli juoksuajat, tulee aika-
naan näyttämään, kenellä on 
aineksia pärjätä kisoissa, sa-
noo Länsman. Tulevaa kil-
paporoa ei myöskään ruo-
kita sen kummemmin kuin 
muitakaan poroja. Varsinai-
set harjoitukset alkavat po-
ron ollessa noin parivuotias. 
Aluksi harjoitukset ovat hy-
vin kevyitä: etupäässä hih-
nanpäästä taluttamista sekä 
koestartteja, joista näkee, 
kannattaako poron koulutta-
mista vielä jatkaa.

–Kovempi ja säännölli-
nen treenaaminen alkaa vas-
ta poron ollessa neljävuotias, 
ja tämän jälkeen kilpailemi-
nen alkaa noin vuoden ku-
luttua.

Tosin myös kilpaporot 
laiduntavat osan vuodesta 
vapaana muiden porojen ta-
paan. –Kesällä sääsket tree-
naavat luonnossa kilpapo-
roja. Syksyllä taas kilpaporot 
treenaavat taistelemalla jat-
kuvasti toisten porojen kans-
sa naaraista.

Eurokas kaikkein 
menestynein
Periaatteessa kilpaporon hoi-
to ja treenaaminen on suh-
teellisen helppoa: porokou-
luttajalta menee aikaa näihin 
toimiin noin kolme tuntia 
päivässä. Tosin tämä ei ole 
aivan koko totuus.–Treenaa-
misen käytetty aika on noin 
tunnin verran päivässä. Joka 
tapauksessa kaikkeen hoi-
toon liittyvään, kuten ruok-
kimiseen, menee suurin osa 
ajasta. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että jos ei olisi kil-
paporoja, niin silloin ei olisi 
ollenkaan näitä ruokkimisia-
kaan, sanoo Eero Länsman.

Kilpaporon ura kestää 
neljä viisi vuotta. Eero Läns-
manin kouluttamista kilpa-
poroista kaikkein menesty-
nein on Eurokas, joka voitti 
viime vuosikymmenellä 
muun muassa viisi poroku-
ninkuutta.

–Eurokkaalla on vieläkin 
kaikki voimassa olevat maa-
ilmanennätykset sekä yhdel-
tä että kahdelta kilometriltä. 
Se oli superlahjakkuus, vaik-
ka voihan niitä vielä tulla si-
täkin parempia kilpaporoja.

Kuitenkin kaikkein par-
haimmalta maistui kilpa-
poro Muzehasin aikoinaan 
juoksema porokuninkuus.

–Muzehasin voitto 90-lu-
vun lopulla oli meidän en-
simmäinen, ja se tuntuu vie-
läkin kaikkein suurimmalta 
voitolta.

Jukka Miettinen

Menestyvän kilpaporon kas-
vattamisessa on mukana 90 
prosenttia onnea, ja loppu 
on jotain muuta. Näin sanoo 
varaporoisäntä Janne Vä-
häkuopus Pintamon palis-
kunnasta, jolle porokilpailut 
ovat olleet verissä jo yli 20 
vuotta. 

Pudasjärven Kultakello-
ajoihin Janne Vähäkuopus 
on ilmoittanut yhden poron 
kuumaan sarjaan, ja joku-
nen poro starttaa myös tun-
temattomien sarjassa. Hä-
nen porojaan ohjastavat nyt 
toiset, vaikka 21 vuotta hän 
oli paljon käytetty ohjastaja 
myös itse. 

Tammikuinen Oulun Poro 
Ferian Srintin voitto meni 

Ajokas luodaan onnella ja haavereilla
Vähäkuopuksen nimiin, ja 
parin viikon takainen C-fi-
naalin voitto Rovaniemel-
tä meni myös Vähäkuopuk-
selle. Voittaja-ajokkaita ja 
-ohjastajia Jannen tallista on 
noussut useita. 

Kumpi on sitten vaikeam-
paa – kasvattaa voittajaporo 
vai harjaannuttaa ohjastaja, 
joka ajaa voittoon? 

-Tiukin homma on löytää 
se nopia poro. Siinä on tuu-
ria 90 prosenttia, että sen no-
pian poron löytää, Vähäkuo-
pus sanoo. 

– Ja kuskiakin on monen-
laisia, mutta hyvä kuski tu-
lee kokemuksen kautta. 

Vaan ei pelkällä tuurilla 
voittaja eteen asetu. Pari ku-

vausta voittajaporoehdok-
kaasta Janne heittää.  

– Kyllä se on luonnostaan 
reipasliikkeinen otus. Pitää 
vainuta, millä porolla on no-
piat lihakset. Se pitää nähä 
poron liikehtimisestä, kun se 
tuolla luonnossa liikkuu.

Ohjastajauransa aikana 
Vähäkuopus ehti ajaa liki 
sadan eri poroisännän ajok-
kaita. Porokisojen kilpailu-
kokemusta Pintamon ny-
kyaktiiveista on enemmän 
kuin hänellä vain Kenttälän 
Reijolla. Myös porokisojen 
riskit ja haaverit ovat vuosi-
en myötä tulleet hänelle tu-
tuksi. 

– Eihän siitä ilman haave-

reita ole selvinnyt. On siinä 
sormia murtunut, ja on ollut 
kaikennäköistä lihasvam-
maa, mustaa silmää ja avo-
haavaa. Pahinta on, että sor-
mi on murtunut useampaan 
kertaan.

Porokisaa seuraavalle 
lantalaisella eli etelän mie-
helle ohjastajan murtuma-
herkkyys saattaa olla yllätys. 
Murtumia syntyy, kun ajo-
hihna kiertyy sormen ympä-
rille, kun poroa yrittää pitää 
paikallaan, ja kun poro kai-
kesta huolimatta yllättäen 
riuhtaisee.

Ohjastajan pakolliset va-
rusteet kertovat myös lajin 
riskeistä. Kypärä on oltava 
– ja kaulasuoja, jona toimii 

Silver One ja Eero Länsman voitti kuuman sarjan Rovaniemellä ja vahva etukäteissuosikki myös Pudasjärvellä.

Vuoden aikana käsitellään lähes 600 poroa
Yli-Iissä toimiva perheyritys, 
Tannilan Porotuote perustet-
tiin vuonna 2001. Siitä lähti-
en tarkoitusta varten sanee-
ratussa entisessä navetassa 
on leikattu ja käsitelty vuo-
sittain useita satoja poroja.

–Viime vuosien aika-
na olemme käsitelleet vuo-
sittain 400-500 poroa. Tänä 
vuonna, eli kaudella 2010-
2011, määrä näyttää mene-
vän lähemmäs kuuttasataa, 
sanoo yrittäjä Jarmo Kyn-

käänniemi.
Tannilan Porotuote pys-

tyisi tilojensa puolesta kä-
sittelemään vaikka tuhatkin 
poroa vuodessa. Tämänvuo-
tinen määrä näyttää kuiten-
kin sopivan hyvin sen suun-
nitelmiin. Työmäärä on juuri 
sopiva laatutuotteistaan tun-
netulle yritykselle.

–Työpäivät venyvät jo 
nyt hyvin pitkiksi. Sitä paitsi 
meillä on siitä hyvä tilanne, 
ettei meidän tarvitse erityi-

semmin mainostaa tuottei-
tamme, koska niillä on jo nyt 
kova kysyntä. Poronlihaa on 
muutenkin tarjolla vain rajat-
tu erä. Näin ollen mainonta 
merkitsisi sitä, että syntyisi 
ostobuumi, emmekä pystyi-
si enää tarjoamaan tuotteita 
kaikille halukkaille.

Tannilan Porotuotteessa 
leikattavista poroista jaloste-
taan kylmäsavustettuja sisä/
kulmapaisteja sekä makka-
roita. Erityisen tunnettu se 

on kylmäsavumetwurstis-
taan, jota menee hyvin kau-
paksi.

–Olen aikoinaan koulut-
tautunut ja hakeutunut kyl-
mäsavupuolelle, koska mi-
nulla on ollut nimenomaan 
sitä alaa kohtaan kova drai-
vi ja intohimo. Pyrin työssä-
ni siihen, että asiakkaat saa-
vat huipputuotteita. Haluan 
aina, että he maistavat liha-
tuotteitamme ennen kaupan-
tekoa, jotta varmasti tietävät, 

mitä he tulevat saamaan, sa-
noo Kynkäänniemi.

Tällä hetkellä Tannilan 
Porotuotteen herkut myy-
dään suurimmaksi osaksi 
Oulunseudun asiakkaille. Li-
säksi sen valmistamat tuot-
teet käyvät kaupaksi aina 
Helsinkiä myöten. Kysyn-
tä ei enää rajoitu pelkästään 
vain kotimaan markkinoi-
hin. Kahtena viime vuotena 
pieniä eriä on myyty ulko-
maille Hollantiin ja Itäval-

taan.
–Poronelinkeino antaa 

meille paljon muutakin kuin 
vain poronlihan, kuten po-
rokilpailuharrastuksen sekä 
luonnossa liikkumisen. Olen 
myös huomannut, että asi-
akkaatkin ovat hyvin kiin-
nostuneita kuulemaan kaik-
kia poroon liittyviä hienoja 
tarinoita.

Jukka Miettinen

jäykistetty kangas. Se suo-
jaa kaulavaltimoa, jos ajon 
tiimellyksessä ohjastaja kaa-
tuu, ja ylitse viistää mies-
tä, poroa, ja poron koipea, ja 
liukkaasti viiltävää suksea.

Nyt 38-vuoden ikäisenä 
Vähäkuopus on jättänyt oh-
jastamiset muille, paitsi mitä 
nyt harjoituksissa sitä vie-
lä vähän maistelee, mutta 
kilpailut ovat asia erikseen. 
Miehen paino nousi yli op-
timirajan. Kilpailijat paina-
vat kisavarusteineen suk-
set ja kypärä mukaan lukien 
vähintään 60 kiloa, useim-
mat 60 – 65 kiloa. Se on tiuk-
ka raja.

Viikonlopun kisoissa Pu-
dasjärvellä Vähäkuopuksen 
ohjastajana on Alatalon Jan-
ne. Voittajaehdokkaaksi ni-
mettävää yhtä vastustajaa 

Vähäkuopus ei lähde nimeä-
mään. Kovia vastustajia on 
monta. Niitä on viime vuo-
den Kuningasporo Teatle ja 
saman kisan kakkonen Yö-
juttu. Rovaniemellä Seiree-
ni nousi yleisestä kuumaan 
sarjaan, ja tiedä sitten, mihin 
kaikkeen se pystyy. Lisäk-
si kilpailun järjestäjän Ko-
peroteamin Säpinä ja Natsa 
ovat kyenneet ihan vakavas-
ti huomioitaviin näyttöihin 
menokyvyistään. 

Pudasjärvelle odotetaan 
ilmoittautuvan kaikkiaan 
200 – 250 ajokasta lauantain 
ja sunnuntain lähtöihin sekä 
perjantain tulokaskisaan. 
Kilpailut ajetaan Pudasjär-
ven lentokentän kiitoradan 
vieressä. 

Esko Leipälä
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Kilpaporoja ohjastava 
Mika Länsman aloitti po-
ronkuskin uransa hyvin 
varhain. Hän oli vasta yk-
sitoistavuotias, kun Inarin 
poromiehet pyysivät hän-
tä poro-ohjastajaksi vuo-
den 1986 kuninkuusajoi-
hin.

–Olihan se osallistu-
minen kuninkuusajoihin 
kieltämättä pienelle po-
jalle jännittävää ja mel-
koinen elämys. Sitä ennen 

Porokuninkuus 
kuusi kertaa ajajana

piti kuitenkin käydä muuta-
man päivän ajan harjoittele-
massa, johon kuului myös 
harjoituslähtöjen tekeminen, 
sanoo Mika Länsman.

Sen jälkeen Mika on osal-
listunut ohjastajana satoihin 
lähtöihin, joista suurimpaan 
osaan isänsä Eero Länsma-
nin kouluttamilla poroilla. 
Kuuman sarjan voittoja hä-
nelle on kilpauran aikana 
kertynyt kymmeniä ja poro-
kuninkuudenkin hän on eh-

tinyt voittaa jo kuusi kertaa.
–Kyllähän se, että olen 

menestynyt kisoissa, on kiel-
tämättä tuntunut hyvältä. 
Se on myös antanut minul-
le paljon motivaatiota jatkaa 
vuosi vuoden osallistumista 
näihin kisoihin.

Kenestä tahansa ei 
ole poro-ohjastajaksi
Jotta pärjäisi porokuskina, 
täytyy tiettyjen edellytyksi-
en täyttyä. Näistä ensimmäi-

nen ja samalla minivaatimus 
kisoihin osallistumiselle on 
kuskin paino. Porokuskin 
pitää painaa vähintään kuu-
sikymmentä kiloa, ja jos se ei 
täyty, niin täytyy käyttää li-
säpainoja.

–Hyvältä porokuskilta 
vaaditaan tietysti myös pal-
jon muitakin ominaisuuksia. 
Ensimmäinen näistä on se, 
että porokuski on lapsesta 
saakka harrastanut hiihtoa 
ja muutenkin sinut suksien 

kanssa. Tietysti porokuskin 
pitää tuntea ja tietää paljon 
poroista sekä niiden käyttäy-
tymisestä, sanoo Mika Läns-
man.

Tämäkin kausi on läh-
tenyt Länsmanilta hyvin 
käyntiin. Heti PoroCupin 
aluksi heltisi Rovaniemellä 
käydyistä kisoista molempi-
en sarjojen voitot. Odotuk-
set ovat näin ollen tämänkin 
kauden osalta korkealla.

–Otetaan kaikki, mitä saa-

daan, eikä yhtään anneta 
muille ilmaiseksi. Odotan 
hyvää menestystä, vaikka 
tietysti mukana on paljon 
kovia kilpakumppaneita, 
joten helppoa se ei tieten-
kään tule olemaan. Tietysti 
tässä mennään myös eläin-
ten ehdoilla, joten toivon 
myös, että porot pysyisi-
vät terveinä koko kauden 
ajan.

Jukka Miettinen

Kuuman sarjan finaali päätöksessä, jossa voi-
ton vei Silver One Mika Länsman ajajana.

Luppoveden rantaa mukaillen 
Safaritalon takaa kulkee latu, 
joka avataan ennen kuin maa 
on kunnolla lumessa. Se jat-
kuu kohti Luontokeskusta ja 
siitä edelle stadionille kaiken 
kaikkiaan yhteensä kolmen 
kilometrin verran. Se on Syöt-
teen ensilumen latu.

Ensilumenladulle aikaisemmin 
uuden lumetustekniikan ansiosta

Luontomaisemien helmet latureittien varrella

Syötteen latureitistön varrella on Syötteen luonnon ja maiseman helmiä. Tuvat ja laavut matkan varrella tuovat sijaa monenlaisille elämyksille.
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 11/15 ETÄTYÖ, TEHDÄÄNKÖ SITÄ 0IKEASTI

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

Pudasjärviset ystävällisiä ja avuliaita

Seuraavassa osassa tutustumme mökkiläisten 
mielipiteisiin internetyhteyksistä. 
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

Mökkiläisten viipymän kan-
nalta eniten vaikutusta on 
vapaa-ajan määrällä. Toi-
saalta myös etätöiden te-
komahdollisuus luo jous-
toa mökillä olemiseen. Työn 
muuttuessa yhä enemmän 

Haukiputaan Martinniemes-
tä Leena ja Jorma Ruotsalai-
nen sekä Jorman poika Jari 
ja hänen vaimonsa Lilli ra-
kensivat vapaa-ajan asun-
non Pärjänsuon Lintuperäl-
le neljä vuotta sitten. Mökki 
sijaitsee suuren suon laidal-
la. Kesällä mökillä käydään 
säännöllisesti, talvella har-
vemmin. 

-Mökkijuttu on meil-
le ”ikuinen projekti”. Mie-
tinnässä on jatkuvasti mitä 
uutta ensi kesänä tehdään. 
Mökin jälkeen rakennettiin 
sauna, sitten laavut sekä gril-
lipaikka, liiteri ja saunan jat-
keeksi varasto ja ensi kesänä 
on haaveena huvimajan ra-
kentaminen. 

-Pudasjärvellä on kiva 
olla mökkiläisenä, kun luon-
nossa on paljon kiveä, joka 
on eräs meidän harrastus. 
Mökkimme etupiha on ai-
dattu 70 cm korkeasti luon-
nonkivillä. Päälle on tarkoi-
tus tehdä kukkaistutuksia, 
kunhan kesä tulee, kertovat 
Ruotsalaiset. 

He antavat suuren arvon 
paikallisten ihmisten ystä-
vällisyydelle ja avuliaisuu-
delle. Eräänkin kerran polt-
topuiden tuoja oli pinonnut 
puut kahden koivun väliin ja 
laittanut vielä pinojen päälle 
peitteet. Tien auraus on jär-
jestynyt kätevästi, jopa il-
man pyyntöä eikä auraajal-
la ole eurojen kuvat silmissä. 
(ht)

sähköiseen muotoon, myös 
työnteon mallit muuttuvat. 
Mökkiläiskyselyyn vastan-
neista 21 (2,5 %) tekee sään-
nöllisesti ja 198 (22 %) satun-
naisesti etätöitä mökkeilyn 
lomassa. Pudasjärven mök-

Mökkeilyyn kuuluu grillaa- 
minen, grillausvuorossa 
Jari. 

kiläisistä eniten etätöitä teh-
dään Syötteen alueella.

Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

Kyselyyn vastaajien määrä 
903 kotitaloutta

Mökin jälkeen rakennettiin sauna, Jari Ruotsalainen lau-
doittamassa seinää, jonka Lilli-vaimo maalasi perästä. 

Omalla mök-
kitiellä voi 
6-vuotias 
Heli pitää 

pikku mön-
kijällä ajami-

sesta.

Nyt myös 
polttopuita!

MEILTÄ HÖYLÄHIRSI 
SAUNAT JA -MÖKIT 
SEKÄ KAIKKI  PUUTAVARA
RAKENTAMISEEN! 

Pihatar Palmusara

Karpalotie 20, KELLO p. 010 2701 300
Pistotie 4, PUDASJÄRVI p. 010 2701 303

Matkapuhelimesta soittaessa 8,28 snt/puh + 17,4 snt/min (alv 23%) 
Lankapuhelimesta soittaessa 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 23%)

www.kellonpuu.com

KELLON PUU OY

Matkailun merkittävä pullonkaula:

Yhteyksiin parantamisen tarvetta 
lentokentältä naapurikuntiin
Oulun keskustan ja lento-
kentän välisiä yhteyksiä on 
lisättävä ja järkeistettävä. 
Tällä hetkellä Oulun-kaaren 
jäsenkunnista on liian han-
kala päästä lentokentälle. 
Kauko-, ja lähiliikenteen ai-
kataulut eivät täsmää kes-
kenään, jolloin odotusaika 
venyy niin pitkäksi, että jul-
kisen liikenteen käyttö ei ole 
mahdollista. Usein keskus-
tassa täytyy myös vaihtaa 
pysäkkiä, jolloin linja-auto-
jen käyttäminen ei onnistu 
matkatavaroiden kanssa ja 
vaatii hyvää Oulun paikal-
listuntemusta. Asiat käyvät 
ilmi Oulunkaaren kuntayh-
tymän teettämästä logistiik-
kaselvityksestä, jota Oulun-
kaaren kuntayhtymä käsitteli 
yhtymähallituksen kokouk-
sessa 16. helmi¬kuuta ja lä-
hetti sen jäsenkuntien käsit-
telyyn. 

Julkinen liikenne on Ou-
lunkaaren alueen matkai-
lun merkittävä pullonkaula. 
Lentokentältä tarvitaan sekä 
suoria bussiyhteyksiä jäsen-
kuntiin että suoria ja nopeita 
syöttöyhteyksiä rautatiease-
malle ja linja-autoasemalle. 
Tällä hetkellä kentältä Iin ja 
Pudasjärven suuntaan läh-
dettäessä bussia täytyy osa-

ta vaihtaa Tuirassa, mis-
sä erilaisia pysäkkejä on eri 
kaistoilla useita molempiin 
suuntiin. Utajärven ja Vaa-
lan suuntaan halutessaan 
täytyy jäädä paikallisbussis-
ta keskustassa ja löytää rau-
tatie- tai linja-autoasemal-
le kävellen noin kilometrin 
matka. 

Rokua Geoparkin toimin-
nanjohtaja Vesa Krökki ker-
too, että esimerkiksi Roku-
alle ei mene minkäänlaista 
julkista liikennettä.

-Ei ole kyse siitä, että se 
olisi vaivalloista, vaan sitä ei 
ole ollenkaan, Krökki toteaa.

Hotelli Iso-Syöte käyttää 
kuljetuksiin joka talvikau-
si noin 60 000 euroa. Hotel-
linjohtaja Juha Kuukasjär-
vi kertoo, että he kuljettavat 
asiakkaita enimmäkseen 
Oulusta mutta myös Kuu-
samosta ja Ro-vanie¬meltä. 
Noin tuhannesta asiakkaasta 
suurin osa on ulkomaalaisia. 

-Ei sieltä muuten pääse. 
Ei tule yhtään suoraa bussi-
kyytiä yhdeltäkään lennolta, 
Kuukasjärvi toteaa.

Selvityksen mukaan 
myös muiden kuin matkai-
luyritysten mielestä henkilö-
liikenne palvelee heitä ja hei-
dän työntekijöitään heikosti. 

Esimerkiksi, jos utajärveläi-
sen täytyy olla Helsingis-
sä palaverissa maanantaina 
aamupäivällä, täytyy mat-
kaan lähteä jo sunnuntai-il-
tana. Jos Utajärveltä lähtee 
ensim-mäisellä bussiyhtey-
dellä kello 6.25, ehtii kolmea 
bussimatkaa ja paria lyhyttä 
kävelyä myöhemmin vasta 
kello 9.50 lähtevään konee-
seen.

Pudasjärvi haluaa roh-
kaista kuntalaisiaan käyt-
tämään julkista liikennettä. 
Kunnassa toimivan Työ-Var-
ma-hankkeen projektityön-
tekijä Jari Jussila on koonnut 
taulukkoa, josta voi katsoa, 
millä linja-autolla pitää läh-
teä Pudasjärveltä ja millä 
paikallisbussilla jatkaa len-
tokentälle, kun tietää koneen 
lähtevän tiettynä aikana.

-Julkisten välineiden 
käyttämistä helpottaisi, jos 
bussireittien varrella olisi 
parkkipaikkoja, mihin voisi 
talvella jättää autonsa läm-
mitykseen, Jussila toteaa.

Liidea Oy:n tekemä sel-
vitys on osa Oulunkaaren 
KOKO-ohjelmaa. KOKO on 
työ- ja elinkeinoministeriön 
rahoittama koheesio- ja kil-
pailukykyohjelma.
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• Oikopolku 2 Pudasjärvi
• Puh 040 185 2119
• Arvi Sarajärvi 045 113 0751
• foto-laatukuvat@pp.inet.fi
• www.fotolaatukuvat.websites.fi/

Foto-
LaatukuvatArvi Sarajärvi

Valokuvausliike

• Kuvien kehitykset digikuvina tai perinteisellä  
 tavalla filmien kehitykset ja lisätilaukset.
• Kuvat vanhoista valokuvista mukaan
• Kuvaukset studiossa ja passikuvat heti mukaan
• Tarvikkeet digi-kameroista ja muistikorteista 
 filmeihin sekä valokuvakehyksiin 
• Tulostuspalvelu, josta kaikki A3 kokoiset ja sitä  
 pienemmät kopiot odottaessa.
• Vanhojen filmiä käyttävien kameroiden huolto 
 ja toiminnan tarkistukset

KAIKKI VALOKUVAUS-
ALAN PALVELUT

STUDIO JA KEHYSTÄMÖ

Liike avoinna ma-pe 9-17
viikonloppuisin tilauksesta

- Kahvila Annari
- Käsityöliike Liisukka
- Kirpputori
- Majoitusta 20€/h, vrk
- Hierontaa
- LogoArt taideterapia

Somerovaarantie 21, Arkala
ma-pe 9-17 la-su 10-17

Arkala Center

puh. 0400-174907

AC

Erätie 1, 93280 Syöte, puhelin 0400 597 949.

Avoinna joka päivä 
klo 10.00–17.00

LOUNASBUFFET + 
runsas salaattipöytä 

joka päivä 
klo11.00-16.00

Luontokeskus

Pudasjärviset ystävällisiä ja avuliaita

Lauantaina 19.2. nautit-
tiin aurinkopaisteen li-
säksi monenlaisesta mu-
kavasta Hirvaskosken 
koululla. Lauantai-aa-
muna hyvä mieli alkoi 
leijua ilmassa jo aamus-
ta alkaen. Ensimmäi-
set asiakkaat pääsivät 
hemmotteluun jo ennen 
varsinaista tapahtuman 
alkamisajankohtaa. Hyö-
rinää ja touhua riitti pit-
källe iltapäivään. Ihana 
puffetin antimien tuoksu 
houkutteli ohikulkijatkin 
pistäytymään kahvilla. 
Merja oli loihtinut kah-
vin kera nautittavaksi 
suussa sulavaa täytekak-
kua ja suolapalaksi pas-
teijoita. Päivän aikana 
hyvää mieltä hakemassa 
kävi lähes sata ihmistä. 

Kynttilätalon Seija 
ja Sinikka tarjosivat sil-
mänruokaa kynttilöillä ja 
muilla ihanilla liikkeensä 
tuot teilla. Kevään sävyt 
löytyvät myös kynttilöis-
tä. Käsintehdyt kynttilät 
sopivat niin arkeen kuin 
juh-laankin.

Laukkufriikin Mari 
laukkuineen toi tulles-
saan ihanan uuden na-
han tuoksun ja laukun 
joka lähtöön. Valikoi-

Aurinkoa ja hyvää mieltä 
pakkaspäivänä Hirvaskoskella

Hyvän Mielen 
Lauantaina

massa on niin isoa kuin pien-
täkin laukkua sekä lompak-
koa moneen makuun. Ainoa 
vaikeus on valinta monen 
niin ihastuttavan laukun vä-
lillä.

Rohkeimmat nuoret ja 
”nuorekkaat” kävivät testaa-
massa radio-ohjattavia au-
toja, joita Make oli Hyvillä 
Mielin tuonut Mahetsu Oy:n 
puolesta paikalle. Vauhdin 
hurmaa ja ”autokuumetta” 
ei voinut välttää kokeiltuaan 
autojen ominaisuuksia.

Minnan johdolla venyt-
tiin ja saatiin notkeutta sekä 
lämpöä kroppaan. Leppoi-
saan tahtiin tehtävä syväve-
nyttely on tehokas keino li-
hashuoltoon ja oivallinen 
tapa huomata oman kehon 
heikot kohdat. Venyttele-
mään innostui iloinen jouk-
ko ihmisiä, mukana myös 
miehiä. Syvävenyttely sopii 
kaiken ikäisille ja kokoisil-
le, joten venymässä nähtiin 
seniori-ikäisiäkin.  Minnan 
aina iloinen olemus tuo hy-
vän mielen vaikka oma kan-
kea olemus vetäisikin kasvo-
ja peruslukemille.

Marian pöytä notkui mo-
nenlaisista tehokkaista puh-
distusaineista joiden avul-
la villakoirat ja tahrat ovat 
muisto vain. Luontoystäväl-

liset tuotteet sopivat joka-
päiväiseen käyttöön. Hom-
Caren valikoimasta löytyy 
tuotteita myös kodinhenget-
tären hemmotteluun.

Sirpa oli loihtinut hoito-
huoneena toimivasta puku-
huoneesta rentouttavan ja 
rauhoittavan. Kuumaki-vi-
hieronnan avulla oli mahdol-
lisuus päästä eroon kehon 
jännitystiloista ja parantaa 
verenkiertoa lihaksissa. Eri-
laiset rentoutus- ja kasvohoi-
dot toivat luxusta päivään.

Jalkojen kovettumista 
pääsi eroon Pirjon putiikis-
sa. Kokonaisvaltainen jal-
kahoito tekee hyvää kaikil-
le jaloille ja hoidon aikana 
rentoutuu koko keho. Pirjon 
osaamisalaa on myös vyö-
hyketerapia, josta voi saa-
da apua monenlaisiin vai-
voihin. Aarnon tekemässä 
reikihoidossa on kyse ener-
giavirtauksista, elämänener-
giasta. Reikihoito auttaa ren-
toutumaan ja pääsemään 
eroon stressistä. Rauhoit-
tavan hoidon jälkeen mieli 
kirkastuu, energia-varannot 
kasvavat ja yleinen hyvin-
vointi lisääntyy. 

Paulan hierontanurkka-
uksessa pääsi kokeilemaan 
myös liukukuppausta eli 

imukuppihierontaa. Sen 
vaikutus on jopa tehok-
kaampaa kuin klassisen 
hieronnan. Erikokoisilla 
imukupeilla tehtävä hie-
ronta laittaa kehon kuo-
na-aineet ja imunesteet 
voimakkaasti liikkeelle, 
myös verenkierto vilkas-
tuu. Klassisella hieron-
nalla autettiin niska- ja 
hartiaseudun vaivoja ja 
kireitä lihaksia. 

Kaiken kaikkiaan päi-
vän saldoksi jäi hyvä 
mieli ja odotus seuraa-
vasta kylätapahtumasta. 
Seuraavaksi on suunni-
teltuna Zumba-sunnun-
tai 13.3. klo 15. Hemmot-
telu-teemaan palaamme 
syksyllä, mutta sitä en-
nen on luvassa monen-
laista mukavaa. Yhdessä 
toimiessa järjestäminen 
sujuu hymyssä suin ja 
hyvillä mielin. Kiitos kai-
kille tapahtumassa mu-
kana olleille, teitte päi-
västä ikimuistoisen.

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

Kahvit ja rupatteluhetki. Ihana puffetin antimien tuoksu houkutteli ohikulkijatkin saamaan hyvän 
mielen annoksen. 
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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:

Kahvilassa myytävänä 
upeita käsitöitä:  

huovutetut porolapaset, 
kuviolliset villasukat, 

puuveistoksia:
karhuja, lohia,pöllöjä

linnunpönttöjä ja paljon 
muuta mukavaa.

Herkulliset kotona leivotut 
munkit, marjapiirakat, sämpylät

Avoinna  joka päivä 
14.2.-10.4.2011
klo 10.00-16.00

Latukahvila Pytkynpirtti
Syötekyläntie 382
puh. 044 3633939

Kahvila sijaitsee  noin 6 km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

TERVETULOA 
VIIHTYISÄÄN 

KAHVILAAN TAUOLLE!

Matkamuistoja 
Souvenirs

Rinneravintola Pärjänkieva-
ri tarjoaa hiihtolomalaisille 
monenlaista ohjelmaa. Lap-
sille on joka viikko kolmena 
iltana viikossa ohjattua toi-
mintaa. On limu-diskoa, rat-
tikelkkakisailua ja muuta oh-
jelmaa. Lisäksi tapahtumia 
on eturin-teellä, PecasBurge-
rin edustalla mm. Monster-
rinnerieha la 12. 3.

Ensimmäinen  
PärjäTalent
Ensimmäinen PärjäTalent 
kisa pidetään keskiviikko-
na 9.3. Tällöin estraadille 
nousevat mitä erilaisimpien 
kykyjen taitajat esittämään 
osaamistaan. Kisa on avoin 
kaikille. Alkukilpailu siis 
keskiviikkona 9.3. ja loppu-
kilpailu perjantaina 11.3.

Loistavia esiintyjiä
Pärjänkievarin Legenda ra-
vintolassa hiihtolomaviikko-
jen aikana esiintyy maamme 
eturivin tähtiä. Perjantaina 
25.2. koko kansan oma rek-
kamies Matti Esko, la 5.3. 
Marja Taipale&Papillon ja la 
12.3 StocholmExpress.

Lisätietoa Pärjänkievarin ta-
pahtumista saat osoittees-
ta www.syotecaravan.fi tai 
seuraamalla ilmoitteluamme 
Pudasjärvi-lehdessä.

Pärjänkievarissa 
tapahtuu 

hiihtolomien 
aikanaKe 23.2 Suomi slalom 

rinnetapahtuma on koko 
perheen, ystävien ja vaikka-
pa työporukoiden leikkimie-
linen ja hauska hiihtokoulun 
järjestämä laskettelutapah-
tuma Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä. Reippaan yhdessäolon 
ohessa myös kilpaillaan, la-
jeina pujottelu, lumilautailu 
ja telemark. 
La 26.2 Leijonakisat 
Rinnetapahtumat on leikki-
mielinen ratalaskukisa alle 
13-vuotiaille. Ilmoittautu-
minen klo 13.30 mennessä 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
hiihtokoululle. Osallistumis-
maksu 2 euroa.
Lasten touhutunnit
Hotelli Iso-Syötteellä
Klo 17:00 piirustusta ja väri-
tystä, Speden Speli -kilpailu 
& palkintojen jako, musiik-
kia lapsille
Klo 18:00 karkkibingo & pal-
kintojen jako
19:00 Lasten karaoke
Ilmainen ohjelma. Tervetu-
loa!
Su 27.2 11-15
JunnuKärppien 
rinnerieha Iso-Syötteellä. 
Junnukärpät tulevat pitä-
mään eturinteen alaosaan 
ohjelmaa mjm. laukaisukisa, 
turbokeihäiden heitto, pus-
sijuoksukisa, onnenpyöräar-
vontaa. 
Ma 28.2. klo 13-15 
IsoSyöte
SnowPark Jamit Vol2 
rinnetapahtumat, rennot 
sessarit, JamSession henges-
sä, ei osallistumismaksuja, 
ei lähtönumeroita. DJ pitää 
huolta meiningistä musiikil-
la, sinun tehtäväsi on saapua 
paikalle ja vakuuttaa tuoma-
risto maukkailla tempuilla ja 
näin ansaita parhaat palkin-
not itsellesi. Meiningissä mu-
kana ja palkinnot tarjoilevat 
Iso-Syöte SnowPark, Peca’s 
Burger, Tazza ja Dumle. 
Ti 1.3 Tupla tour 
lumikiertuke 
Hiihtokeskus Iso-Syötteeen 
eturinteellä.

Tapahtumia 

Syötteellä

Mustin ja Lystin 
seikkailuviikot

Musti ja Lysti jakavat nimilap-
puja seikkailijaryhmälle ennen 
suopungin heittoon lähtemistä.

Lastenparkki Hippulassa, 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
Lumimaassa vietettiin maa-
nantaina Mustin ja Lystin 
ensimmäisen seikkailuvii-
kon ensimmäistä päivää. 

Seikkailu on tarkoitettu 
perheen pienimmille.  Joka 
päivä tutustutaan eri aihei-
siin ja seikkailuviikko kestää 
maanantaista lauantaihin. 
Maanantaina oli ohjelmas-
sa poronhoito tehtäviin tu-
tustuminen. Seikkailu alkoi 
suopungin heitolla ja päättyi 
poroaitaukseen tapaamaan 
ihan oikeita poroja. 

Tiistaille on suunnitelmis-
sa makkaranpaistoretki sekä 

leikkiä, tanssia ja laulua. 
Keskiviikkoisin ohjelmas-

sa on Lystin kadonneiden 
kristallien mysteerin ratko-
mista ja torstaina letunpais-
toa nuotiopaikalla leikin, 
laulun ja tanssin ohessa. Per-
jantain ohjelmaan kuuluu 
mm. tuubimäen hurmaan 
tutustuminen, sekä Mus-
tin ja Lystin jumppatuokio. 
Lauantaina ratkotaan jälleen 
Lystin kadonneiden kristal-
lien arvoitusta. Seikkailuvii-
kot kestävät kaikkien koulu-
jen hiihtolomien ajan.

Minna Toikka

Suomen virallinen lettukahvi paikka!
Avoinna 9.00-21.00 joka päivä.

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Kuusamo

Taivalkoski

Tulitauko Puolanka
Kajaani Oulu

Pudasjärvi

7.2.2011: Tunturiin on tul-
lut lunta ja lunta ja lunta. 
MTV3:n iltauutiset julistivat 
meidät Suomen yhdeksi lu-
misimmista alueista, täällä 
on nyt 84 cm kevyttä pak-
kaslunta! Onhan makia ko-
luta uusia aukaistuja mettä-
reittäjä. Lumi vaan pöllyää 
perässä! Kameralle saa iha-
nia otoksia tykkymetsäs-
tä. Otahan mukaan kamera, 
kun tulet seuraavan kerran 
tunturiin.
Junnuparkki näytti olevan 

blogin ylläpitäjä Tarja Terenjeff

Syötteeltä Musti ja Lysti blogi helmikuu
tosi suosittu viikonvaih-
teessa, siellähän oli väkeä 
ihan mustanaan. Kylläpä ne 
muutkin rinteet olivat mah-
tavat, sunnuntaiaamupäi-
vällä ihan aurinkokin helli 
laskijoita. Nyt alkuviikosta 
kärvistellään vielä pakkasis-
sa, mutta viikonvaihteeksi 
on luvattu jo mukiinmene-
vät kelit.
13.2.: Kyllä tuo säätiedotus 
voi mennä pieleen täysin! 
Tunturiin luvattiin viikon-
vaihteeksi -25 ja enemmän-

kin, mutta lauantaina oli -16 
ja täysin hieno auringon-
paiste ja sunnuntaina oli -19 
ja upeaakin upeampi aurin-
gonpaiste. Rinne oli tasainen 
ja mahtavassa kunnossa. Us-
kokaa tai älkää, mutta au-
rinko lämmittää jo!  Heräsin 
tänään aikaisin ja lähdin tun-
turin huipulle seuraamaan 
auringonnousua. 
21.2.: Hei, AURINKO läm-
mittää jo! Aamulla oli pak-
kasta reilusti yli 20 ja iltapäi-
vällä -15. Myös tunturin laen 

ja ala-aseman välillä oli iso 
lämpöero. Nyt voit katsoa 
live-kuvana pakkasmittarin 
eturinteiden opastetaulus-
ta, löydät sen www.syote.fi 
-etusivun Webbikamerasta 
nro 1!
Ilta-Sanomissa oli yleisölle 
äänestys Suomen suosituim-
masta hiihtokeskuksesta. 
Iso-Syöte äänestettiin siinä 4. 
suosituimmaksi Suomessa. 
Jee! Mahtava juttu!

Ke 23.02 klo 10-24 
(keittiö 11-20)

- Hiihtoloma 
Karaoke klo 20 

alkaen. Tule laulamaan!

To 24.02 klo 10-19 
(keittiö 11-19)

Pe 25.02. klo 10-02 
(keittiö 11-22) 

- Limudisko Pärjän 
nuokkarilla 

klo 18-19.20 alle 13v, 
klo 20-22 yli 13v.

- Illalla Matti 
Esko, koko 

kansan  
rekkasmies. 

Liput 12€

La 26.02  klo 10-02 
(keittiö 11-22)

- Pärjä AfterSki 
klo 16-17

- Fazer-karkkibingo 
klo 18 

- Hiihtolomakaraoke 
Legendassa

Su 27.02. klo 10-19 
(keittiö 11-19) 
Tervetuloa!

rekkamies.
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Suden arvoitus on koko perheen seikkailuelokuva, joka 
vie katsojat jännittävien ja humorististen tapahtumien 
keskelle villiin luontoon. Elokuvan tapahtumat sijoit-
tuvat Pohjois-Suomeen kauniin luonnon keskelle. 12-
vuotias, sanavalmis ja rohkea Salla tuntee voimakasta 
yhteyttä susien sekä Pohjois-Suomen komean luonnon 
kanssa. Mutta sudet herättävät ihmisissä myös ristirii-
toja. Poronhoitajat kokevat ne uhkaksi elinkeinolleen, ja 
seutukunnan salametsästäjät hakevat suurpetojen tur-
keista lisätienestejä. Suden arvoitus on elokuva, joka si-
sältää psykologisia jännitteitä, ihastumista, kasvamista, 
humoristisia tilanteita sekä seikkailua luonnossa.

Perheen pienemmille tarkoitettu elokuva on tänä 
vuonna Myyrä ja vihreä tähti. Tsekkiläisen Zdenék Mi-
lerin iloinen pieni Myyrä on jo kauan ollut sekä lasten 
että aikuisten suosikki. Myyrä ystävineen kohtaa monia 
hullunkurisia asioita metsässä, kuten esimerkiksi puhu-
via laatikoita ja liikkuvia matoja. Myyrä myös vie tai-
vaalle kauneimman vihreän tähden, tekee lentomatkan 
taikamatolla ja pelastaa siiliystävänsä pahasta pinteestä. 
Myyrä ja vihreä tähti -elokuvassa ei ole puhetta, pelkäs-
tään musiikkisäestys. 

Hiihtolomaviikkojen elokuvanäytökset ovat mak-
suttomia ja sopivat kaikille hyvistä elokuvista pitävil-
le. Ikäsuositukset: Suden arvoitus K7, Myyrä ja vihreä 
tähti K0. Auditorion 60 istumapaikkaa jaetaan saapu-
misjärjestyksessä. Filmien lomassa on mahdollista naut-
tia luontoelämyksistä Syötteen kansallispuiston hiih-
toladuilla kauniissa talvimaisemissa sekä maukkaista 
munkkikahveista Ahmatuvan erämaakahvilassa. Syöt-
teen luontokeskus on avoinna joka päivä klo 10–17 pää-
siäiseen saakka, ja Ahmatuvan erämaakahvila niin kau-
an, kuin hiihtokelejä riittää. 

Luontokeskuksen filmiviikot
Hiihtolomaviikkojen aikana (viikot 8-10) on 
Syötteen luontokeskuksessa mahdollista 
jälleen katsoa elokuvia. Nähtävillä ovat 
Suden arvoitus- sekä Myyrä ja vihreä tähti 
-elokuvat. 

SUDEN ARVOITUS K7 
Maanantaisin klo 11.00 (28.2. ja 7.3.) 
Keskiviikkoisin klo 15.00 (23.2., 2.3. ja 9.3.) 
Perjantaisin klo 11.00  (4.3. ja 11.3.) 

MYYRÄ JA VIHREÄ TÄHTI K0 
Tiistaisin klo 15.00 (1.3. ja 8.3.) 
Keskiviikkoisin klo 11 (23.2) 
Torstaisin klo 11.00 (3.3. ja 10.3.) 
Perjantaisin klo 15.00 (4.3. ja 11.3.)

Kohta 31 vuotta täyttävä 
Markku Rytinki on hyvä esi-
merkki nykyajan Pudasjär-
visestä yrittäjästä. Mies on 
käynyt hakemassa elämän-
kokemusta eteläsuomesta, 
testaamassa siipiensä kan-
tavuutta ja palanut takaisin 
Syötteen maisemiin elämään 
ja yrittämään moottorikelk-
kailun merkeissä. Alkuperäi-
sen suunnitelman mukaan 
Markulla oli suunnitelmis-
sa perustaa yritys Ivalo-Saa-
riselkä ympäristöön, mutta 
kotiseudulla oli kuitenkin 
enemmän vetovoimaa.

Yrityksen hän perusti 
marraskuussa vuonna 2009 
Syötteelle. Siitä onkin sit-
ten alkanut elämä, jossa sekä 
harrastus että työ saattoivat 
yhdistyä. Asiakaskunta on 
pääasiassa Pudasjärven ul-
kopuolelta, Oulu ehkä tär-
keimpänä markkina-aluee-
na. Eteläsuomalaisetkin ovat 
oppineet tulemaan Syötteel-

Kelkkasafareita sporttikelkoilla
le. Ulkomaalaiset asiakkaat 
ovat lisääntymään päin. Ve-
näläiset käyvät pääasiassa 
joulun ja uudenvuoden vä-
lissä.

Kelkkavuokrausta  
ja safareita
Yrityksessä vuokrataan 
moottorikelkkoja, tehdään 
tilauksesta räätälöityjä kelk-
kasafareja ja kesäisin tarjon-
nassa on mm. paintball pe-
lejä. Varusteet löytyvät 16 
hengelle. Tulevaisuuden 
suunnitelmissa ovat myös 
mönkijät. 

Yrityksen ehdotonta 
ydintoimintaa ovat kuiten-
kin moottorikelkkoihin liit-
tyvä toiminta eli joko vuok-
raus tai sitten erilaiset safarit. 
Alkoholin suhteen kelkkai-
lussa noudatetaan ehdoton-
ta nollatoleranssia

Markku kertoo, että täs-
sä työssä ovat rikkaudet an-

taneet odottaa itseään, mutta 
työ itsessään on hirmu pal-
kitsevaa. 

Kalusto huomattava 
investointi. 
Kalusto täytyy olla ajanmu-
kaista ja hyvin huollettua. 
Vakuutusmaksut ovat Mar-
kun sanoin tähtitieteelliset, 
ihan eri luokkaa kuin yksi-
tyiskäytössä olevilla kelkoil-
la.

Yhteistyötä Syöte Experi-
ence Oy tekee muiden pai-
kallisten yritysten kans-
sa. Esimerkiksi Iso-Syötteen 
matkailun kanssa, vaikka 
on keskinäistä kilpailua. Ka-
lustossa on tosin se ero, että 
Markulla on sporttikelkko-
ja. Yhteistyötä tehdään myös 
paikallisen porotilan kans-
sa. Luonnollisesti asiakkaita 
ohjataan alueen muihin yri-
tyksiin jos asiakkaan toiveet 
menevät ohitse oman toi-

minta-alueen. Muun muas-
sa mönkijäkyselijät on ohjat-
tu hotellille.

Varsinainen sesonki on 
joulukuusta huhtikuuhun. 
Sesonki pyritään viemään 
pääsiäisen yli, mutta tänä 
vuonna se saattaa olla han-
kalaa kun pääsiäinen on 
melkein vappuna. Vuoden 
tili pitääkin tehdä melko ly-
hyessä ajassa ja silloin ei las-
keta työtunteja. Toiminta on 
talven osalta kannattavaa, 
mutta kesä-ajalle on toimin-
taa vielä kehitettävä ja lisät-
tävä.

Markun elämässä tär-
keällä sijalla yrityksen lisäk-
si ovat lapset Alex 4 vuotta 
ja Ada 3 vuotta.  Alex on jo 
kova kelkkamies ja ollut jo 
mukana apumiehenä safa-
rilla. Aada on kuulemma vä-
hän varovaisempi kelkkai-
lun suhteen.

Ensio Koivula

Markku Rytingillä on sporttikelkkoja, joita 
vuokrataan tai ajetaan kelkkasafareina.

Meillä Hiihtokeskus Iso-
Syötteellä on uutuustuo-
te lapsille: Mustin ja Lystin 
seikkailuviikot hiihtoloma-
viikoille. Joka päivä kokoon-
nutaan Lastenparkki Hip-
pulaan klo 14 ja lähdetään 
seikkailemaan ja retkeile-
mään Mustin ja Lystin kans-
sa Iso-Syötteen maastoon. 

Maanantaina 21.2 oli en-
simmäinen retki, jossa tu-
tustuttiin porojen elämään, 
harjoiteltiin suopungin heit-
toa, päästiin tutustumaan 
eri eläinten jälkiin maastos-
sa sekä syötettiin ihka eläviä 
poroja. Retki täyttyi hetkessä 
hiihtolomalaisista. Retkellä 
nähtiin paljon iloisia ilmei-
tä, ryömittiin lumessa kuin 
hiipivä ilves, mukana retkel-
lä oli Iso-Syötteen maskotti-
porot oppaina. Retkelle osal-
listui myös englantilaisia 
lapsia, joille retki tulkattiin 
myös englanniksi. Voi sitä 
riemua, kun ensikertalai-

Lastenparkki Hippula.

nen sai heitettyä suopungin 
poronsarviin, huuto kuului 
”Kyllä iskä on nyt minusta 
ylpeä” Lopuksi retkeläisille 
jaettiin Poronhoitomestari-
diplomit!

Joka päivä retkellä on eri 
aihe! Välillä pidetään lettu-
kestit ja tanssitaan diskos-
sa, sitten etsitään Lystin ka-
donnutta kristallia, pidetään 
vauhtihirmujen päivä mäes-
sä, päästään jopa moottori-
kelkka-ajelulle jne.

Tarja Terentjeff

Uutuustuote lapsille
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Syötteen kauniit 
maisemat kiehtovat

Gallup  Gallup Gallup Gallup  Gallup

TÄTÄ KYSYTTIIN:
1. Mistäpäin olet kotoisin?
2. Miksi Syötteelle?
3. Kuinka usein käyt?
4. Kauanko aiot viipyä?

Ilkka Arnberg Porvoosta on 
myös ensimmäistä kertaan-
sa Syötteellä. Tällä kertaa 
hän oli halunnut perheen-
sä kanssa tulla lähimmälle 
tunturille. Tällä kertaa Ilk-
ka aikoo olla Syötteellä kes-
kiviikkoon asti ja viettää lo-
maa lasketellen ja mökissä 
loikoillen. Erityisesti hän on 
pitänyt rinteiden kunnosta. 
Pakkasestakaan ei ole ollut 
haittaa.

Nurmijärveltä kotoisin ole-
va Kalevi Österberg tuli 
lauantaina viettämään las-
tenlastensa ja heidän van-
hempien kanssa hiihtolomaa 
ensimmäistä kertaa Syötteel-
le. Heillä on aikeissa viipyä 
Syötteellä viikko, jonka Ka-
levi aikoo viettää hiihtäen. 

Kalevi ei ole aiemmin 
käynyt Syötteellä, mutta 
kertoi nauttivansa tavatto-
man raikkaasta ilmasta, sekä 
puhtaista ja kauniista maise-
mista.

-Lunta on Helsingissäkin 
ennätysmäärä, kadut ovat 
niin huonossa kunnossa ja 
joka paikassa on likaista, hän 
toteaa. 

-Pakkasen sietämisessä ei 
ole ollut minkäänlaisia on-
gelmia.

Salosta Syötteelle matkan-
nut Anu Tuomaala on tul-
lut Syötteelle viettämään tal-
vilomaa ja mökkeilemään. 
Hän käy kerran vuodes-
sa Syötteellä ja yleensä vii-
pyy viikon ja pitää erityisesti 
harrastusten monipuolisista 
mahdollisuuksista kesällä ja 
talvella.

- Etelästäkään ei ole suh-
teettoman pitkä matka las-
ten kanssa, sijainti on plus-
saa, Anu toteaa.

Hän aikoo viettää lo-
put talvilomastaan rennosti, 
hiihtäen ja lasketellen. Anun 
mukaan pakkasesta selviy-
tyy pukeutumalla oikein.

Helsinkiläinen Juha Perl-
ström on useampana vuo-
tena lomaillut Syötteellä ja 
tykkää murtomaahiihdosta.

- Ladut ovat niin hyvin 
huolletut ja täällä on kivan 
rauhallista ja monipuolista, 
hän selventää.

Juhalle kuitenkin riit-
tää kerran vuodessa vierai-
lu vaikka kehuukin hyviä 
”murtsikka” latuja, lapsil-
le tarkoitettuja mäkiä ja va-
linnanvarojen loistavuutta. 
Juha aikoo viettää lomansa 
lasketellen ja hiihtäen.

Vantaalainen Tarja Vainio 
on ensimmäistä kertaa Syöt-
teellä, viettämässä hiihtolo-
maansa. 

- Etsittiin netistä pienem-
pää hiihtokeskusta, jossa ei 
ole ennen käyty. Rauhalli-
sempaa, jossa kuitenkin hy-
vät mahdollisuudet harras-
taa. Ensikertalaisena hän 
kuvailee Syötteen maisemi-

Minna Toikka Pudasjärvi-lehdestä kyseli Syötteellä viihty-
viltä matkalaisilta miksi juuri he olivat Syötteellä. Kahdek-
saan kysymykseen vastanneet olivat suurinpiirtein samaa 
mieltä ympäristön  puhtaudesta ja raikkaudesta joka Syöt-
teellä vallitsee. Eikä pakkanenkaan haitannut.

5. Oletko ennen käynyt?
6. Mistä pidät erityisesti?
7. Miten vietät lomasi?
8. Miten siedät pakkasta?

en olevan kuin satukirjasta ja 
pitää rauhallisuudesta, mikä 
siellä vallitsee. 

- Jonoja ei juurikaan ole ja 
mökki on siisti, hän jatkaa.

Lomanvietto sujuu Tar-
jalta nauttiessa talvisista olo-
suhteista. Pakkasenkin sie-
tää hyvin, vaikka -30asteen 
pakkaset ovatkin olleet hie-
man liikaa.

En meinannut silmiäni us-
koa kun menin Syötteelle 
tapaamaan Atte Särkelää. 
Mies oli muuttunut kovasti. 
Painoa oli lähtenyt ainakin 
parikymmentä kiloa. Mies 
liikkui kevyesti ja ketterästi. 
Atte kertoi aloittaneensa jo 
jokin aika takaperin ruoka-
valion, josta on potut ja ta-
vallinen leipä jäänyt koko-
naan pois. 

Atte Särkelä on pitkänlin-
jan yrittäjä, joka aloitti tak-

ATEN MÖKKIEN

siyrittäjänä jo viisikymmen-
täluvun loppupuolella ja on 
edelleen matkailuyrittäjä-
nä toimiva moni osaaja. Atte 
tunnetaan harrastuksestaan 
tutkia maailmaa eri kantil-
ta kuin yleensä. Tunnetuinta 
lienevät Aten ufohavainnot 
ja kuvaukset. Aten silmiin 
nousee iloinen pilke ja ääni 
menee innostuksen puolelle 
edelleenkin hänen kertoes-
saan kokemuksistaan ja tut-
kimuksistaan ufojen maail-
massa.

Aten matkailuyrityk-
seen kuuluu kuusi mökkiä. 
Lisäksi pihapiiristä löytyy 
kotakahvio, jossa on vas-
taanottopalvelut sekä mini-
kuntoiluhuone. ”Terve sie-
lu terveessä ruumiissa”, on 
Aten motto. Monet matkai-
lijat ovat tottuneita sisäkun-
toilijoita ja siihen tarpeeseen 
on kuntoiluhuone oikein 
hyvä ratkaisu. Kota on ollut 
mukana jo vuodesta 1992. 
Kodassa järjestetään jonkin 
verran ruokailuja mutta eh-
käpä tärkeimmäksi on muo-
dostunut kotaparlamentti. 
Ihmiset kokoontuvat kahvil-
le ja siitä alkaa maailmanpa-
rannus. Asiantuntijoita pii-
saa joka lähtöön. 

Kelosyötteellä sijaitsee 
Peikkopolku, joka on alun 
pitäen Sauli Särkelän, Aten 
pojan idea ja jota on sitten 
porukalla rakennettu mat-
kailijoiden iloksi. Sauli on 
käynyt kierroksen maail-
malla ja palannut nyt ta-
kaisin Syötteelle. Nyt hän 
auttaa isäänsä Attea matkai-
luyrityksen pyörittämisessä. 
Atella on jo 74 vuotta mitta-
rissa, joten apu on ihan pai-
kallaan.

Saulin etelänvuosiin kuu-
luu mm. kauppa-opiston 
matkailulinja Pietarsaares-
sa sekä myöhemmin ammat-
tikorkeakoulusta valmistu-
minen tradenomiksi. Sauli 
kertoo, että nyt ollaan tien-
haarassa yrityksen kans-
sa. On joko valittava vahva 
kehittäminen tai yrityksen 
myynti. Ilmeisesti kehittä-

minen on valittu, koska uu-
sia ideoita tuntuu pursua-
van. Peikkopolku saa uutta 
näkyvyyttä ja uusia juttuja, 
mutta niistä saadaan kuu-
lemma kuulla myöhem-
min lisää. Saulin ajatukse-
na on ollut jäädä pysyvästi 
Syötteelle. Hän aikoo toimia 
osakkaana isänsä yritykses-
sä ja hiljalleen kun ajankoh-
ta on sopiva, tehdään suku-
polvenvaihdos.

Kotakahviosta pitää vie-
lä mainita kaikki ne kauniit 
korukivet ja korut, joita siel-
lä on esillä ja myynnissä. Ki-
vet ovat taiten hiottuja ja 
hyvällä maulla koruiksi teh-
tyjä. Materiaali löytyy Aten 
mukaan Syötteen maastosta. 
Siinä on luonnonvara, jota ei 
varmaan ole vielä tarpeeksi 
osattu hyödyn.

Ensio Koivula

Sauli Särkelä

toimintaan mukaan

Atte Särkelä on pitkänlin-
jan yrittäjä, joka aloitti tak-
siyrittäjänä jo viisikymmen-
täluvun loppupuolella ja on 
edelleen matkailuyrittäjänä 
toimiva moni osaaja.

Hiihtokeskus Iso-Syöte arvostettiin äskettäin toteutetussa Ilta-Sanomien yleisö-
äänestyksessä neljänneksi suosituimmaksi hiihtokeskukseksi Suomessa eli heti 
suurien keskuksien jälkeen mitalisijoja hipoen. 
-Hiihtokeskuksen tunturialue on hiihtolomien aikaan täynnä monipuolisia tapah-
tumia, jotka sopivat kaikelle kansalle. Hiihtokeskusyrittäjä Tarja Terentjeff kertoi, 
että kaikki paikat on hiottu kuntoon viimeisen päälle hiihtolomalaisia ajatellen. 
Henkilökunta on valmistautunut iloisella mielellä palvelemaan lomalle saapuvia 
asiakkaita todella lumisella Iso-Syötteellä. 
-Tämä on homma on aivan hauskaa! (ht)

Hiihtokeskus Iso-Syöte neljänneksi suosituin
IS -yleisöäänestys:

Sauli Särkelä
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Kysy lisää: 
Tapio Ojala
Puh. 0205 64 6620
tapio.ojala@metsa.� 

Laatumaa myy ja vuokraa yksilöllisiä lomatontteja
Syötteen kansallispuiston kupeesta, 

tunturiluonnon helmasta, 
harrasteiden ja palvelujen ääreltä.

Löydä se oikea tontti, 
jonka kanssa olet samaa maata.

www.laatumaa.com

Tontteja Syötteen huippupaikoilta!

Myynnissä Ollukan uudet tontit.

Huskyvaljakkosafarit

Syötteen Eräpalvelut

Johanna & Janne Määttä

 Meiltä myös 

Huskyvaljakkosafarit
alk. 75€ / aikuinen        40€ / lapsi

Uudet omistajatJohanna  ja Jannetoivottavat sekä vanhatettä uudet asiakkaattervetulleiksi!

Syötteen Eräpalvelut on noin kuusitoista vuotta sitten perustettu 
erä-ja ohjelmapalveluita tuottava yritys, jonka nykyisinä omistajina 
toimivat Johanna ja Janne Määttä. Palvelupiste sijaitsee Oksanpe-
rällä, Pikku- ja Iso-Syötteen lähettyvillä. Hyvän palvelun tuottaminen 
yrityksille ja yksityisille mahdollistuu perinteiden kunnioittamisen ja 
jatkuvan kehittämisen yhdistämisenä.

Kaikki päivät erilaisia 
Husky-farmilla.

-Ohjelmapalveluissa pyrim-
me räätälöimään toiveiden 
mukaisen kokonaisuuden. 
Aktiivilomat, koiravaljak-
kosafarit, moottorikelkkasa-
farit, lumikenkäilyt, kalas-
tus, kanoottiretket, kota- ja 
takkatuparuokailut ja koko-
ukset ovat osa perinteistä 
palveluamme. Hyvinvoin-
tiosaamista on lisätty oh-
jelmiin opastettujen sauva-
kävelyiden, turvesaunan, 
rentoutus- ja virkistyshetki-
en ja yksilöhoitojen osalta.

Yrittäjistä näkee jo päälle-
päin, että molemmat ovat ul-
koilma ihmisiä. Molempien 
harrastuksina ovat kalastus, 
metsästys ja marjastus. Jo-
hannalla on jopa eräoppaan 
koulutus. Hän työskente-
li Oulun Edenissä 12 vuot-
ta suunnitellen ja toteuttaen 
kuntoremontteja. Sitä osaa-
mista hän pystyy käyttä-
mään myös omassa yrityk-
sessään. 

Janne on toiminut säh-
kö- ja kunnossapitohommis-
sa viimeiset 17 vuotta ennen 
kuin aloitti Johannan kans-
sa yrittäjänä. Heillä oli alun 
pitäen tarkoitus laittaa tä-
män tyyppinen yritys lap-
piin, mutta kuin tilauksesta 

tuli Syötteen paikka tarjolle. 
Johanna on tehnyt hieronta-
töitä ja asiakas sattui kerto-
maan myytävänä olevasta 
Husky-farmista.  Siitä se al-
koi. Viime kevät kuljettiin 
viikonloput täällä tutustu-
massa paikkaan ja yritykseen 
ja siinä kypsyi päätös siirtyä 
tänne. Homma on vastannut 
hyvin niitä odotuksia, jotka 
Johannalla ja Jannella olivat 
työn suhteen. Jokainen päivä 
on uuden oppimista, kahta 
samanlaista päivää ei kerta 
kaikkiaan ole. Edelliset yrit-
täjät ovat olleet isona tukena 
ja auttaneet odottamattomis-
sa ongelmatilanteissa. 

Yrityksen ydinliiketoi-
mintaa on Husky-farmi toi-
minta. Kaikkiin ohjelma- ja 
palvelupaketteihin liittyy 
Huskyt jollakin tavalla. Ih-
miset ovat tavattoman kiin-
nostuneita eläimistä. Hus-
kyja löytyy tarhasta 82 kpl 
ja jokaisella on yksilöllinen 
nimi. Niin Johanna kuin Jan-
nekin naurahtaa kun kysyn 
että osaavatko he kaikki ni-
meltään. Heistä se on itses-
tään selvää, että työkaverit 
tunnetaan sekä nimeltään 
että yksilöllisen luonteensa 
mukaan.

Yrityksen varsinainen se-
sonki on lumesta – lumeen. 
Alkaa lumentulosta ja lop-
puu lumen lähtöön. Sesongin 
ulkopuolella tehdään ja tou-
hutaan sitten kaikkea muu-
ta. Paikat pitää huoltaa, koi-
rat on hoidettava. Johannalla 
on vielä mukanaan ja talles-
sa hierontapöytänsä jota hän 
aikoo hyödyntää. Janne taa-
sen aikoo toimia sähkökun-
nossapidon parissa sesongin 
ulkopuolella.

Reissu luonnossa Huskyn 
vetämänä on hieno elämys. 
Syötteen maastoissa on nou-
sua ja laskua. Luonto ympä-
röi ja rauha on käsin koske-
teltava. Teeri taikka riekko 
lennähtää näkökentässä, jä-
nis juoksee pakoon, lumity-
kyt, auringon paiste ja koirat 
edessä. Ei ihme että Johan-
na ja Janne sanovat lähes yh-
teen ääneen, ”päivääkään en 
vaihtaisi pois”. Illalla kun 
painaa päänsä tyynyyn niin 
eipä tarvitse lampaita laskea, 
jotta unesta saa kiinni.

Ensio Koivula

Johanna ja Janne Määttä toimivat Syötteen Eräpalvelujen yrittäjinä.

Hilla, Enso ja muut kave-
rit odottaa asiakkaita että 
päästään juoksemaan

Huskyillä voi silmät olla eri-
väriset.
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Syötteellä lisätään 
lomatonttien tarjontaa

Rinteiden äärellä sijaitsevat 
uudet lomatontit ovat jatkoa 
Ollukan alueen ensimmäi-
sen vaiheen tonttikohteelle. 
Alueen kunnallistekniikka 
on valmis. Ensimmäinen to-
teutusvaihe osoitti, että eni-
ten lomatontin hankkijoita 
kiinnostavat rakennusoikeu-
deltaan 125 ja 150 kerrosne-
liömetrin kohteet.

-Kaikki tuon kokoiset 
kohteet vietiin käsistä. Siksi 
olemme luoneet nyt tarjolle 
tulevaan Ollukka 2-alueelle 
tätä kysyntää vastaavia tont-
teja. Mukana on myös muu-
tamia rakennusoikeudeltaan 
suurempia kohteita, Metsä-
hallitus Laatumaan myynti-
neuvottelija Tapio Ojala ker-
too.

Vuokrausten määrä 
lisääntynyt
Isosyötteen uudet lomaton-
tit ovat ostettavissa tai vuok-
rattavissa. Laatumaan loma-

tonttikaupassa vuokrauksen 
suosio onkin lisääntynyt ta-
saisesti vuosittain. Viime 
vuoden lomatonttikaupoista 
vuokrauksia oli 62 prosent-
tia, kun vuonna 2009 niitä oli 
55 prosenttia.

-Kiinnostus näkyi myös 
Syötteellä Ollukan ensim-
mäisessä tonttierässä, jossa 
vuokrauksia oli ostoja enem-
män, Ojala mainitsee.

-Esimerkiksi mökkien 
varustelutason nousu hei-
jastuu vuokrausintoon. Ra-
kentamiseen jää enemmän 
pääomaa, kun tonttiin ei tar-
vitse investoida heti. Myös 
pitkä vuokra-aika sekä 
useimmissa kohteissa mah-
dollisuus ostaa halutessaan 
tontti myöhemmin itselleen 
vaikuttavat, arvioi vuok-
raussuosion kasvun syitä 
Laatumaan tonttimyynnin 
myyntipäällikkö Kari Män-
nistö.

Tapio Ojalan mukaan ky-

syntää Syötteen alueen lo-
matontteja kohtaan löytyy 
ympäri Suomea, mutta eri-
toten koko Pohjanmaan alu-
eelta, varsinkin Oulun seu-
dulta. 

-Syötteen vetovoimia 
ovat rikas luonto, kohtuul-
linen tonttihintataso sekä 
hyvät, ympärivuotiset har-
rastusmahdollisuudet, joi-
ta tarjoavat muun muassa 
laskettelukeskus, uusi Lup-
povesi-tekojärvi sekä huip-
puvarusteltu Syötteen kan-
sallispuisto, Ojala näkee.

-Lomatonttikauppa näyt-
tääkin käynnistyneen nyt 
kohtuullisen mukavasti al-
kuvuonna. Tämä viittaisi 
siihen, että varsinaisen se-
songin alkaessa kysyntä tu-
lee olemaan hyvä, ennustaa 
Kari Männistö.

Leena Lehtiniemi
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HK Ohut 100%
KOKOLIHALEIKKELEET
150 g (13,33 kg)

Hinnat voimassa to-su 24.-27.2., ellei toisin mainita.

Edullisesti K-supermarketista
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Ingmariini 
RASVASEOSLEVITTEET
300 g (5,00 kg) 
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PALVELEMME 
SUNNUNTAISIN 

KLO 12-18
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Valio
JUUSTOVIIPALEET
150 g (13,33 kg) , ei Musta-
leima ja Musta Salaneuvos

Yksittäin 2,19-2,40 rs (14,60-16,00 kg)

Yksittäin 1,75 rs (5,83 kg)Ilman korttia ja yksittäin 2,59 pkt (17,27 kg)

-22%

099
kg

Minneola
MANDARIINI
Israel

199
rs

Tummat
RYPÄLEET
500 g (3,98 kg)
Etelä-Afrikka

099
kpl

Saarioinen
PIZZAT
200-220 g (4,95-4,50 kg)  
myös uutuus Pizza Special 
kinkku-bolognese
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350
HK sininen

LENKKI
500-580 g (3,50-3,02 kg)

rajoitus: 1 erä/talous

-32 %

Ilman korttia ja yksittäin 2,59 pkt (5,18-4,47 kg) 299
rs

HK

NAUDAN 

PAISTIJAUHELIHA

400 g (7,48 kg)

-33 %

Ilman korttia 4,49 rs (11,23 kg) 1690
kg

Atria takuumurea

NAUDAN ULKOFILEE

palana, Suomi

Voimassa to-la 24.-26.2.

UUTUUS

8LV valtakunnallinen 8x260.indd   1 16.2.2011   14:33:54

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

Metsähallitus Laatumaa kasvattaa Syötteen lomatonttitar-
jontaa. Laatumaa on tuottanut Isosyötteen Ollukan alueelle 
parisenkymmentä uutta kohdetta, joiden myynti käynnistyy 
välittömästi.
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Lääkärivaje rampauttaa terveyskeskusta
Vanhoina hyvinä aikoina 
kaikki oli paremmin. Näin-
hän me ihmiset mielellämme 
ajattelemme ja muistelemme. 
Kun tänään keskustellaan 
terveyskeskusten lääkäriti-
lanteesta, nuo vanhat hyvät 
ajat olivat edellisen vuositu-
hannen loppupuolella. Lää-
kärien virat olivat tuolloin 
täytettyinä Pudasjärvellä ja 
useimmissa muissakin maa-
seudun terveyskeskuksissa. 
Työpaikkakunta oli samalla 
monen terveyskeskuslääkä-
rin kotikunta. Hyvin sitova 
ympärivuorokautinen päi-
vystys omassa terveyskes-
kuksessa kuului kiinteästi 
lääkärien elämään. Kunta-
laiset olivat tyytyväisiä, kun 
saivat lääkäripalvelut lähel-
tä minä hetkenä tahansa. Lä-
hes rajaton työsidonnaisuus 
hyydytti monet lääkärit, jot-
ka vähin äänin hakeutuivat 
muihin töihin. 

Monenlaisia  
muutoksia
Terveydenhuollon maail-
ma muuttui vuosituhannen 
vaihteen molemmin puo-
lin. Kaikki muutokset eivät 
olleet suunniteltuja eivät-
kä hallittuja. Muutokset ra-
visuttivat terveyskeskuksia 
ympäri maata. Monet koke-
neet terveyskeskuslääkärit 
siirtyivät yhä paisuvien yk-
sityisten työterveyshuolto-
firmojen palvelukseen. Myös 
muu yksityinen terveyden-
huolto imi lääkäreitä samoin 
kuin keikkatyötä tarjoavat 
yritykset. Nuorten lääkäri-
en sitoutuminen pitkäjäntei-
seen terveyskeskustyöhön 
tuntui välillä lopahtavan 
kokonaan. Vapautuneisiin 
terveyskeskuslääkärien vir-
koihin ei ollutkaan enää tu-
lijoita. Pudasjärvikään ei 
välttynyt näiltä valtakun-
nallisilta ja niin harmilli-
silta muutoksilta. Jo ennen 
Oulunkaaren terveyskes-
kuksen perustamista työ-
terveyshuolto oli jouduttu 
ulkoistamaan, omaa päivys-
tystä oli supistettu ja ulkois-
tettu, ja yksi vapautunut ter-
veyskeskuslääkärin virka oli 
täyttämättä. 

Lääkärien  
saatavuus
Oulussa ja sen lähikunnis-
sa ei ole ongelmia lääkärien 
saatavuudessa. Oulunkaa-
rella on huomattavasti hel-
pompaa saada lääkäri Iihin 
kuin Pudasjärvelle tai Vaa-
laan. Etäisyys Oulusta mat-
kana ja aikana on merkittä-
vin yksittäinen tekijä, joka 
vaikuttaa lääkärien saata-
vuuteen Oulunkaarella.

Näyttää siltä, että nuo-
ret lääkärit perheineen aset-
tuvat asumaan enintään 
puolen tunnin etäisyydel-
le Oulun Toripolliisista. Pu-
dasjärven terveysasema työ-
paikkana ja työyhteisönä on 
ollut jo pitkään hyvässä mai-
neessa lääketieteen opiskeli-
joitten ja vasta valmistuneit-
ten lääkärien keskuudessa. 
Tämä on terveysaseman 
kaikkien työntekijöitten an-
siota. Jos Pudasjärvi terve-
ysasemineen olisi mainitun 
puolen tunnin etäisyydellä 

Pudasjärvellä on seitse-
män lääkärinvirkaa, joista 
onneksi vain kaksi on vailla 
vakituista haltijaa. Sijaislää-
käreitä on otettu niin paljon 
kuin heitä on saatu. Pudas-
järven terveysasemalla saat-
taa olla satunnaisesti työs-
sä yhtä aikaa kymmenenkin 
lääkäriä. Näin siksi, että hy-
vin monet lääkärit, niin nuo-
ret kuin vanhemmat, niin si-
jaiset kuin vakituiset, niin 
naiset kuin miehet, tekevät 
nykyään lyhennettyä työ-
viikkoa. Vaikka kaikkien 
kymmenen lääkärin viikko-
työpanokset lasketaan yh-
teen, jää summa usein pie-
nemmäksi kuin tavoitteena 
oleva seitsemän lääkärin 
työpanos. 

Työpanoksen jako  
ja työnjako
Terveysasemalla lääkärien 
työpanos jaetaan eri viikon-
päiville niin, että se vastaa 
mahdollisimman hyvin tie-

mästä syystä, että lääkäreitä 
ei ole riittävästi. 

Pudasjärven terveys-
aseman vastaanotto ei ole 
pelkästään lääkärien vas-
taanotto, vaan myös sairaan-
hoitajien vastaanotto. Ter-
veyspalveluita tarvitsevat 
kansalaiset pääsevät entistä 
useammin ensisijaisesti sai-
raanhoitajan vastaanotolle, ja 
valtaosa asioista tulee hoide-
tuiksi tällä tavalla. Sairaan-
hoitajat tekevät monipuolis-
ta potilastyötä niin äkillisesti 
sairastuneitten kuin myös 
pitkäaikaissairaiden parissa. 
Lääkärien vastaanotoille oh-
jataan vain ne, joiden oireet 
ja vaivat sitä todellakin edel-
lyttävät. 

Sairaanhoitajien vastaan-
ottojen toimivuus ja asiak-
kaitten luottamus sairaan-
hoitajien osaamiseen on 
erityisen tärkeää silloin, kun 
lääkärityövoimasta on vajet-
ta. Kun terveysaseman sisäi-
nen työnjako tällä tavalla on-
nistuu, siitä muodostuu yksi 
tärkeä työn sisältöön ja työs-
sä viihtymiseen liittyvä te-
kijä – puhumattakaan sii-
tä, että palvelujen saatavuus 
paranee merkittävästi.

Tulevaisuus on  
toivoa täynnä
Viime aikoina perustervey-
denhuolto on saanut aikai-
sempaa enemmän arvos-
tusta päättäjien puheissa, 
lainsäätäjien säädöksissä ja 
lääkärien koulutuksessa.

Vahvan uskomuksen mu-
kaan lääkäritilanne para-
nee ja vakiintuu parin vuo-
den kuluessa. Meidän on 
edelleen kehitettävä omaa 
toimintaamme niin, että 
työnteko juuri meidän terve-
ysasemillamme houkuttelee 
ja motivoi ja kannustaa pit-
käjänteiseen työskentelyyn 
sekä itsenäisesti että monia-
mmatillisissa työryhmissä. 

H. Tapio Hanhela 
LT, yleislääketieteen 
erikoislääkäri
Terveyspalvelujohtaja, 
johtava lääkäri

Etäisyys Oulusta matkana ja aikana on 
merkittävin yksittäinen tekijä, joka vaikut-

taa lääkärien saatavuuteen Oulunkaarel-
la. Näyttää siltä, että nuoret lääkärit per-

heineen asettuvat asumaan enintään puolen 
tunnin etäisyydelle Oulun Toripolliisista.

dossa olevaa tarvetta. Lää-
kärien työpanoksen jaka-
minen eri toimintoihin on 
ylipäätään hyvin haasteel-
lista, koska jaettavaa on lii-
an vähän. Lääkärien työpa-
nosta tarvitaan vastaanotolle 
tutkimaan ja hoitamaan sekä 
äkillisesti sairastuneita että 
pitkäaikaissairaita. 

Lääkäreitä tarvitaan myös 
osastolle, neuvoloihin, kou-
luille, vanhustyöhön ja mo-
neen muuhun tehtävään ja 
paikkaan. Hoitoon pääsyn 
rajoista säädettiin muutamia 
vuosia sitten, ja äsken ovat 
astuneet voimaan uudet sää-
dökset neuvolatoiminnasta 
ja kouluterveydenhuollos-
ta. Kaikkien säädösten kir-
jaimellinen noudattaminen 
päivästä toiseen on ajoit-
tain mahdotonta siitä yksin-
kertaisesta ja ylipääsemättö-

Oulun Rotuaarista, meillä ei 
olisi minkäänlaisia vaikeuk-
sia saada lääkäreitä töihin. 

Oulunkaaren jokaises-
sa kunnassa on tällä het-
kellä avoimia virkoja, jois-
sa useimmissa on kuitenkin 
määräaikainen, muodolli-
sesti epäpätevä sijainen. Eri-
tyisesti nuorten lääkärien 
saatavuus on viimeisten pa-
rin vuoden kuluessa hiljak-
seen kohentunut. Lääkärien 
koulutusmäärää on jonkin 
verran lisätty, ja terveyskes-
kusten houkuttelevuus työ-
paikkana on parantunut. 
Houkuttelevuutta ovat pa-
rantaneet mm. työaikojen 
joustavuus, koulutusmyön-
teisyys, kilpailukykyinen 
palkkaus ja päivystysrasit-
teen vähentyminen, joka on 
seurausta laajentuneista yh-
teispäivystysalueista. 

Atte Särkelä
GSM 040 7654 202
aten.mokit@co.inet.fi
● Kotakahvio & Pub
● Mökkien vuokraus
● Matkamuisto-      
 myymälä
● Korukivipaja
● Tonttien myyntiwww.atenmokit.fi

LOMAKYLÄ

Varaa aika silmälääkärille! 
Seuraavat vastaanottoajat: 

to 24.2, to 3.3, to 24.3

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

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

Sudoku (ratkaisu sivulla 23)

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

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

Varaa
katsastusaika

suoraan 
netistä:

www.avainasemat.fi
Katsastukset

myös
ilman

ajanvarausta!

KONETIEN
KATSASTUS OY

ÄIMÄTIEN
KATSASTUS OY

Konetie 3, 90630 OULU
puh. (08) 311 7151
avoinna ma-pe 9-17

Äimätie 5, 90400 OULU
puh. (08) 338 060

avoinna ma-pe 9-17

yhteistyökykyinen,
turvallinen
ja kokenut

Eduskuntavaalit 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.–12.4.2011

http://paavotihinen.vas.�

PAAVO TIHINEN
Koneurakoitsija, Pudasjärvi

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

Arjen
asiantuntija

Total Partsin kahviossa oli viime perjantaina 18.2 grillin avajaiset. Myyjä Marjo Siurua 
kertoi, että grillimyynti lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tuot-
teisiin ja Siurua uskoo, että  tiedottaminen grillin avaamisesta on huomattu, ja asiak-
kaat ovat ”löytäneet” grillin.

Grilli tuli tarpeeseenmarkkinoiden 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

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.

Vuodesta 2009 on Suomes-
sa ollut mahdollisuus vaih-
taa kultaesineet rahaksi. 
KultaRahaksi Oy on hyvin 
suosittu palvelukonsepti ja 
saatavilla myös Ruotsissa, 
Ranskassa sekä Virossa. 

Kotona oleva ”romu” on 
tänä päivänä hyvin helppo 
muuttaa tarpeelliseksi ra-
haksi. Käsitettä romukulta 
käytetään rikkinäisistä kul-
takoruista ja -esineistä, joita 
ei haluta enää säilyttää. Ro-
mukullan ostamisen suosio 

johtuu kullan sulattamis- ja 
uusiokäyttömahdollisuu-
desta sekä kullan hinnan 
noususta. 

Ihmiset toimittavat kullan 
KultaRahaksi Oy:lle, joko eri 
paikkakunnilla järjestettä-
viin ostotapahtumiin tai pos-
titse. Halutessa lähettää pos-
tin kautta on tilattava aluksi 
kotiin kultapaketti, joka on 
vakuutettu ja kirjattu. Kul-
lan kranaatti pitoisuus arvi-
oidaan, jonka jälkeen kulta 
punnitaan. Karaatit ja gram-

mat määrittävät kultaesi-
neen hinnan.

KultaRahaksi Oy:n poh-
joista kiertävä ostopiiri lin-
noittautui Pudasjärven Ho-
telli-ravintola Kurenkoskeen 
17.2.2011 klo 10.30–18.00. 
Pudasjärveläiset olivat otta-
neet palvelun hyvin vastaan 
ja useat kävivät vaihtamas-
sa vanhoja ja rikkinäisiä sekä 
tarpeettomia kultaesineitään 
rahaksi.

Romukullat rahaksi

SÄHKÖ-ESPI

P. 040-733 2254

SÄHKÖASENNUKSET
URAKKA-/TUNTITYÖNÄ

PAINON-
PUDOTUS-

KURSSI

Kurenalan ala-aste
alk. ma 28.2. 

klo 18.00
49€/8 vkoa! 

P. 050 387 2463

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme

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

Pudasjärvi-lehti

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

Pudasjärven eläinlääkärille, Miia Konttilalle, valtavan 
suuret kiitokset koiramme hengen pelastamiseta. Tulim-
me viikonlopuksi mökillemme Pärjänsuolle. Annoit koi-
rallemme elvytystä pyyteettömästi yli 6 tuntia, pelastit 
koiramme Jepen hengen ja koira on edelleen hengissä, 
virkeänä ja hyvässä voinnissa. 

Kaikki Jepen läheiset

Eläinlääkärille kiitoksia!

Nyt on jälleen se aika vuo-
desta, jolloin käydään kovaa 
kilpailua opiskelupaikoista. 
Peruskoulunsa tänä kevää-
nä päättävät tai jo aiemmin 
päättäneet nuoret miettivät 
vaihtoehtojen runsaudes-
ta itselleen sopivaa alaa ja 
ammattia. Lukio-opintojen 
ja ylioppilastutkinnon saa-
vuttamisen vaihtoehtona on 
ammatillisen tutkinnon saa-
vuttaminen. 

Oulun seudun ammatti-
opisto (OSAO) toimii kah-
dessatoista yksikössä Ou-
lussa ja sen ympäristössä. 
Näissä OSAO:n yksiköissä 
on tarjolla runsaasti eri alojen 
koulutusvaihtoehtoja, jois-
sa on valittavana yhteensä 
33 perustutkintoa. Ammatil-
linen perustutkinto koostuu 
120 opintoviikon (ov) laajui-
sesta kokonaisuudesta, jos-
sa ammatillisia opintoja 90 
ov, ammattitaitoa täydentä-
viä tutkinnon osia eli yhtei-
siä opintoja 20 ov ja vapaasti 
valittavia tutkinnon osia 10 
ov. Ammatillista osaamista 
harjoitellaan opintojen aika-
na käytännön työelämässä; 
ammatillisiin opintoihin si-
sältyy vähintään 20 opinto-
viikkoa työssäoppimista.

Tämän kevään yhteisha-
ku käynnistyy maanantaina 
28.2. ja päättyy perjantaina 
18.3. Pudasjärven yksikössä 
peruskoulupohjaisista kou-
lutuksista on tarjolla kevään 
yhteishaussa: 

Hevostalousalan perustut-
kinto/Hevostalouden kou-
lutusohjelma, Matkailualan 
perustutkin-to/Matkailupal-
velujen koulutusohjelma ja 
Prosessiteollisuuden perus-
tutkinto/Sahateollisuuden 
koulutusohjelma sekä Säh-
kö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto/Sähkö- ja au-
tomaatiotekniikan koulutus-
ohjelma.

Näistä koulutuksista voi 
valmistua hevostenhoitajak-
si, ratsastuksenohjaajaksi, 
matkailupalveluiden tuot-
tajaksi, prosessinhoitajaksi 
tai sähköasentajaksi. Kaikki-
en tutkintokoulutusten ohel-
la on lisäksi mahdollisuus 
ammattilukio-opintoihin eli 
kaksoistutkinnon (ammatil-
linen perustutkinto + yo-tut-
kinto) tai kolmoistutkinnon 
(ammatillinen perustutkinto 
+ yo-tutkinto + aikuislukion 
oppimäärä) suorittamiseen. 

Loistavat puitteet hevos-
alan opiskeluun

Pudasjärven yksiköllä on 
pitkä kokemus ja loistavat 
puitteet hevosalan opiske-
luun. Hevostalousalan pe-
rustutkintokoulutuksessa 
ammattitaito opitaan pää-
asiassa käytännön työteh-
tävissä oppilaitoksen tallil-
la ja opetusmaatilalla sekä 
alan monipuolisissa yrityk-
sissä työssäoppien. Teoriao-
pinnot tukevat ammatillista 
osaamista ja käsittävät kai-
killa aloilla tarvittavan yh-
teisen ammattisivistyksen ja 
yhteiskunnassa tarvittavien 
valmiuksien osaamisen. He-
vostalouden ammattilaisen 
tärkein tehtävä on hevosten 
hyvinvoinnista huolehtimi-
nen erilaisissa olosuhteissa 
ja käyttötarkoituksissa. He-
vostenhoitaja toimii yleensä 
hevosalan yrityksessä joko 
yrittäjänä tai työntekijänä. 
Hevostenhoitajaksi valmis-
tuva osaa huolehtia hevos-
ten hyvinvoinnista ja tallitoi-
mintaan liittyvistä tehtävistä 
sekä osaa palvella hevosalan 
yritysten asiakkaita niin he-
vosurheilun kuin -matkai-
lunkin parissa. Ratsastuk-
senohjaaja osaa ylläpitää 
ratsastuskoulutoimintaa ja 
ohjata sen asiakkaita ratsas-
tusharrastuksessa.

Matkailualan perustut-

kinnon suorittaneella puo-
lestaan on monipuolinen 
näkemys matkailuelinkei-
nosta ja sen rakenteesta sekä 
matkailijoiden tarpeista ja 
odotuksista. Se takaa mo-
nipuoliset perusvalmiudet 
matkailualan eri tehtäviin. 
Matkailupalvelujen tuotta-
ja voi toimia joko työntekijä-
nä, ali-hankkijana tai itsenäi-
senä yrittäjänä käytännön 
ohjelma- ja oheispalveluteh-
tävissä matkailun ohjelma-
palveluyrityksissä, loma- ja 
matkailukeskuksissa tai ma-
joituspalvelu-yrityksissä. 
Koulutus on sopiva sekoitus 
käytäntöä ja teoriaa - koulu-
tuksessa korostetaan liiketoi-
minnallista osaamista, kan-
sainvälisyyttä ja toimimista 
monikulttuurisessa työym-
päristössä, kielitaitoa sekä 
ihmissuhde- ja vuorovaiku-
tustaitoja.  Matkailupalvelu-
jen koulutusohjelmassa am-
matilliset opinnot koostuvat 
50 ov:n pakollisista tutkin-
non osista ja 40 ov:n valin-
naisista tutkinnon osista. 
Pakollisiin tutkinnon osiin 
sisältyvät matkailualan asia-
kaspalvelu 20 ov ja matkai-
lupalvelujen toteuttaminen 
30 ov. Valinnaisiin tutkin-
non osiin valitaan neljä seu-
raavista kokonaisuuksista: 
majoituspalvelut 10 ov, mat-
kailupalvelujen tuotteistami-
nen 10 ov, opastuspalvelut 
10 ov, retki-, erä- ja luonto-
ruokailupalvelut 10 ov, toi-
nen vieras ammattikieli 10 
ov ja tapahtumajärjestelyt 10 
ov. Alalla riittää monenlai-
sia töitä.

Sahateollisuuteen suun-
tautuva prosessiteollisuuden 
perustutkintokoulutus antaa 
hyvät valmiudet alan yrityk-
sissä työskentelyyn; opis-
kelu painottuu työssäoppi-
miseen. Pudasjärvellä ja sen 
naapuri-kunnissa on usei-

ta puuteollisuuden yrityk-
siä, jotka toimivat mainioi-
na työssäoppimispaikkoina. 
Sahateollisuuden koulutus-
ohjelmasta valmistuva pro-
sessinhoitaja saa valmiudet 
työskennellä erityisesti sa-
hateollisuuden, sahatavaran 
jatkojalostuksen ja puutava-
raliikkeiden palveluksessa. 
Prosessinhoitajalla on koko-
naisnäkemys tuotantopro-
sessista ja hän osaa toimia 
nopeasti ja määrätietoisesti 
valmistusprosessissa tuotan-
tolinjan käyttö- ja valvonta-
tehtävissä, joissa keskeisellä 
sijalla ovat tekniset laitteet ja 
automaatiojärjestelmät. Alan 
työnäkymät ovat todella hy-
vät, sillä prosessinhoitajia 
tarvitaan muutamien vuosi-
en kuluessa jatkuvasti lisää 
eläkkeelle siirtyvien tilalle.

Sähkö- ja automaatiotek-
niikan perustutkinnon opis-
kelu painottuu Pudasjärven 
yksikössä kiinteistöjen säh-
köasennuksiin ja sähköverk-
korakentamiseen. Sähkö- ja 
automaatiotekniikkaan pu-
reutuvien teoriaopintojen li-
säksi ammatillista osaamista 
pääsee syventämään oppilai-
toksen omilla työmailla sekä 
osallistumaan vähintään 
puolen vuoden työssäoppi-
misjaksolle (24 ov) sähköalan 
yrityksissä. Sähköasentajien 
tehtäviin kuuluvat erilaiset 
sähköasennustyöt ja huolto-
työt. Sähköasentaja voi myös 
opastaa ihmisiä sähkölaittei-
den käytössä. Uusien asioi-
den nopea omaksuminen 
ja yhteistyökyky ovat hy-
vän sähköasentajan ominai-
suuksia. Teollisuus ja raken-
nusala työllistävät teknistä 
osaamista ja asiakaspalvelu-
kykyjä omaavia sähköasen-
tajia. Sähköasentajia tar-
vitaan aina ja alalla riittää 
töitä.

Oulun seudun ammat-
tiopiston Pudasjärven yk-
sikössä on tutkintokoulu-
tusten lisäksi tarjolla muun 
muassa asiakkaiden toivei-
den mukaan räätälöitävää 
yritysten henkilöstökoulu-
tusta. 

Opinto-ohjaaja/ tunti-
opettaja Pirkko Vänttilä, 
puh. 010 272 3889

Kevään yhteishaku käynnistyy pian:

Oulun Seudun ammattiopistossa 
runsaasti koulutus-vaihtoehtoja

OSAO:n Pudasjärven yksikön yhteishaussa 
mukana olevat koulutusohjelmat:

Hevostalous: hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja

Matkailupalvelut: matkailupalvelujen tuottaja

Sahateollisuus: prosessinhoitaja

Sähkö- ja automaatiotekniikka: sähköasentaja

Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorit-
tamiseen yhteistyössä Pudasjärven lukion kanssa.
 
Lisätietoja:
opintoasiainsihteeri Mari Ruttonen, p. 010 27 23975
opinto-ohjaaja Pirkko Vänttilä, p. 010 27 23889

KOULUTETTU AMMATTILAINEN ON  
TULEVAISUUDEN TAITAJA!

HAE YHTEISHAUSSA 28.2.–18.3.2011
WWW.OSAO.FI 

Opiskele ammattiin 
Pudasjärvellä

Kysy nettiopolta!  
Nettiopo vastaa kysy-

myksiisi koulutuksesta ja 
opiskelusta OSAO:ssa.

nettiopo.osao.fi

OSAO

Taivalkosken 
Pesulapalvelu Oy
Haaraniementie 4-6, 93400 TAIVALKOSKI

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788

Koulutus- ja KesäDuuni 2011
Nuorten koulutus- kesätyöpaikkamessut 

Rimminkankaalla 
ti 1.3.2011 alk. klo 9:00 

Mukana mm: 
OSAO:n Sosiaali- ja terveys / Lähihoitajat, matkailu, hevostalous, prosessiteollisuus, 

sähkö- ja automaatiotekniikka, Pudasjärven lukio, Vapo, Validia, 
taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven 4H-yhdistys, 

Oulun seudun työ- ja elinkeino toimisto…

Messut on tarkoitettu kaikille yläkoululaisille, 

toisen asteen opiskelijoille ja nuorille aikuisille.

Tule mukaan ja neuvottele itsellesi unelmien opiskelu- ja kesätyöpaikka. 
Nyt se on vaivatonta! 

Tervetuloa!
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Lappilainen Souvarit-yhtye 
vieraili Pudasjärvellä Hotel-
li-Ravintola Kurenkoskessa 
perjantaina 18.2. Ulkona ole-
va paukkupakkanenkaan ei 
ollut esteenä runsaan tanssi-
van yleisön saapumiselle. 

-Käymme Kurenkoskes-
sa pari kertaa vuodessa, sil-
lä hotellin omistajapariskun-
ta Signe ja Mauno Akujärvi 
ovat pitkältä ajalta ystäviä, 
kertoi yhtyeen perustaja ja 
johtaja Lasse Hoikka. 

Orkesteri on soittanut sa-
malla kokoonpanolla kvar-
tettina yli 20 vuotta. Yhtyeen 
perustaja, rumpuja soittava 
Lasse Hoikka oli ollut muu-
tama kuukausi sitten olka-
pään leikkauksessa ja sen 
vuoksi yhtyeeseen oli pal-
kattu kolme kuukautta sit-
ten rumpaliksi uusi jäsen 
Timo Salmela. 

-Olen soittanut rumpu-
ja 40-vuotta ja tuntuuhan se 
vähän oudolta, kun nyt se ei 
ole kipeän olkapään vuoksi 
mahdollista, kertoi lauluso-
listina laulanut Lasse Hoik-
ka. 

Yhtyeen kuulumisista 
hän kertoi, että syksyllä teh-
tiin ”Monotanssit” äänite, 
joka oli tilaustyö ja siitä otet-

tiin vain 1000 kappaleen pai-
nos. Keväällä on tulossa jäl-
leen uusi äänite ja kesällä 
valmistuu Souvareista ker-
tova kirja, jota on kirjoitettu 
jo vuoden verran. 

Yhtyeellä oli takana yli 
kuukauden kestänyt Ete-
lä-Suomen kiertue ja edessä 
on pitkä Lapin kiertue, jos-
sa maaliskuun aikana on so-
vittu 22 keikkaa. Yhtye mat-
kustaa hyvin varustellulla 
keikkabussilla, johon on ker-
tynyt jo yli 1,5 miljoonaa ki-
lometriä. 

-Pudasjärvellä on kiva, 
tanssiva yleisö.

Tuttujakin näytti Las-
se Hoikalla olevan. Muun 
muassa Puolangalta oli saa-
punut tuttuja kahdeksan 
hengen seurue, joiden pöy-
dässäkin Hoikka kävi vaih-
tamassa kuulumisia. (ht)

Souvarit on soittanut sa-
malla kokoonpanolla kvar-
tettina yli 20 vuotta. Kolme 
kuukautta yhtyeessä on 
ollut viidentenä jäsenenä 
uusi rumpali. Lasse Hoikka 
toimi solistina, mutta muut-
kin yhtyeen jäsenet ovat 
laulutaitoisia. 

Souvareihin viides jäsen

Uudelleen toimintansa käyn-
tiin virittänyt Suomi-Venäjä-
Seuran Pudasjärven osasto 
ry ja kaupungin kulttuuri-
toimi järjestivät sunnuntaina 
20.2 talven kylmyyden kes-
kelle iloisen ja pirteän lasten 
ja nuorten noin 35 hengen 
esiintyjäryhmän vierailun 
Vienan meren rantamilta 
Kantalahden alueelta.

Rossinka ryhmän esiin-
tyjien opettajat ja ryhmän 
vetäjä kertoivat koulunsa 
toiminnan ja opetuksen täyt-
täneen viime syksynä neljä-
kymmentä vuotta. Koulun 

”ROSSINKA” piristi

toiminta on hyvin kulttuu-
ripainotteista eli opetusta 
annetaan musiikissa, näytte-
lemisessä, kuvaamataidossa 
ja kaikenlaisessa esiintymi-
sen kehittämisessä. Lasten 
ja nuorten esiintymistaito-
jen ja muun opetuksen ohel-
la opettajat kehittävät omia 
esiintymistaitojaan opiskele-
malla itse näitä taitoja ja te-
kemällä yhteisiä esityksiä 
oppilaiden kanssa.

Kotikylästään Ze-
lenoborskiystä tekemän-
sä videoesityksen jälkeen 
yleisö pääsi katselemaan ja 

kuuntelemaan pienten ja 
vähän suurempienkin vie-
raiden esityksiä. Ryhmän 
pienimmät aloittivat Samo-
vaari-mummoesityksellään, 
josta jatkettiin laulu- ja tans-
siesityksiin. Ohjelmanume-
roiden sisällöt kertoivat mo-
nenlaisista elämää liittyvistä 
tärkeistä asioista, kuten ys-
tävyydestä, humoristisista 
ihmistyypeistä, rakkaudes-
ta äitiin ja elämänilon ehdot-
tomuudesta. Välillä ihailtiin 
todella nuoren tanssiparin 
valssin ja tangon tanssimi-
sen taitoja. 

Liikuntahallin aulaan oli 
asetettu piirustusnäyttely, 
joka koostui vieläkin hyvin 
nuoren, viisivuotiaana aloit-

taneen, todella taitavan tai-
teilijan alun Marinan töistä.

Tilaisuuden aluksi SVS:n 
Pudasjärven osaston pu-
heenjohtaja Marja-Leena 
Törrö toivotti yleisön ter-
vetulleeksi sekä kertoi pai-
kallisosaston toiminnan 
elvyttämisestä. Lopussa pu-
heenjohtaja kiitti esiintyjiä 
ja antoi kiitoslahjat. Ennen 
tilaisuuden päättymistä oli 
vielä arvontaa. 

Maanantaina 21.2 Ros-
sinka-ryhmä kävi tutustu-
mismatkalla Rovaniemellä 
ja tiistaina 22.2 he läksivät 
Kuusamon kautta kotimat-
kalle. 

Sointu Veivo

Opettajien 
ja oppilai-
den yhtei-

nen esitys.

Lauluryhmä vauhdissa.

pakkassään 
lomassa

OpinTori aloittaa 
toimintansa Pudasjärvellä

Aikuiskoulutuksen tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalvelu 
OpinTori aloittaa toimintan-
sa Pudasjärvellä toimivien 
oppilaitosten ja TE-toimiston 
yhteistyönä Oulun seudun 
TE-toimiston Pudasjärven 
toimipisteessä. Toimintata-
pa on uusi ja innovatiivinen, 
jossa kahden perinteisen 
hallinnonalan yhteistyönä 
syntyy molempia hyödyttä-
vä sekä alueen työllistämis-
tä ja elinkeinoelämää tuke-
va asiakaspalvelu. Tarkoitus 
on tehdä tiivistä yhteistyötä 
myös Oulun seudun Opin-
Tori palvelupisteen kanssa ja 
hyödyntää monikanavaisia 
(puhelin- ja sähköiset palve-
lut) palvelumalleja.

Tieto-, neuvonta- ja oh-
jauspalvelut on suunnat-
tu kaikille aikuisille, myös 
työssä käyville. Palvelun ta-
voitteena on nopeuttaa ja tu-
kea aikuisten siirtymiä työ-
elämäuran varrella työstä 
tai muusta elämänvaihees-
ta uuteen opiskeluun, tar-
jota nopeasti ajankohtaista 
tietoa lisä- ja täydennyskou-
lutuksista sekä koulutuksen 
rahoitukseen, tarjota uusia 
vaihtoehtoja urakehitykseen 

sekä yritysten henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen.

Hyvin toimivan aikuis-
koulutuksen tieto-, neuvon-
ta- ja ohjauspalvelun avulla 
mahdollistetaan työurien pi-
dentyminen osana elinikäistä 
oppimista, työllisyysasteen 
kohoaminen ja ammatilli-
nen liikkuvuus. Tavoitteena 
on lisätä yritysaktiivisuutta, 
edistää työorganisaatioiden 
kilpailukykyä ja parantaa 
osaltaan työelämän toimi-
vuutta hektisessä muutos-
vauhdissa.

Pudasjärven OpinTorin 
avajaisia vietetään 25.2. klo 
9:00–12:00. Mukana on asi-
antuntijoita TE-toimistosta ja 
oppilaitoksista vastaamassa 
yhteishakuun ja muuhun ai-
kuisopiskeluun liittyviin ky-
symyksiin. Samalla teemalla 
jatketaan myös 4.3. Pudas-
järven OpinTori järjestää ke-
vään aikana erilaisia kou-
lutustietoon ja osaamisen 
kehittämiseen liittyviä ta-
pahtumia. www.oulunseu-
duntetoimisto.fi/ajankoh-
taista/tapahtumat. 

Marjaliisa Herukka
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Korkein hallinto-oikeus rat-
kaisi päätöksellään lähes 
vuosikymmenen jatkuneen 
kiistan Pudasjärven lento-
kentän investointitukien 
käytöstä. Kaupunki joutuu 
palauttamaan lentokentän 
kenttävaloja ja mittarilento-
laitteita koskevan investoin-
tihankkeen avustusrahoja 
entiselle TE-keskukselle, ny-
kyiselle ELY-keskukselle 460 
000 euroa, johon lisätään pa-
lautettavalle summalle las-
kettavat viivästyskorot maa-
liskuusta 2007 alkaen.

Tapahtumat juontavat 
kymmenisen vuotta sitten 
aloitettuun Pudasjärven len-
tokentän kehittämis-hank-
keeseen. TE-keskus myönsi 
hankeavustusta kaupungille 
vuosina 2001-2003 lentoken-
tän kehittämiseen. Hanke 
osoittautui sittemmin liian 
raskaaksi sekä taloudellises-
ti että teknisesti ja TE-kes-
kus kehotti keskeyttämään 
hankkeen. Kaupunki nou-
datti kehotusta, mikä johti 
yllättäen avustuksen takai-
sinperintään. Kaupungille 
ei TE-keskuksen taholta ker-
rottu, että keskeytys aiheut-
taa hankkeelle jo saatujen 
EU- ja valtion tukien takai-
sinperinnän. 

KHO on asiaa käsitelles-
sään todennut, että kaupun-
gin ei voitu olettaa tietävän, 
millä perusteilla takaisin-
perintä voi tulla kysymyk-

Lentokentän rakentamisen 
rahoituskiista valtion eduksi

me vuotta, mutta lyhyem-
mälläkin opiskeluajalla on 
mahdollista saada tutkinto-
todistus, jos takana on aikai-
sempia ammatti- tai yleis-
sivistäviä opintoja ja/tai 
työkokemusta. Ammatti-
opisto Lappiassa opiskelu on 
pääpiirteissään maksutonta, 
samoin päivittäinen lämmin 
ruoka. Asuminen soluasun-
nossa tai pienessä yksiössä 
maksaa 50 euroa vuodessa. 
Eli kaikin puolin turvallinen 
ja hyvä paikka ja mahdol-
lisuus lähteä opiskelemaan 
ammattitutkinto ja itsenäi-
sen elämän kuviot.

Opinto-ohjaaja Kaisu Lii-
ten kertoi koulun tarjoamis-
ta mahdollisuuksista sekä 
esitteli koulua tutustumis-
kierroksella. Suurin kiinnos-
tus Karhupajan nuorilla oli 
kaivosalan koulutusta koh-
taan, joten sen esittelyyn oli 
varattu eniten aikaa ja alan 
opettaja Kari Eskelinen ker-
tomaan koulutuksen kuvi-
ot tarkkaan sekä näyttämään 
laitteet ja systeemit, joilla 
tehdään eri tavoilla suun-
tautuneita kaivosalan am-
mattilaisia. Selväksi tuli, että 
kaivosala on erittäin vahva 
lähitulevaisuuden työllis-
täjä ja koulutukseen hakeu-
tuu kaiken ikäisiä miehiä ja 
naisia lisääntyvällä innolla 
ja lukumäärällä. Vajaat neljä 
vuotta sitten opiskelijoita oli 
seitsemän, tällä hetkellä 67 ja 
ensi syksyn aloitukseen odo-
tetaan sataa opiskelijaa.

Karhupajalaisten yhteise-
nä mielipiteenä ja kokemuk-
sena todettiin opintomatkan 
olleen ajatuksia ja suunni-
telmia avartava, mielenkiin-
toinen ja vastaavanlaisten 
opintokäyntien tarpeellisuu-
den ymmärtäminen ja nii-
den tarpeellisuus kouluun 
hakemissuunnitelmien teke-
misessä vaikuttava.

Sointu Veivo

KHO-päätti:

seen. Tukipäätöksen ehdois-
sa tai lainsäädännössä ei ole 
kielletty rahoitetun hank-
keen keskeyttämistä. Rahoi-
tusehdoista ei käy ilmi, mi-
ten menetellä tilanteessa, 
jossa hankkeen toteutus käy 
hankkeen aikana mahdotto-
maksi. Kaupunki noudatti 
TE-keskuksen ohjetta ja kes-
keytti hankkeen. Tämä siis 
johti sitten yllättäen tuen ta-
kaisinperintään.

Tukiviranomaisten käy-
täntö on ollut Suomessa 
vaihtelevaa. Joissain TE-kes-
kuksissa rahoituksen saajia 
on vastaavissa tilanteissa ke-
hotettu ensisijaisesti muut-
tamaan hankesuunnitelmaa, 
jolloin takaisinperintään ei 
jouduta. KHO toteaakin, että 
jos kaupunkia olisi informoi-
tu hankkeen keskeytyksen 
johtavan tuen takaisinperin-
tään, keskeyttämispäätöstä 
ei ilmeisesti olisi tehty eikä 
näin takaisin-perintään olisi 
päädytty. Myöhemmin tuki-
viranomaiset ovat vastaavis-
sa tilanteissa ohjanneet tuen 
saajat tarkistamaan ja muut-
tamaan hankesuunnitelmia. 
Näin takaisinperinnältä on 
voitu välttyä.

KHO:n mukaan hank-
keen keskeytys on johtanut 
siihen, että hankkeelle ase-
tettuja tavoitteita ei ole saa-
vutettu, mistä seuraa tuen 
takaisinperintä. Lisäksi kau-
punki on KHO:n päätöksen 

mukaan vasta vuonna 2004, 
vuoden viiveellä rakenta-
mistyön päättymisestä, il-
moittanut TE-keskukselle 
keskeytyksestä.

Lentokentän kehittä-
miseen suurin toivein
Puolustusministeriö vuok-
rasi Pudasjärven kunnalle 
lentokenttäalueen jo vuon-
na 1991. Kenttä siirtyi Met-
sähallituksen hallinnoin-
nista Pudasjärven kunnan 
omistukseen 2000-luvun 
alussa. Puolustusvoimilla 
jatkui lentokentän käyttöoi-
keus entiseen tapaan omis-
tajavaihdoksesta huolimatta. 
Lento-kentän ylläpitäjä on 
edelleen Pudasjärven kau-
punki. 

Lentokentän kehittämi-
seen lähdettiin innokkaas-
ti ja suurin toivein eri toimi-
joiden ja rahoittajien kanssa 
jo 1990-luvun lopulla. Yh-
teisenä tavoitteena olin saa-
da eri osavaiheiden kautta 
Pudasjärven lentokentästä 
charter-tasoinen, matkailu-
liikennettä tukeva kenttä. 
Samalla tavoitteena oli mah-
dollistaa ja monipuolistaa 
kentän muuta käyttöä.

Nyt puheena oleva ra-
kentamistyö tapahtui vuo-
sina 2001-2003. Lentokentän 
kehittäminen sattui viime 
vuosikymmenellä ajankoh-
taan, jossa ilmailua koske-

va tekniikka, viranomais-
ten muiden yhteistyötahojen 
toiminta ja säädökset sekä 
taloudelliset ja hallinnolliset 
olosuhteet muuttuivat nope-
asti.  Kaupunki jäi nopeas-
ti muuttuvassa 2000-luvun 
alun tilanteessa käytännössä 
yksin hankkeen toteuttajak-
si, mikä osoittautui ylivoi-
maiseksi jo vuonna 2003.

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila toteaa, että 
hän on yrittänyt mahdolli-
simman hyvin perehtyä lä-
hes kymmenen vuoden ta-
kaisiin tapahtumiin, KHO:n 
päätökseen, koko hankkeen 
taustaan ja vallinneisiin olo-
suhteisiin. Hankkeen kes-
keytyspäätöksestäkin on ku-
lunut aikaa jo lähes 8 vuotta. 
Hän uskoo tilanteen muo-
dostuneen silloisille päättä-
jille mahdottomaksi jatkaa 
hanketta. Silloiset kaupun-
gin toimijat ovat olleet asi-
assa varmasti selkä seinää 
vasten. He ovat joutuneet 
kaupungin puo-lesta teke-
mään vaikean hankkeen kes-
keytyspäätöksen yksin, vaik-
ka hankkeeseen lähdettiinkin 
alun perin yhdessä eri toimi-
joiden kanssa suurin toivein. 
Nyt on vielä välttämätön-
tä selvittää mahdollisuuksia 
saada takaisinperittävään 
summaan kohtuullistamista, 
kaupunginjohtaja Daavittila 
toteaa. (ht)

Aamukahvit yrittäjille

Pudasjärven Osuuspankki 
tarjosi yrittäjille aamukahvit 
tiistaina 15.2 antaen samal-
la tietoa E-lasku- ja SEPA-
asioista. Maksuliikenne uu-
distuu pankeissa 1.11.2011 
alkaen, jolloin siirrytään SE-
PA-aikaan eli yhtenäiseen 
euromaksualueeseen. Sen ta-
voitteena on helpottaa rajat 

ylittävien elektronisten mak-
sujen tekemistä, kertoi pal-
veluneuvoja Soile Graber. 

Se merkitsee myös tili-
numeroiden muuttumista. 
Osuuspankkiryhmässä on 
tuleva uudistus ennakoitu 
siten, että pankkikortit ovat 
jo muuttuneet kansainväli-
siksi korteiksi. 

-Nyt elämme siirtymäai-
kaa, jolloin yritysten kannat-
taa mahdollisimman hyvissä 
ajoin valmistautua ottamaan 
käyttöön SEPA tilinumerot. 
Myös E-laskutus on nyky-
aikaa ja valtio, kunnat sekä 
monet suuret yritykset suo-
sivat jo nyt E-laskuja ja jos-
sakin vaiheessa eivät pe-

rinteisiä paperilaskuja ota 
vastaan. Siihen on hyvin yk-
sinkertainen selitys, sähköi-
set laskut ovat huomattavas-
ti edullisempia käsitellä kuin 
paperilaskut, kertoi Graber. 

Asia näytti kiinnostavan 
yrittäjiä, sillä paikalle oli ki-
reästä pakkasesta huolimat-
ta yli 20 yrittäjää. (ht)

Pudasjärven Osuuspankin palveluneuvoja Soile Graber neuvoi yrittäjiä SEPA- ja E-laskuasioissa. 

Yhteishaku kouluihin alkaa 
olla hyvin lähellä (28.2.-18.3.) 
ja nuorten alle 25-vuotiai-
den  ammatillista perustut-
kintoa vailla olevien on vel-
vollisuus hakea vähintään 
kolmeen opiskelupaikkaan. 
Yksi keino selkeyttää op-
pilaitosten tarjoamien kou-
lutusten sisältöä on mennä 
paikan päälle tutustumaan. 
Näin tekivät Karhupajan 
nuoret ohjaajineen suunna-
tessaan tiedonhakumatkan-
sa Kemi-Tornion Ammatti-
opisto Lappiaan.

Lappiassa on ihanteelli-
set mahdollisuudet suorittaa 
ammatilliset perustutkinnot 
lähes kolmeenkymmeneen 
eri ammattialan suuntauk-
seen. Koulutusta on tarjol-
la hyvinvointi-, kulttuuri-, 
luonto-, palvelu- ja teknii-
kan aloille. Ammattiopiston 
perustutkinnon suorittami-
nen kestää keskimäärin kol-

Vuokko, Matti, Henna, Petra, Mari ja Johannes kuuntele-
vat kaivosalan opintoihin liittyvää asiaa Torniossa.

Kaivosalan opettaja Kari 
Eskelinen kertoo Karhu-
pajan nuorille kaivosalan 
opinnoista Torniossa

Tutustumis- ja 
opintomatka 
Ammattiopisto 
Lappiaan
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

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

MYYDÄÄN
Toyota Carina E vm 92, katsastettu, 2 renkaat, 
vetokoukku, soitin, täysin ruosteeton. Hp.1300€  
Puh. 0440 923 946  

LUKUVINKKI LAPSILLE
Sandström, Tuula: 
Weeti yökoulussa (2003)

Weeti odottaa koulun pihalla 
Tuomasta ja Kaisaa, Miinaa 
ja Riinaa sekä kiusanhenki-

LUKUVINKKI NUORILLE
Colfer, Eoin: Legenda Pot-
tu-Mäkisestä (2005)

Kun Koivulan perheen vii-
si veljestä kutsuvat kaverei-
taan kotiin, yhtäkkiä jopa 
viisitoista poikaa vilisee sa-
man katon alla. Ainakin 
kahdeksan huutaa koko ajan 
kurkku suorana ja muilla on 
kauhea kiire vessaan. Siinä 
vaiheessa isä ja äiti yleensä 
ehdottavat veljeksille muuta 
tekemistä. Kuinka olisi kir-
jasto? Veljekset kavahtavat. 
Huhujen mukaan kirjaston-
hoitaja Pottu-Mäkisellä on 
tiskin alla kaasulla toimiva 
perunapyssy, jolla hän täh-
täilee metelöiviä lapsia ja 
kaikkia, jotka palauttavat 
kirjansa myöhässä. Vasta-

lauseista huolimatta Valtsu 
ja Make lähetetään ensivie-
railulle kirjastoon ja yllätys, 
yllätys - he selviävät hengis-
sä! Kun pojat käyvät lomal-
laan kirjastossa yhä useam-
min, paikasta paljastuu jopa 
myönteisiä puolia. Legenda 
Pottu-Mäkisestä on Artemis 
Fowlin tekijän hauska tarina 
lukemisen makuun päässeil-
le nuorille lukijoille ja samal-
la riemukas puheenvuoro 
kirjastojen ja kirjallisuuden 
puolesta.  

LUKUVINKKI NUORILLE 
AIKUISILLE
Toivola, Ritva: Tuomas Kar-
humieli (2009)

Tapahtui kauan sitten, että 
kuuluisan noidan kuoltua 
kaikki hänen taikaesineensä 
varastettiin. Niiden joukossa 
oli myös karhunnahkaturk-
ki, joka katosi salaperäisellä 
tavalla. Se oli aikaa, jolloin 
maata peittivät vielä tihe-
ät metsät. Metsien läpi kie-
murtelevat kapeat maantiet 
yhdistivät toisiinsa kesti-
kievareita, joissa matkusta-
vat saattoivat yöpyä ja jois-
ta sai myös hevoskyydin 
eteenpäin. Synkän korven 
läpi oli parasta ajaa nopeas-
ti, sillä sen kätköissä piilek-
si ryöväreitä, joille moni oli 
menettänyt sekä hevosensa 

että rahansa. Mutta mitä ta-
pahtuukaan, kun Kellokos-
ken kievarissa työskentelevä 
Tuomas pukee ylleen noidan 
karhunnahkaturkin? Ritva 
Toivolan Tuomas Karhumie-
li on huima seikkailutarina, 
joka ammentaa aineksia suo-
malaisten kansantarinoiden 
aarteistosta.

LUKUVINKKI AIKUISILLE
McEwan, Ian: Polte (2010

Mestarin mustassa satiirissa 
tiedemies löytää ratkaisun 
sekä avioelämän sotkuihin 
että ympäristökatastrofiin

Michael Beard on Nobel-
palkittu fyysikko, jonka 
huippusuoritukset ovat ta-
kanapäin. Hän elää men-
neellä maineellaan ja johtaa 
puolivillaisesti valtion ra-
hoittamaa uusiutuvan ener-
gian tutkimuslaitosta.

Beard on myös pakko-
mielteinen naissankari, jon-
ka viides avioliitto on ha-
joamassa. Tällä kertaa asiat 
eivät kuitenkaan suju tutun 
kaavan mukaan: vaimolla 

on suhde, mutta Beard on 
häneen edelleenkuolettavan 
rakastunut.

Pelastukseksi koituu 
odottamaton onnettomuus. 
Beard saa tilaisuuden va-
pauttaa kerralla itsensä avio-
elämän sotkuista, elvyttää 
paikoilleen juuttuneen uran-
sa ja pelastaa maailman ym-
päristökatastrofilta.   

Kuukauden lukuvinkit
Rampea. On alkamassa yö-
koulu, jonka aikana toka-
luokkalaisten on tarkoitus 
voittaa pahimmat pelkonsa. 
Uudella opettajalla tosin on 
erikoiset menetelmät. Korke-
anpaikankammoa hän hoi-
dattaa jumppasalissa siihen 
asti, kunnes Tuomas nyr-
jäyttää nilkkansa. Hassum-
minkin voisi käydä, opettaja 
toteaa eikä tiedäkään, kuin-
ka oikeassa on. Tilanne kar-
kaa välittömästi käsistä, kun 
opettaja lähtee viemään Tuo-
masta sairaalaan. Sekasortoa 
syventää pari outoa yllätys-
vierasta, ja kohta ovat yö-
koululaiset pahassa pintees-
sä

Kirjat lainattavissa Pudasjärven kaupunginkirjastosta

Sinä yksin elelevä, normaali, tavalli-
nen mies, viihdyt kotona, luontoon 
liittyvät harrastukset, keskikokoi-
nen ja –ikäinen, alkoa voi olla välil-
lä ja polttaakin voi, jos haluaa. Olen 
56 v vapaa nainen, odotan yhtey-
denottoa, kirjoita itsestäsi Pudas-
järvilehden konttoriin Toritie 2, 
93100 Pudasjärvi nim.”Tyyni”. 

HENKILÖ-
KOHTAISTA

Pieni maatila/mummonmökki ve-
den läheisyydestä Pudasjärveltä. 
P. 044 319 0366.

OSTETAAN
Pikantti-sarjan kaksi valkoista lasi-
vitriiniä ja tv-taso.Vitriineissä valot 
ja lasihyllyt. Hyväkuntoisia. Hp. 
300e p.040-5716878.

Uusi autotalliteltta sekä kaksi ai-
kuisten laskettelusuksi pakettia. 
puh. 040 740 2681.

Haglöfsin tummansininen Outback 
# 10 makuupussi, koko L eli pitkä 
(muistaakseni n. 190 cm). Täyte 
Dupontin Hollofil II Performance 
Insulation. Käytetty vain pari ker-
taa, pesetetty pesulassa. Hinta 15 
e. 040 543 8372.

Myydään Pyöreä pöytä koko 
100cm korkeus 75 cm metalliset 
jalat. Päätysänky 120x200 valk./
koivua, seinäraanu, porontalja, 
verhoja, samovaari ym. Edullisesti. 
puh. 040-7397453.

Kajastus teki jokavuotinen 
sählyturnausmatkan torstai-
na 3. helmikuuta Sodanky-
lään. Pitkälle matkalle piti 
lähteä aikaisin klo 6.30 ja So-
dankylässä oltiin perillä klo 
10.30.

Kajastus joutui ensim-
mäisenä tuleen Sodankylän 
Säpikästä vastaan. Liekö ol-
lut matkan kankeutta, kos-
ka hävisimme ottelun, vaik-
ka tuomariksi pääsi Arvolan 
Seppo, kun paikallinen tuo-
mari ei jostakin syystä heti 
saapunut paikalle. Pisteiden 
laskijana toimi allekirjoitta-
nut, niin ei sekään auttanut 
voittamaan.

Toinen kamppailu käy-

Kajastus sähläsi 
Sodankylässä

tiin Rovaniemen Balanssia 
vastaan. Ei senkään pelin tu-
los ollut sen parempi. 

Sitten Kajastus sai pe-
lin juonesta kiinni. Seuraa-
va ottelu oli Kemin Yhdessä-
joukkuetta vastaan. Matsi oli 
tiukka, hävisimme 3-2. Pää-
simme kuitenkin pronssiot-
teluun Kemiä vastaan, jon-
ka voitimme ylivoimaisesti, 
mikä on Kajastuksen histori-
an paras saavutus.

Kiitos joukkueellemme 
ja yhteistyökumppaneillem-
me, että tämäkin pelimatka 
toteutui. Hyvää kevään odo-
tusta kaikille!

Jaakko Tuovila

Reilut 30 Pudasjärven lukiolaista päättivät perjantaina säännöllisen koulun käyntinsä. 
Lukion 2. luokkalaiset kantoivat abit kunniakujaa pitkin rekkojen eteen pihalle, kuten 
perinteeseen kuuluu. Noin tunnin kestäneeseen rekka-ajeluun oli pukeuduttu jälleen 

mallikkaasti. Mukaan mahtui nunnasta hirviöön kaikkea mahdollista, kuten lentoemän-
tä ja Peppi Pitkätossu. Penkkareiden jatkoille abit olivat varanneet Koskenhovin, mutta 

noin puolet porukasta lähtivät kuitenkin juhlimaan Ouluun. (mt)

Abeilla penkinpainajaiset

Abiturientit lähdössä Rimminkankaalta kylää kohti.
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Palveluhakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

TAKSEJA

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

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

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

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

Peltineliö Ky
kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

PELTITÖITÄ

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

HIERONTAA, KAUNEUDENHOITOA
FYSIOTERAPIA, KUNTOSALI

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

timo.kerala@gmail.com

METSÄALAN
PALVELUITA

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

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

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

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

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

Kotipalvelu
Mesimarja

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

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

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

0400 251 671

UNTO SIIRA
Varastotie 1

93100 Pudasjärvi

AUTOSÄHKÖ-
KORJAAMO

P. 040 519 1232

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

PUUSEPPIÄ

MAALAUS- JA LAKKAUS-
PALVELUITA

ISÄNNÖINTEJÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

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

- Kuumakivihieronta
- Body Silk vartalohoidot 
- Reiki-hoidot

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

KAMPAAMOITA, 
PARTUREITA

puh. 040 581 6936

Parturi – Kampaamo

Landella
Ouluntie 194 A 93420 Jurmu

avoinna ma-la myös iltaisin

Varastotie 5 Pudasjärvi
Jalkahoitaja Pirjo Leino

Puh. 040 187 1760

2 kpl 1+8 pyörä-
tuolivarustuksella
sekä henkilötaksi 

Taksi 
Piipponen Oy

Esko 0400 388 231 
Arto 0400 244 195

Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelut

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

Jukolantie 4 Pudasjärvi 
(ent. Värikeskuksen tilat)

puh. 050 345 3680
Ensio Kauppila

arvio- ja kauppakirjat

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi
Ranuan
Kiinteistövälitys Ky
Kuusitie 4, Ranua, Puh. 0400 893 556

KIINTEISTÖNVÄLITYKSIÄ

Abeilla penkinpainajaiset
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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?
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: 26.2. T.T Purontaka lippu, 4.3. Ässät, 12.3. Eini & 
Boogie, 19.3. Naseva, 26.3. Karaoke kilpailu.
Luontokuvakilpailun parhaat Kuusamo XV Nature Photo -valo-
kuvauskilpailun v. 2010 parhaimmistoa esillä Syötteen luontokeskuk-
sessa 13.1.-27.3.  Luontokeskus avoinna 18.2 saakka ti- la klo 10–16 
ja 19.2. alkaen joka päivä klo 10–17.  Vapaa pääsy. 
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Oili ja Esa Vähä-
kuopuksella torstaina 24.2. klo 19.
PoroCup osakilpailu ja Kultakelloajot.  Alkaa pe, 25. 2. Loppuu 
su 27. 2. Poronhoitoalueen tämän kauden huipputapahtuma Pudasjär-
ven lentokentällä! Tuu mukkaan!
Ranuan Ravit 26.2. klo 13 Ranuan Hevosystävien radalla Heinisuon-
tien varressa.
Kuorokonsertti 27.2. klo 14 seurakuntakeskuksessa. ks. ilmoitus s. 
22.

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

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

Su.27.2. klo 12 (huom aika)  Palvelukeskus Kauppatie 25
Mukana, puhuu ja laulaa Valma ja Yrjö Holappa

Su.6.3 klo 11 Jari Mykkänen, 
rukoushuoneella,Kauppatie 32
TERVETULOA!

Helluntaiseurakunnassa 
tapahtuu

Ynnin Pojat
johtaa Mihkel Koldits

Kuoro-
KONSERTTI

Oulun  Fröökynät
johtaa Ahti Sepp

SEURAKUNTAKESKUKSESSA sunnuntaina 27.2. klo 14. Lippu 10 €
Lauantaina 26.2. esiintymiset pienillä kuororyhmillä

K-Supermarketissa klo 14.30 ja Virkistysuimala Puikkarissa klo 15.30

Lisäksi lauantaina musiikkitervehdykset: tk-vuodeosasto, Lakkari, Kielokoti, Koivukoti, Yläkartano, Kurenkartano

Järjestää Pudasjärven kaupungin 
kulttuuritoimi ja seurakunta

Kuva: Täysterävä Oy

To 24.2 Lounas talon tapaan, Karpalokiisseli
Pe 25.2 Lindströmin pihvi, kastike, muusi
 Kahvi + leivos
Ma8.2 Broilerinkoipi, riisi, currykastike
 Pannukakku + kahvi
Ti 1.3 Silakkalaatikko, Pähkinävaahto
Ke  2.3 Lihakastike, perunat 
 Hedelmätarjotin
To 3.3 Jauhelihakeitto, Kiisseli

Lukion toisen vuoden opis-
kelijat valmistelivat syksystä 
saakka Raija Nissin johdolla 
tanssiesitystään perinteiseen 
tapaan. Ryhmä oli odottanut 
harjoituksia innolla ja näy-
töksiään vielä innokkaam-
min. 

-Oli todella mukavaa, kun 
sai alkaa harjoittelemaan ja 
mahtavaa nähdä harjoitte-
lun tulos, kertoo kauniin tur-
koosiin mekkoon pukeutu-
nut Kati Vihonen. 

Ensimmäinen yleisöesi-
tys järjestettiin muille lukio-
laisille perjantaiaamuna ja 
toinen päivällä Rimminkan-
kaan yläkoululaisille. Jänni-
tys ei ennen toista esitystä 
ollut niin suuri kuin ennen 
ensimmäistä. Esityksen jäl-
keen tunnelma oli helpottu-
nut ja koko joukko hymyile-
vä.

- Tanssiessa on uskomat-
toman hyvä mieli, vaikka 

Wanhojen tanssit perinteiseen tyyliin
välillä pelottaakin, että mek-
ko repeää, naurahti Kati. 

- Ei kärsi yhtään ajatella 
mitä tekee tai ei onnistu ol-
lenkaan, toteaa Juho Outila 
heti Katin jälkeen.

Naisten tanssiasut olivat 
kaikki tänä vuonna joko ne-

tistä tilattu tai ostettu suo-
raan morsiuspukuliikkeestä, 
kukaan ei ollut valmistanut 
niitä itse.

Wanhojen tanssit järjes-
tettiin Pudasjärven Liikun-
tahallilla perjantaina 18.2. 
klo 19.00 ja tapahtuma veti 

yleisöä runsaasti. Lukion 
kakkosluokkalaisista noin 
puolet osallistui tansseihin, 
pojista oli kuitenkin puutetta 
ja muutamissa pareissa pyö-
rähteli lukion ykkösluokka-
laisia. (mt)

Tanssin pyörteissä, turkoosissa puvussa Kati Vihonen 
tanssiparinaan Juho Ojala.

Naisten tanssiasut olivat kaikki tänä vuonna joko netistä tilattu tai ostettu suoraan mor-
siuspukuliikkeestä, kukaan ei ollut valmistanut niitä itse

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
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi 
korjaus- ja energia-avustukset. 

Avustusta voi saada:

1) vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin   
 sosiaalisin perustein
2) hissien rakentamiseen, parantamiseen ja liikkumis- 
 esteen poistamiseen
3) kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän 
 parantamiseen sosiaalisin perustein
4) terveyshaittojen poistamiseen sosiaalisin perustein  
 (avustuksen myöntää ara)
5) avustus suunnitelmalliseen korjaustoimintaan 
 edistämiseksi
6) avustus uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa   
 (öljy- tai sähkölämmitteiset talot)
7) tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset,   
 enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinra-
 kennus
8) muut energia-avustukset, vähintään kolme asuin-  
 huoneistoa

Avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 (myöhästyneitä 
hakemuksia ei oteta huomioon). Terveyshaittojen poista-
mista ja uusien hissien rakentamista koskevat avustuk-
set ovat haettavissa jatkuvasti määrärahojen puitteissa.

Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana kaupungin 
neuvonnasta. 

Hakemukset toimitetaan 
Pudasjärven kaupunki tekninen toimi Eero Talala 
os. PL 10  93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja antaa 
rakennusmestari Eero Talala 040–5872275 

Pudasjärvi 23.2.2011 

PUDASJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Vasemmistoliiton Pudasjärven paikallisyhdistyksen 
sääntömääräinen vuosikokous 
sunnuntaina 6.3.2011 klo 13.00 
Kaupungin talolla. 

Tervetuloa.

oulunkaari.com

Perjantaista 4.3. alkaen
- Lääkäreiden ja sairaanhoitajien kiireetön vas-
taanottotoiminta vastaanottotiloissa terveysaseman 
puolella. Sisäänkäynti terveysaseman pääovesta.
- Terveydenhoitajien Helena Kokon, Anu Haane-
len ja Aila Rissasen sekä diabetes- ja astmahoita-
ja Anita Laamasen vastaanotot neuvolarakennuk-
sen puolella.

Maanantaista 7.3. alkaen
- Potilas- ja taloustoimisto ja info neuvolaraken-
nuksen puolella.
- Laboratorio neuvolarakennuksen puolella.
- Mielenterveyspalveluiden vastaanotot neuvola-
rakennuksen puolella.

Päivystykseen ja röntgeniin sisäänkäynti röntgenin 
viereisestä ulko-ovesta.
Osastolle kulku edelleen Kurenkartanon puoleiselta 
pihalta.

Muutos- ja korjausaikataulun mukaan vastaanottopal-
velut toimivat kokonaisuudessaan omissa tiloissaan 
toukokuun ensimmäisen viikon jälkeen. Pahoittelem-
me muutos- ja korjaustöistä johtuvaa toimintojen tila-
päistä hajauttamista.

Tarvittaessa neuvolan puolella olevasta potilas- ja 
taloustoimintosta voi käydä kysymässä neuvoa, jotta 
löytää tarvitsemansa palvelun. Lisätietoja saa myös 
soittamalla, (08) 587 566 03 tai (08) 587 566 06.

 Pudasjärven terveyspalvelut

Terveysaseman
korjaustyöt
aiheuttavat
muutoksia tiloihin

Oulunkaaren kuntayhtymän muodostavat
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.

vuosikokous
Arktiset mehiläishoitajat

Tied. 040 704 5466/Raimo

la 26.2.2011 klo 12 
Aittojärven koulu Pudasjärvi
Kaikki jäsenet ja ei-jäsenet Tervetuloa! 
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Sudoku (ratkaisu )

Pudasjärven kaupungin jär-
jestämä tämän vuoden en-
simmäinen yrittäjäilta on 24.2 
klo 18 Pohjantähdessä. Vie-
raaksi saapuu harvaan asut-
tujen alueiden elinkeinoelä-
mää ja tulevaisuutta tutkinut 
kehitysjohtaja Olli Hietasen, 
joka työskentelee Turun Yli-
opiston Tulevaisuudentutki-
muskeskuksessa. Illan vieras 
tulee kertomaan ”minkä va-
raan Pudasjärven seuduilla 
menestystä voidaan raken-
taa”. 

Hietasella on pitkä koke-
mus suomalaisen, euroop-
palaisen ja globaalin tieto-
yhteiskunnan tulevaisuuden 
tutkimuksessa ja kehittämi-
sessä. Hänen asiantuntijuus-
alueitaan ovat muun muassa 
johtamisen, työn ja koulutuk-
sen tulevaisuus sekä myös 

Yrittäjäilta 
Pohjantähdessä

tietoyhteiskunnan, sosiaa-
li- ja terveysalan, matkailun 
ja metsäteollisuuden, ympä-
ristöalan ja turvallisuuden 
tulevaisuus. Hän on toimi-
nut mm. Tulevaisuudentut-
kimuksen Verkosto Aka-
temian koordinaattorina, 
Tulevaisuudentutkimuksen 
seuran hallituksessa ja Edus-
kunnan Tulevaisuusvalio-
kunnan asiantuntijana. Hän 
on koordinoinut myös usei-
ta kansainvälisiä, kansallisia 
sekä myös alueellisia enna-
kointiprosesseja.

Illan isäntä kehittämis-
johtaja Mikko Kälkäjä joh-
dattelee myös kuulijat Vapo 
Oy:n ja kaupungin biopolt-
toaineliiketoimintaa koske-
vasta sopimuksesta tiedotta-
miseen ja keskusteluun illan 
teemojen pohjalta. (ht)

Turun yliopiston Tulevaisuudentutkimuskeskuksen kehi-
tysjohtaja Olli Hietanen kertoi käyneensä läpi ennen Pu-
dasjärvelle tuloaan kaupungin eri hallintokuntien raport-
teja sekä kertoi lukevansa myös paikallislehtiä netistä.
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Tasarahapäivät

LVI- JA RAUTATARVIKE OY

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

Energia-avustukset haettavissa nyt, vaihdettaessa öljy/suora 
sähkölämmityksistä vaihtoehtoisiin lämmitysmuotoihin

Meiltä luotettavat merkkituotteet:

 Pellettikattilat Maalämpöpumput Ilma/vesi lämpöpumput
 Hybrid yhdistelmäkattilat
 www.ariterm.fi www.nibe.fi www.mitsubishi.fi

Tule käymään niin katsotaan teille parhaiten soveltuva vaihtoehto ja
 tehdään tarjous!

Nopealla kaupalla ensi kevään/kesän parhaimmat asennusajat!


