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PUDASJÄRVI-lehti nro 9 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.3.2011

Julia Pätsille 
SM-kultaa s. 4

Onnistuneet 
porokilpailut s. 10-11

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

MITTATILAUSTYÖNÄ  
KAAPISTOT KOTIISI

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

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

Käytössämme 
FUSION 3D 
OHJELMA

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

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

Näet keittiösi/kaapistosi 
valokuvatasoisina kuvina 
jo suunnitteluvaiheessa

PUDASJÄRVI,Toritie 1, ma-pe 9.30-17.00
puh. (08) 822 416

Silmäasemalla
ke ja to 2.-3.3.

Ray-Ban aurinkolasimallisto

-25% alennus Ray-Baneista vain ke ja to!

Terveyskeskuksessa 
olevasta remontista 

johtuen 
kanttiini on suljettu 

3.3.-30.4.2011 välisen ajaN.
Täytekakut, voileipäkakut, pullat ym. 
valmistan tilauksesta tänäkin aikana. 

Heli Pekkala p. 040 705 1984

Kuuman sarjan A-finaali etualalla voittaja Säpinä ja 
Janne Alatalo sekä Karkuri ja Marko Kilpivaara.

Kuva: Juha Nyman

Team Kopero 
kiittää kaikkia porokilpailijoiden 
tukijoita, yhteistyökumppaneita, 

talkooväkeä ja yleisöä.

TERVETULOA!

Lauantaina 5.3.TULOSSA
12.3. Eini & Boogie
19.3. Naseva lippu
26.3. Karaoke kilpailu

Perjantaina 4.3. 

Lippu 4 € sis. ep. 

KARAOKE

Lippu 12€ 
sis. ep.

Wintti
Avoinna klo 23-04

Lippu 4 € sis. ep.

Lippu 4 € sis. ep. Avoinna 12-04

ÄSSÄT

KARAOKE

Torstaina 3.3  
Vonkamiehen Väläkky klo 19.00

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

TUULETUS-
TELINE

4903,-
750

AINO
RIKKAHARJA
SETTI
pitkä varsi

KATUHARJA
+VARSI

22,-KYLPY-
HUONE-
KORIT
       alk.

AURORA 
TEFLON 
OHUKAIS-
PANNU
Hox!
Korkea 
reuna 1470

NORHILL
MATALA
RUOKA-
LAUTANEN 6kpl

SALAATTI-
LAUTANEN 6kpl

10,-
5,-

LOPUT JOULUKARKIT

995 ltk

INGMAN
KINGIS JÄÄTELÖPUIKOT
24 kpl
eri makuja

3,-

ATRIA
PERINTEINEN
HIILLOSMAKKARA
400g, 2 kpl

ATRIA
HAMPURILAINEN
110g
5 kpl

2,-
Torstaista
ATRIA
KEVYT GOTLER
450g

Keskiviikosta
MR MAX COLA
6x2 L

690 kolli
   (sis. pantti 2,40) 299 tanko

Perjantaista
JACKY JUKUPALAT
metsämansikka
4x120g

099 pkt -50%

099 ps

PULLA-PIRTTI
AITTALEIPÄ 480g
ja RUISPALAT 500g

www.pudasjarvi-lehti.fi

- 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
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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
Levottomuudesta 
rauhaan
Uutisissa kerrotaan paljon maailmalla tapahtuneista le-
vottomuuksista. Ihmisten hätä on todellista ja kaikkein 
suurinta tuskaa koetaan sisäisesti, rikkinäisessä sielus-
sa. Elämästä on tullut monelle partaan reunalla olemista 
ja vaarallista kulkemista. Muutaman askeleen päässä on 
tuntematon ja pimeä kuilu. Elämän rakenteet ovat hau-
raat ja ihmiset pohtivat paljon elämän tarkoitusta. Kai-
ken näkyvän olemassaolo tuo yhä väkevämmin mieleen 
kysymyksen ja vastauksen Jumalan olemassaolosta.

Raamattua lukemalla voidaan oppia tuntemaan mil-
lainen on Jumala. Hengellisen elämän lähtökohtana tu-
lee ottaa tosissaan Raamattu ja sen sisältämä Jumalan 
ilmoitus. Uskonpuhdistaja Martti Luther sanoo isossa 
katekismuksessa, että ”näitä sanoja ei ole lausuttu ki-
ville tai pölkyille vaan ihmisille. Ilman sanomaa ei olisi 
uskoakaan. Jos Kristusta ei saarnata, miten hänestä voi-
daan mitään tietää.” Jumalan olemus on selvimmin esil-
lä Kristuksessa, koska hänessä Jumala tuli alas taivaasta 
ihmisten keskelle.

Ensi sunnuntaina laskeudutaan paastoon. Kirkko-
vuodessa siirrytään toisenlaiseen ajanjaksoon, jonka 
tarkoituksena on avata silmämme näkemään elämän 
ikuinen päämäärä. Kristityn kilvoittelu ei ole armotonta 
taistelua, vaan iloista Vapahtajan seuraamista. Ilo syntyy 
ensisijaisesti siitä, että uskon tie ja Jeesuksen seuraami-
nen kulkee kerran taivaaseen. ”Taivaan riemu sydäme-
ni täällä niin jo vallatkoon, etten uuvu matkalleni enkä 
joudu turmioon.” (Virrestä 621) Kristitylle kuolema on 
voitto ja uskonkilvoituksen päätepiste. Taivaassa ei syn-
ti enää turmele. Jumalan armon häivähdykset viestivät 
siitä, miten taivaassa riemuitaan täydellisestä autuudes-
ta Jumalan tykönä.

Rukous kirkkomme jumalanpalveluskäsikirjasta 
vuodelta 1938

Herra Jumalani! Sinä olet pyhä ja vanhurskas, sinun edes-
säsi on kaikki julkista. Tutki minua ja katso, olenko turmion 
tiellä, ja johdata minut iankaikkiselle tielle. Anna valosi lois-
taa pimeään sydämeeni. Paljasta kaikki syntini ja auta, etten 
salaisi sinulta mitään, vaan asettaisin koko kuluneen elämäni 
kaikkine puutteineen ja rikoksineen sinun py-
hien kasvojen eteen. Auta minua vilpittömästi 
tunnustamaan syntini ja pyytämään niitä an-
teeksi. Amen.

Jaakko Sääskilahti

Luottamushenkilöt 
siunattiin tehtävään
Pudasjärven seurakunta järjesti 27.2 sun-
nuntaimessun yhteydessä luottamus-
henkilöiden tehtävään siunaamisen. 
Tilaisuuteen oli saapunut yli 30 kirkko-
valtuutettua, kirkkoneuvoston jäsentä 
sekä toimikuntien jäseniä. Siunauksen 
suorittivat saarnan jälkeen vs. kirkkoher-
ra Kimmo Helomaa ja kappalainen Juha 
Kukkurainen. 

-Luottamushenkilöillä on erityinen 
tehtävä. He päättävät seurakunnan toi-
minnasta, jota sitten seurakunnan työn-
tekijät toteuttavat. Luottamushenkilö on 

valmis palvelemaan ja tekemään työtä 
toisten edestä. Jokaista tarvitaan, joita 
Jumala on työhön kutsunut, totesi He-
lomaa.

Saarnassaan hän varoitti ihmisten 
mielen keskittyvän maallisiin asioihin 
siinä määrin, että hengelliset asiat jäävät 
taustalle. 

Laulua esitti Oulun NMKY:n kuoro. 
Messu päättyi yhteiseen ehtoolliseen ja 
sen jälkeen yhdessäoloa jatkettiin kirk-
kokahvien merkeissä. (ht)

Kirkkoherra Kimmo Helomaa ja kappalainen Juha Kukkarainen siunaamassa 
luottamushenkilöitä.

Lipaskeräys keskustassa yhteisvastuun hyväksi!
Tänä vuonna Yhteisvastuun kerää varoja yksinäisten nuorten tukemiseen Mosambikissa ja Suomessa. Suomessa 
kerätyt varat menevät tukioppilastoimintaan, nuorten turvatalojen ystävätoimintaan ja nuorten vertaistukiryhmä-
toimintaan. Mosambikissa tuetaan nuorten selviytymistä pääkaupungin Maputon köyhälistöalueella tukihenkilö- ja 
vertaistukitoiminnoilla. Seurakunta järjestää kolmena perjantaipäivänä/-iltana lipaskeräyksiä Pudasjärven keskus-
tassa. Ensimmäinen keräyspäivä oli pe 25.2., ja seuraavat keräyspäivät ovat vielä  pe 4.3. ja pe 11.3. klo 15-19.

Messu seurakuntakodissa 
su 6.3. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Juha Kukkurainen, Kei-
jo Piirainen ja Vox Margarita-
kuoro.
Tuhkakeskiviikon sanaju-
malanpalvelus seurakunta-
kodissa ke  9.3. klo 19. Kim-
mo Helomaa, Jukka Jaakkola.
Lähetyksen kirpputori 
ke 9.3. klo 10-13.  Kirpparil-
le otetaan vastaan puhtaita ja 

siistejä miesten ulkoiluvaat-
teita.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 7.3. klo 18.
Omaishoitajat seurakun-
takodissa ma 7.3. klo 11.
Kuulovammaisten ker-
ho seurakuntakodissa ke 9.3. 
klo 11.
Tiistaina 8.3. Ystävän kam-
marissa hernekeittoruokai-
lu (5€) ja laskiaispullakahvit 
(2€) poikkeuksellisesti klo 
11. Tuotto Yhteisvastuulle.
Näkövammaisten leiri-
päivä ke 30.3. Taivalkoskel-
la. Lähtö klo 8.30. srk-talol-
ta, paluu n. klo 18. Leiripäivän 
hinta on 15€. Ilmoittaudu ma 
21.3. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 08-8823100. 
Muista mainita mahdollisesta 
erityisruokavaliosta.  

Kuorot: Sarakylän kappeli-
kuoro to 3.3. klo 18.45. Elä-
keläisten musiikkipiiri ke 9.3. 
klo 13. kirkkokuoro  to 3.3. 
ja to 10.3. klo 18, nuoriso-
kuoro  to 3.3. klo 16.30.
Nuorisotyö: Nuorisotyö 
järjestää Yhteisvastuun lipas-
keräysmahdollisuuden rippi-
koululaisille, nuorille ja vart-
tuneemmille vapaaehtoisille. 
Lipaskeräyksiä järjestetään 
pe 4.3. ja pe 11.3. keskustassa. 
Rippikoululaisten ja nuorten 
lipaskeräysaika on klo 17.30 
– 19. Rippikoululaiset saa-
vat keräyksestä muu käynti-
merkinnän. Varttuneemmat 
vapaaehtoiset voivat osallis-
tua lipaskeräykseen jo klo 
15.00 alkaen. Lisätiedot ja il-
moittautumiset lipaskeräyk-
seen: 040-752 43 87/Marko 
Väyrynen, marko.vayrynen@

evl.fi tai 040-571 46 36/Tiina, 
tiina.inkeroinen@evl.fi.
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.
 Lapsiparkkia ei ke 9.3. 

seuraavan kerran parkki ke 
16.3. klo 10-13.
Perhekerhoa eikä päivä-
kerhoja viikolla 10.
Rauhanyhdistykset: Lä-
hetysseurat Jongulla Pauk-
kerinharjun kylätalossa pe 
4.3. klo 19, Aittojärvellä Mai-
ja-Liisa ja Pekka Lehdolla la 
5.3. klo 18, seurakuntakodis-
sa su 6.3. klo 17 (H.Mattila 
ja R.Hautamäki). Lauluseurat 
Sarakylässä Pasi Kummalalla 
su 6.3. klo 19.
Kastettu: Veera Amelia 
Luokkanen,  Jonne Tapani 
Perttu
Haudattu:  Erkki Henrikki 
Haaponiemi 73 v, Pauli Ante-
ro Manninen 59 v, Salme Si-
nikka Aiha 63 v.
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Musti ja Mirri Kiiminki muuttaa
Tervetuloa uuteen myymälään Terveystielle! (K-supermarket Aterian vieressä)

AVAJAISET TIISTAINA 1.3. Aukioloajat ma-pe klo 10-18, la 10-14

Hills ruuan (min. 1,5kg) ostajalle, 
Multipack märkäruokalaatikko 
kaupan päälle!
Hills 300g ruokapussit ota 3, maksa 2.

Kaikille Royal Canin normaalihintaisen ruuan 
ostajille yllätyslahja kaupan päälle!

Lämmitettävät vesikupit 10€/kpl!
Akvaariovanut 1€/2kpl
Siemenseoksia linnuille ota 2, maksa 1
Rotukirjat 5€/kpl
Autokalterit -50%
Hurtta vanhan malliston ulkoilupuvut ihmisille, 
nyt järjettömän halvalla:
Takki 25€, housut 10€. Yhteishintaan 30€. Isoja kokoja!
Hurtta Sport pannat 1€/kpl
Hurtta Sport valjaat 2€/kpl
Hurtta pörröpannat 5€/kpl
Erä koiran vaatteita alk. 5€

Tervetuloa uuteen myymälään Terveystielle! (K-supermarket Aterian vieressä)Tervetuloa uuteen myymälään Terveystielle! (K-supermarket Aterian vieressä)

TIISTAINA 1.3. ma-pe klo 10-18, la 10-14

Valikoimissamme 

nyt myös 

Nutro Choice ja 

Eukanuba!

Paljon huikeita tarjouksia lemmikeille koko viikon!

TALO TÄYNNÄ TARJOUKSIA KOKO VIIKON!!

ota 2, maksa 1 tarjouksia koirille
Royal Canin; 30 ensimmäiselle asiakkaalle 
Propac, niin kauan kuin erää riittää (2-3kg)
Eukanuba,  (2-3kg)

Nutra Nuggets  -10%
Brit Care Venison 1kg 2,00€/kpl (norm. 
6,90€)
Hills ruuan ostajalle 
purkkiruokia kaupan päälle
Doggy märkäruoka 4prk/5€

Muutamia tarjousesimerkkejä:

Tarjoustuotteet ovat rajoitettuja valikoimaeriä. Vaatteiden ja säkkien koot voivat vaihdella. Tarjoukset ovat voimassa avajaisviikon 5.3.2011 saakka tai niin kauan 
kuin tavaraa riittää. Tarjouksiin ei voi yhdistää kanta-asiakas tai mitään muita alennuksia eikä hyödyntää alennuskuponkeja tai kasvattaja-alennuksia.

Musti ja Mirri KIIMINKI,Terveystie 6, 90900 Kiiminki
Puh. 044 589 2589. Avoinna ark. 10-18, la 10-14

Maahantuojien edustajia paikalla
ti 1.3. Royal Canin klo 10-16
ke 2.3. Eukanuba klo 12-18
to 3.3. Best Friend Group klo 12-18
pe 4.3. Hills klo 12-18

Odour Buster 17,90€ (norm. 22,90€)
Eurolitter 14,90€ (norm. 19,90€)

ota 2, maksa 1 tarjouksia kissoille
Royal Canin: 30 ensimmäiselle asiakkaalle
Bilanx märkäruokairtopussit
Fresh & Easy kristallihiekka 

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

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

Rovakatu 26, 96100 Rovaniemi, (016) 356 0060
www.akropolis.fi

Avoinna
ma-to 11.00 - 22.00
pe 11.00 - 23.00
la 12.00 - 23.00

su 12.0 - 20.00

Viihtyisä Kreikkalainen taverna 
Rovaniemen keskustassa

Ke 2.3. klo 10-24 
(keittiö 11-20)

- Illalla hiihtoloma 
karaoke 

To 3.3. klo 10-20 
(keittiö 11-20)

Pe 4.3. klo 10-02 
(keittiö 11-22) 

- Illalla karaoke
La 5.3. klo 10-02 

(keittiö 11-22)
- PärjäCup 

2.osakilpailu 
klo 12

- AfterSki 
Legendassa klo 16
- Fazer-karkkibingo 

klo 18
- Illalla esiintyy 
Marja Taipale & 

Papillon
Su 6.3. klo 10-20 

(keittiö 11-20) 
Tervetuloa Pärjän 

rentoon tunnelmaan!

Pudasjärvellä on maaliskuun lopussa, 28.3 alkamassa työvoimakoulutuksena kar-
jatalouden ammattitutkinto, maatalouslomittaja kurssi. Tämä kurssi tulee todella 
tarpeeseen, koska lomittajapula vaivaa vuodesta toiseen. MTK Pudasjärvi toimii 
aktiivisesti jäseniensä lomitusten pelaamiseksi, mutta tosiasia on, että jos lomit-
tajia ei ole tarpeeksi, niin lomituksetkaan ei pelaa toivomallamme tavalla.

Lomittajan ammatti on oikein hyvä toimeentulonlähde paikkakunnalla, missä 
töitä ei niin paljoa ole tarjolla. Lomittajatutkinnon suorittanut työllistyy helposti 
myös muualle, koska lomittajapula on tosiasia lähes joka paikkakunnalla maas-
samme.

Pudasjärven kaupunki tukee lomittajien työllisyyttä ostolomiin kohdistuvalla 
tuella, mikä on erittäin hieno asia.

Nyt tarvitaan hakijoita lomittajakurssille! Sinä reipas, vastuuntuntoinen, työtä 
pelkäämätön mies tai nainen, laita paperit vetämään ja kouluttaudu alalle, missä 
töitä riittää!

Mari Kälkäjä, 
puheenjohtaja  
MTK Pudasjärvi

Lomittajakurssille  vielä tilaa

! ! ! ! ! ! !
Avoinna
ma-to 11.00 - 22.00
pe 11.00 - 23.00
la 12.00 - 23.00
su 12.00 - 20.00

Tutut ja turvalliset - parhaana palkitut

Hunajatuvan hunajat
Pudasjärvellä K-Supermarketin edessä 

su 6.3. klo 12-18
Tervetuloa ostoksille!



4 PUDASJÄRVI lehti nro 9/2011

Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 12/15 MÖKKILÄISTEN INTERNETYHTEYDET

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

Mökki Yli-Siurualla

Seuraavassa osassa tutustumme, 
löytyykö mökkiläisiltä muuttohalukkuutta Pudasjärvelle.
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

Mökkiläiskyselyyn vastan-
neista kotitalouksista valta-
osalla ei ole vielä internet-
yhteyttä käytössä vapaa-ajan 
asunnollaan.  Kyselyyn vas-
tanneista n. 900 kotitaloudes-
ta 144 omistaa internet-yhte-
yden (15,9 %) ja 125 (13,8 %) 
haluaisi saada yhteyden mö-

killeen. Kylittäin tarkastel-
tuna halukkuutta saada in-
ternetyhteys mökille löytyy 
tasaisesti kaikilta kyliltä.

Pudasjärven mökkiläisistä 
noin neljäsosa tekee etätyötä 
mökillään ja heistä vain 37 
prosentilla on tällä hetkellä 
internet-yhteys mökillään. 

Kemiläinen Esa Mertala ker-
toi saaneensa Yli-Siurualla 
mökin ja 30 ha maata vuon-
na 1995 perintönä isältään, 
joka jakoi maat neljälle lap-
selleen. Mökki oli ollut noin 
20 vuotta tyhjillään, joten 
kunnostamista on riittänyt. 
Esa Mertalan perhe käy mö-
killä enimmäkseen kesäai-

kaan, mutta talvellakin siellä 
piipahdetaan. Syksyllä Esa 
osallistuu aktiivisesti hir-
ven metsästykseen synnyin-
kylänsä Yli-Siuruan Metsäs-
tysseuran hirviseurueessa. 
Mökillä Esa ei sanonut käyt-
tävänsä tietokonetta, eikä 
näin Internet yhteyttäkään ei 
ole käytössä.

Etätyö on nykyaikainen tapa 
tehdä töitä ja myös jatkaa 
mökillä vietettyä aikaa.  

Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

Kyselyyn vastaajien määrä 
903 kotitaloutta

Esa Mertala on osallistunut yhdeksän kertaa Umpihankihiihtoon, yleensä Peräpään pi-
täjien joukkueessa. Tänä vuonna joukkueen jäsenille tuli esteitä, joten Esa osallistui 
hiihtoon yksin. Tässä Mertala on Umpihankihiihtojen yöpymispaikalla.

Sarvipäinen hirvi kaatui 
vuonna 2008. 

Kuopiossa lauantaina 
5.2.2011 pidetyissä ITF Taek-
won-Don SM-kisoissa pu-
dasjärveläinen Julia Pätsi 
saavutti SM-kultaa naisten 
erikoistekniikkamurskauk-
sessa. 17-vuotias Julia kilpai-
li naisten sarjassa, koska ju-
niori-ikäisiä mustia vöitä on 
liian vähän, jotta heille olisi 
oma sarja. Niinpä vastassa 
olikin kovia aikuisia.  Kovin 
kilpakumppani oli 3.dan-ar-
von omaava Anja Kärki, joka 
on ehtinyt saavuttaa kamp-
pailulajeissa runsaasti me-
nestystä vuosien varrella.  
Hänellä on jo useita Suomen 
mestaruuksia Taekwon-
Dossa (ja nyrkkeilyssäkin 
SM 2006).  ”Anni” on voitta-
nut myös EM-kultaa 2010 ja 
MM-pronssia 2009 ottelussa.  
Anni palkittiin näiden SM-
kisojen yhteydessä vuoden 
2010 parhaaksi naiskilpaili-
jaksi. Joten vastassa Julialla 
oli kiven kova ja kokenut kil-
pailija.  

Erikoistekniikkamurska-
us naisilla koostuu kolmesta 
erilaisesta hyppypotkusta. 
Avauskierroksen kolmen 
lajin jälkeen johdossa olivat 
tasapisteillä Julia ja Anni. 
Ensimmäisen korotetun 
uusintakorkeuden hyp-
pyetupotkusta selvittivät 
molemmat kilpailijat, joten 

Julia Pätsille SM-kultaa Taekwon-Dossa
tilanne oli edelleen tasan. 
Ratkaisu saatiin toisella uu-
sinnalla hyppykiertopot-
kusta, jossa Julia ainoana sai 
hyväksytyn suorituksen nos-
tetusta korkeudesta. Näin 
voitto ja SM-kulta matkasi 
monen yllätykseksi Pudas-
järvelle Julian plakkarissa.

Liikesarjakilpailussa  
Liikesarjakilpailu on tekniik-
kakilpailu, jossa kaksi kilpai-
lijaa asettuu tatamille yhtä 
aikaa mittelemään taitojaan. 
Kolme tai viisi tuomaria ar-
vostelee tekniikoiden puh-
tauden, tasapainon, rytmin, 
hengityksen ja voimantuo-
ton ja julistaa näiden pe-
rusteella voittajan. Häviäjä 
putoaa ja voittaja jatkaa kil-
pailua. Julia kilpaili ensim-
mäisen asteen mustan vyön 
sarjassa edelleen aikuisia kil-
pakumppaneitaan vastaan. 
Hän pudotti ensimmäisen 
vastustajansa, mutta toisella 
kierroksella vastaan asettui 
hallitseva Suomen ja Euroo-
pan mestari Henna Majanen. 
Niukka tappio Hennalle pu-
dotti Julian jatkosta.

Liikesarjoissa käytiin 
myös avoin kilpailu (ei viral-
lista SM-arvoa), jossa kilpai-
livat 1.-6. asteen mustat vyöt. 
Tässä sarjassa Julia onnistui 
hienosti edeten pitkälle. Fi-

naaliin pääsyn esti kuitenkin 
Hanna-Maria Seppälä (ei ui-
mari), joka myös tällä kertaa 
voitti koko sarjan. Sarjan ta-
sosta kertoo hyvin sekin, että 
toiseksi sijoittunut Pauliina 
Heiskanen on kaksinker-
tainen MM-voittaja (2007 ja 
2009). Julialle kuitenkin hie-
nosti pronssimitali kovassa 
sarjassa.

Kuopion SM-kisoissa 
Julia sai myös Suomen ITF 
Taekwon-Don Vuoden juni-
ori -palkinnon ja kunniakir-
jan. Tähän valintaan vaikutti 
lähinnä menestys lokakuus-
sa 2010 Slovakiassa Bratis-
lavassa pidetyssä European 
Open Cupissa, josta Julialla 
oli tuomisinaan kaksi kul-
tamitalia. Hieno menestys 
Bratislavassa ja SM-kisoissa 
aikuisten sarjoissa antaa it-
seluottamusta tuleviin MM-
kisoihin, joissa Julia kilpailee 
juniorisarjassa.

Lähdössä MM-kisa-
matkalle 
MM-kisamatkalle lähtö on-
kin jo perjantaina 4.3.2011. 
Kisat käydään Wellingto-
nissa, Uudessa-Seelannissa.  
Suomesta kisoihin lähtee 17 
kilpailijaa, joista ainoastaan 
kaksi on juniori-ikäistä. Li-
säksi Suomen kisaryhmään 

kuuluu kaksi valmentajaa ja 
yksi tuomari. Jo pelkästään 
MM-kisoihin osallistuminen 
on huikea saavutus ja ko-
kemus. Kyseessä on hyvin 
kansainvälinen laji sillä ai-
empina vuosina osallistujia 
Taekwon-Don MM-kisois-
sa on ollut jopa yli sadasta 
maasta. Nyt kisoissa muka-
na Suomea edustamassa on 
siis myös ensimmäistä ker-
taa Pudasjärven tyttö Julia 
Pätsi. 

Mitalit MM-kisoissa ovat 
varmasti tiukassa ja kaiken 
pitää onnistua nappiin ko-
vissa koitoksissa, jotta mitali 
voisi hellitä.  Mutta kuten 
Juuli ilmoittaa netissä maa-
joukkueen edustajien esitte-
lyssä mottonaan: ”Mitään ei 
voi saavuttaa jos ei tohi yrit-
tää”. Asenne on siis kohdal-
laan ja kisakunto nousussa. 

Julian valmennustiimistä 
kisoihin lähtee kahden maa-
joukkuevalmentajan lisäksi 
Pudasjärvellä Taekwon-Doa 
opettava oululainen Jouni 
Heikkinen, joka lähtee sin-
ne myös itse kilpailemaan. 
Samoin mukana kisaile-
massa on aiempina vuosina 
Taekwon-Don kesäkursseja 
Pudasjärvellä vetänyt Janne 
Ahonen. Ja koska juniori-
sarjat kilpaillaan eri päivänä 
kuin aikuisten sarjat, on Juu-

lilla tukenaan koko Suomen 
maajoukkue, joka leireillä 
on talven mittaan tullut jo 
hyvinkin tutuksi. Niinpä 
kotiin jäävä henkilökohtai-

nen valmentaja (iskä) voikin 
luottavaisin mielin keskittyä 
pitämään peukkuja pystyssä 
koko seuraavan viikon. (JP)

Julia harjoittelemassa hyppyetupotkua isä Juhan pidel-
lessä potkumaalia. Taustalla kansalaisopiston liikuntasa-
lissa Julian harjoituskaveri Jutta Jakkila Oulusta. 



5PUDASJÄRVI lehtinro 9/2011

Kuponki voimassa 1.3.-31.3.

Tällä kupongilla

lounaasta -10%
Kuponki on voimassa arkisin klo 11-15 ja
viikonloppuna 11-18.
Max. 2 lounasta / kuponki. Ei muita alennuksia.

Koillisportti , Ouluntie 74 A  puh. 044 788  4812

Tällä kupongilla   

Kuponki voimassa 2.3.–13.3.
1,-

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä
Puh. 08-837 308

Puhoskylän 
Lähikauppa Ay

KAHVI +
HILLOMUNKKI

Nyt: 7,00/prk

Tällä kupongilla 
vahva 25 D-vitamiini 

puoleen hintaan!

Ale! 
Ale! Ale!

Tarjous voimassa niin kauan kuin tuotetta riittää.

(norm. 14,-) 

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi. Avoinna: Ma-Pe 9.00-16.45 La 10.00-14.00

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185 

Apteekki Sinua varten 
vuodesta 1984

Läppärin ostajalle LÄPPÄRITELINE

Värit pinkki, sininen ja vihreä
(Norm. 35e)

KAUPAN PÄÄLLE!

Vain tällä 

kupongilla!

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, p. 040 350 8905 

LVI-CENTER OULU Oy
KOTIMAISTA LAATUA 

ASENNETTUNA
SAFIRA 1035
- keittiön hana 
asennettuna 
lähialueelle 235,-235,-

Makkaraperunat 
4,80 

tällä kupongilla

Uutuus! 

Benton BX akkuvaraaja
kaikille akkutyypeille myös AGM ja Gel

elvyttää syväpurkautuneen akun 3,OV:sta 

Tällä kupongilla vain  55,-

Koillismaan Kuntoneva 
Puh 044 294 4345

Puistotie 2, Pudasjärvi

Tällä lipulla infrapunasaunakäynti 
5€/hlö, max. 2 hlö/lippu

voim. 31.3.2011 asti

www.kuntoneva.fi

Etukuponki AarreArkkuun
Tällä kupongilla saat -10%

Alennuksen* ostoksestasi.
Kuponki on voimassa ti 8.3 saakka.

*EtukuponkiAlennusta ei saa Tarjoustuotteista, 
käsitöistä eikä lampuista.

AarreArkku, Toritie 2, Pudasjärven keskusta. www.aarrekauppa.net

LEIKKAA TALTEEN!

Mahtavia etuja 
pudasjärveläisiin 

yrityksiin.

TALVI

EXTRA

Säätötuli on Kauhajokelainen 
perheyritys, joka suunnitte-
lee, valmistaa ja markkinoi 
kotimaisia biopoltinjärjes-
telmiä.  Yritys on toiminut 
25 vuotta alalla ja jatkuvasti 
nousevissa määrin. Pudas-
järvellä paikallisedustajana 
toimii Kyösti Hökkä. 

Sähkön- ja lämmitysöljyn-
hinta aiheuttavat kysyntää 
biopolttimelle, joka on hyvä 
valinta, koska se mahdollis-
taa monipuoliset kotimaiset 
polttoaineet. Lämmityslait-
teiden hinta on hankkiessa 
suurin piirtein samanlainen 
kuin polttopuukattilan ja 
lämminvesivaraajan, jo ole-
massa olevan öljy- tai kla-
pikattilaan voidaan asentaa 
pelkkä biopoltin, jolloin 
hankintahinta on alhaisem-
pi. Siirryttäessä kotimaiseen 
energiaan, on mahdollista 
saada avustusta. Hintaan 
vaikuttaa säiliön koko sekä 
teholuokka. Teholuokka 
vaihtelee 20 kW (omakotita-

lo) – 1500 kW (kaukolämpö-
keskus) välillä. 

Vanhimmat laitteet ovat 
olleet yli 20 vuotta toimin-
nassa. Oikein käytettynä ja 
huollettuna biopoltin on pit-
käikäinen ja toimintavarma 
laitteisto, joka mahdollistaa 
polttoaineiden monipuoli-
suuden. Biopolttimen polt-
toaineena voi käyttää haket-
ta, pellettiä (puu ja turve) 
sekä pienpalaturvetta. Myös 
muita polttoaine vaihtoehto-
ja on, mutta niiden soveltu-
vuudesta kannattaa etukä-
teen keskustella Säätötulen 
asiantuntijan kanssa.

Uuteen omakotitaloon 
biolämmitys

Jukka Illikainen valitsi 
biolämmityksen edullisten 
käyttökustannuksien vuoksi 
elokuussa 2010 hänen ja per-
heensä talon valmistuessa 
Jongunjärven rannalle. Hän 
saa rangat, joista polttoaine 
syntyy, omasta metsästään 
ja tämän takia raaskii läm-

mittää myös autotallin tal-
vella.

- Olen ollut oikein tyyty-
väinen valintaani. Laitteet 
ovat toimineet kovillakin 
pakkasilla moitteettomasti, 
toteaa Jukka. 

Lähes 200 neliön lämmi-
tys maksaa hakkeen osalta 
noin 200 euroa vuodessa, 
kun hakkeen saa omasta 
metsästä. Lämmittäminen 
on helppoa, vaikka biopoltin 
vaatii huolehtimisen. Pieni 
perushuolto, johon sisältyy 
normaali nuohous, on tehtä-
vä kesällä harvemmin ja tal-
vella hieman useammin. 

- Luonnollisesti Pudasjär-
vellä hakkeen raaka-aineen 
hyvän saatavuuden vuoksi, 
hake on yleisin biopolttoai-
ne. Raaka-aineen on hyvin 
tärkeää olla kuivaa, jottei se 
jäädy talvellakaan, kertoo 
Säätötulen paikallisedustaja 
Kyösti Hökkä. 

Minna Toikka

Biopoltinjärjestelmä edullinen ja monipuolinen
Biopoltinjärjestelmän tyytyväinen omistaja Juk-
ka Illikainen sekä Säätötulen paikallisedustaja 
Kyösti Hökkä.

TERVETULOA
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Arktiset mehiläishoitajat koolla

Uusia mehiläishoitajia peräänkuulutetaan
Suomen arktisen alueen me-
hiläishoitajat ry. piti vuosi-
kokouksensa 26. helmikuu-
ta Pudasjärvellä Aittojärven 
koulun tiloissa. Pudasjärve-
läinen Raimo Hirvasniemi 
valittiin uudestaan Arktisten 
mehiläishoitajien hallituk-
seen. Hänen perheensä oli 
kattanut pöydän kokousvä-
keä varten, pelkästään pöy-
dän antimien takia kannatti 
kokoukseen saapua!

Arktisten mehiläishoi-
tajain puheenjohtajaksi va-
littiin uudelleen kaksivuo-
tiskaudeksi kuusamolainen 
Maire I. Korhonen. Sihtee-
riksi samoin uudelleen Kem-
peleessä asuva Jorma Tai-
paleenmäki, joka Oijärvellä 
pitää pientä mehiläistarhaa. 
Jorma Taipaleenmäki toimi 
Suomen mehiläishoitajain 
liiton johtokunnan varajäse-
nenä neljä vuotta. 

Hallitukseen valittiin li-
säksi Aura Falck Oulusta ja 
Seppo Veteläinen Kuusa-

mosta.
Pudasjärvi-lehdessä ol-

leen ilmoituksen innoitta-
mana paikalle oli saapunut 
myös Raimo Tervonen Pu-
dasjärveltä. Hänellä on ai-
emmilta vuosilta kokemusta 
Arktisten mehiläishoitajain 
hallitustehtävistä. Myös me-
hiläishoitaja Pertti Uotila oli 
tullut paikalle, kun vuosiko-
kous kerrankin sattui lähi-
alueelle. Hunajaa hänenkin 
pesiin on jokunen vuosi tul-
lut runsaastikin. 

Tavanomaisten vuosiko-
kousasioiden lisäksi Arktiset 
mehiläishoitajat pohti me-
hiläishoidon tulevaisuutta 
Suomessa. Luontaisten pö-
lyttäjien määrä on uhkaavasti 
vähentynyt ja ympäri maail-
maa ovat katseet kääntyneet 
mehiläishoitajien suuntaan 
- onhan heillä ahkeria pö-
lyttäjiä, jotka sivutuotteena 
tekevät sitä ihanaa keltaista 
kultaa eli hunajaa! Jos euro-
määräisesti arvioidaan me-

hiläisten työtä on pölytyksen 
arvo monikymmenkertainen 
verrattuna niiden keräämän 
hunajan arvoon. 

Suomessa hedelmätar-
haajat ovat ryhtyneet teke-
mään järjestelmällistä yh-
teistyötä mehiläishoitajien 
kanssa. Mehiläishoitaja saa 
korvausta siitä arvokkaasta 
pölytystyöstä, jonka työ-
mehiläiset hedelmäpuille ja 
marjapensaille tekevät. Me-
hiläishoitajakoulutusta lisä-
tään Suomessa juuri tämän 
takia sekä myös varmista-
maan kotimaisen hunajan 
saannin tulevaisuudessakin. 
Tarhaajien keski-ikä kun lä-
henee 60 vuotta tätä nykyä, 
joten uusia innokkaita kaiva-
taan mukaan! 

Talvehtimiseen  
huomio
Arktiset järjestävät Koillis-
maalla maaliskuussa alka-
van Mehiläishoitokurssin, 
jossa pääpaino on Talveut-
tamisen onnistuminen. Van-
hat mehiläishoitajat sanovat 
että ei ole mikään konsti pi-
tää mehiläiset hengissä kesä-
kuusta helmikuuhun, mutta 
siitä eteenpäin keväällä ne 
taitajat punnitaan! 

Mehiläishoito on siltä-
kin osin mielenkiintoinen 
harrastus että siitä voi saa-
da tuottoa - hyvinä vuosina 
mehiläistarhaajalle tulee hu-

armoilla, kylmä alkukesä 
ja muutoin huono sää ei ol-
lut otollinen alalle. Onneksi 
mm. Jorma Taipaleenmäeltä 
saa ostaa hunajaa kun omaa 
ei edellisvuonna kertynyt! 

Koululaisille tietoa 
mehiläisten hoidosta
Lapsia kiinnostaa luontoon 
liittyvät aiheet kovasti. Me-
hiläishoitajat tulevat mie-
lellään kouluille kertomaan 
mehiläishoidosta. Esitelmät 
ovat tunnin mittaisia ja ne 
ovat todella käytännönlä-
heisiä. Mehiläishoitajien te-
kemät vierailut täydentävät 
mielenkiintoisella tavalla 
ympäristöopin ja biologian 
oppitunteja. Ne tuovat op-
pilaille tervetullutta vaih-
telua päivärutiineihin ja 

Hirvasniemet tarjosivat 
kokouksen välissä mehi-
läishoitajille herkulliset ja 
runsaat välipalat.

Aittojärven koululla kokoontui lauantaina Arktisia mehiläishoitajia, tässä Pudasjärveltä 
(vas.) Pauli Hirvasniemi, Pertti Outila, RaimoTervonen ja Raimo Hirvasniemi sekä kuu-
samolainen Seppo Veteläinen. ”Hyvä kokous, asiat käsiteltiin perusteellisesti!” (Kuva: 
Maire I. Korhonen)

najaa omasta tarhasta, jopa 
myyntiin asti ja ennen kaik-
kea ystäville lahjoitettavak-
si! Harrastuksessa kiehtoo 
eniten mehiläisten elämä ja 
luonnon vuosikierto. Mehi-
läishoitaja voi huvittuneena 
kuunnella naapurien ihmet-
telyä kun ”tänä vuonna on 
niin paljon marjoja ja hedel-
miä puutarhassa. Onpa kum-
mallista!” Eivät he voi tietää 
että lähitienoolla onkin ny-
kyään mehiläistarhaaja, jota 
heidän on kiittäminen. Myös 
metsämarja- ja hillasato li-
sääntyy mehiläispesien ym-
pärillä, kuten varhain kuk-
kivien viinimarjojen määrä. 
Tätä vakuuteltiin iltapäivän 
mittaan moneen otteeseen.

Viime kesän hunajasato 
oli Koillismaalla olematon. 
Mehiläishoitaja on säiden 

kenties joku saattaa ryhtyä 
mehiläishoitajaksi esitte-
lyn innoittamana. Vierailut 
ovat kouluille täysin ilmai-
sia. Pohjois-Pohjanmaalla 
kouluvierailuja on innok-
kaasti suorittanut Arktisten 
mehiläishoitajien Jaana Tai-
paleenmäki, joka kertoo vie-
railujen olevan todella antoi-
sia sekä oppilaille, opettajille 
että myös hänelle itselleen. 
Jos etukäteen sovitaan voi 
esitelmöijä jopa hankkia 
mukaan tuotavaksi hunajaa 
opettajien ostettavaksi. Sii-
tä tietää että paikkakunnalla 
on vielä omia pölyttäjiä, jos 
purkissa on oman maakun-
nan mehiläishoitajan etiket-
ti! 

Maire I. Korhonen

Pudasjärven kaupungin jär-
jestämä tämän vuoden en-
simmäinen yrittäjäilta oli 
24.2 Pohjantähdessä. Vie-
raaksi oli saapunut harvaan 
asuttujen alueiden elinkei-
noelämää ja tulevaisuutta 
tutkinut kehitysjohtaja Olli 
Hietanen, joka työskente-
lee Turun Yliopiston Tule-
vaisuudentutkimuskeskuk-
sessa. Hietasella oli reilun 
tunnin luento, jonka punai-
sena lankana oli ”minkä va-
raan Pudasjärven seuduilla 
menestystä voidaan raken-
taa”.  Mukana tilaisuudes-
sa oli yrittäjien lisäksi myös 
Pudasjärven kaupungin vir-
kamies- ja luottamushenki-
löjohtoa. 

-Kehittymässä on bioraa-
ka-aineklusteri, jossa puuta 
yms. bioraaka-aineita (kaik-
kea mikä kasvaa) myydään 
nesteenä, kaasuna, kuituina, 
massoina jne. Vuonna 2040 
elämme bioaikaa, jolloin 
kaikki mahdollinen tehdään 
bioraaka-aineista: rikki men-
nyt kompostoituva kännyk-

Yrittäjäillassa ehdotus:

Tulevaisuuden klubi ja Pudasjärven Akatemia
kä pistetään kukkapenkkiin, 
jossa siitä kasvaa ruusu.

-Kestävä työllistävä kas-
vu on PK- ja mikroyritysten 
varassa. Meillä on jotakin 
pitkäaikaista osaamista, jos-
ta kannattaa pitää kiinni, 
vaikka kilpailu kovenisikin. 
Tarvitsemme myös jotakin 
uutta ja luovaa vanhan rin-
nalle ja sijaan. Enemmän 
muuttuu se miten tehdään 
kuin se mitä tehdään. Kaikki 
tehdään tulevaisuudessa eri 
tavalla kuin ennen.

-Suomesta on tehtävä 
rohkea kokeiluyhteiskunta, 
jossa yrittäminen ja kokei-
leminen on helppoa ja sekä 
onnistuminen, että myös 
epäonnistuminen sallittua.

-Maaseudulla/maatiloilla 
on kautta aikojen ollut moni 
ammatillisuutta – mm. pie-
niä metallipajoja sekä mat-
kailu- ja kuljetuspalveluja 
maatalouden rinnalla. Tule-
vaisuudessa maatalojen teh-
täviin voi-sivat kuulua myös 
kouluavustajan ja lähihoita-
jan tehtävät.

-Meidän ei pidä ajatella 
miten valtio voisi pelastaa 
Pudasjärven, vaan päinvas-
toin pohtia ”rinta rottingilla” 
sitä, minkälaista kärkiosaa-
mista tältä alueelta löyde-
tään Suomen valtion pelas-
tamiseen. Pudasjärvellä on 
runsaasti sellaista resurssia 
ja osaamista, mitä Suomi tar-
vitsee. 

-Haasteena on tämän 
osaamisen ja edellä kävi-
jyyden keihäänkärkien tun-
nistaminen ja markkinointi, 
jotta kaupunki ja koko seu-
tukunta saadaan kiinni posi-
tiivisen kasvun kierteeseen.

-Ehdotan, että käynnis-
täkää Tulevaisuusklubi 
ja rakentakaa sen rinnal-
le Pudasjärven Akatemia 
kiinnittämään kansallista 
ja kansainvälistä osaamista 
kaupungin ja alueen kehit-
tämiseen. Ensimmäi-senä 
hommana voisi olla edel-
läkävijyys strategian ja sitä 
tukevan LEX Pudasjärven 
tekeminen.

Keskustelussa nousi esil-

le tarve Oulun yliopiston 
kanssa tehtävään yhteistyö-
hön, maahanmuuttajien ko-
touttamisasia, muuttovirta, 
jonka toivotaan muuttavan 
suuntaa Pudasjärvelle päin, 
matkailun suuret mahdol-
lisuudet sekä Pudasjärven 

suuri puu- ja turve-energia-
varanto. 

Puheenvuoron käyttivät 
myös Jyrkkä 2011 Rock Fes-
tival tapahtuman järjestäjät 
ja kertoivat, että heinäkuun 
ensimmäisenä viikonloppu-
na on luvassa jälleen kovaa 

meininkiä unohtumatto-
massa Jyrkkähengessä. He 
kertoivat etsivänsä reippaita 
talkoolaisia ja yrityksiä sekä 
yhteisöjä mukaan tapahtu-
man järjestämiseen. (ht)

Tilaisuuden päätteeksi kehitysjohtaja Olli Hietanen (oikealla) keskustelemassa Puhok-
sen entisellä koululla yrittäjänä toimivien Juri Bespalovin ja Anne Alatalon kanssa. 
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Ennätyksellinen pakkastal-
vi ei ole vaikuttanut veden-
käyttöön paljoakaan, eikä 
eroa juuri ole huomannut. 
Jäätymisiä Pudasjärven toi-
mialueella on ollut vain alle 
kymmenen koko talven ai-
kana. Pitkään pakkastalveen 
nähden jäätymismäärä on 
siis ollut vähäinen. On kui-
tenkin mahdotonta ennustaa 
tuleeko jäätymisiä vielä tälle 
talvelle. 

- Arvioisin, että jäätymi-
set jäävät kohtalaisen vähäi-

Pakkasilla ei juurikaan 
vaikutusta vedenkäyttöön

siksi, kertoo Paavo Salmela, 
Pudasjärven Vesiosuuskun-
nan toimitusjohtaja. 

Salmela neuvoo, että kun 
epäilys putkien jäätymisestä 
herää, tulee ottaa yhteys il-
man muuta vesijohtolaitok-
seen, josta neuvot annetaan 
yksityiskohtaisesti tilanteen 
mukaan. Mikäli tiedetään 
missä vesijohto kulkee, on 
suositeltavaa, ettei aluetta 
puhdistettaisi lumesta koko-
naan, jos se vain on mahdol-
lista. 

Tällä hetkellä Pudasjär-
ven vesiosuuskunnalla ei ol-
lut paljoa muita kuulumisia. 
Rimminkankaalle, Koulutien 
ja tulvapenkereen välille ra-
kennetaan uusia vesijohtoja 
ja paineviemäreitä maalis-
huhtikuun aikana. Alue pal-
velee myös teollisuuskylän 
aluetta ja on kohtuullisen 
pieni kohde.

Minna Toikka

Koneurakoitsija Kari Ojala ja Veikko Niemelä vesiosuuskunnasta sulattelivat jäätynyttä 
vesiputken haaraa Korpitiellä. 

Lentopallosarjat ovat kohta 
pelattu tämän talven osal-
ta. Vielä on kaikilla juniori-
joukkueilla yksi kierros jäl-
jellä. PuU:n joukkueet ovat 
menestyneet hyvin kevät-
talven turnauksissa. Timo 
Kokon valmentamat B-tytöt 
voittivat kotiturnauksessa 
toista viikko sitten kaikki 
ottelunsa ja joukkue johtaa 
sarjaa puhtaalla pelillä. Ty-
töt innostuivat näyttämään 
kotiyleisölle osaamistaan ja 
niinpä vastustajille ei an-
nettu yhtään erää. Tyttö-
jen ylivoimaa kuvaa hyvin 
se, että Tornion Lentiksel-
le tuotti yhdenkin pisteen 
tekeminen erässään työtä 
ja tuskaa. Tornion lisäksi 
myös SuPS, Perungan Po-
jat ja Tähti-Volley joutui-
vat lähtemään kotimatkalle 
tappio takanaan. Yksi tur-
naus on vielä jäljellä, mutta 
tyttöjen sarjavoitto näyttää 
todennäköiseltä.

Samaan aikaan B-tyttö-
jen turnauksessa pelattiin 
Kempeleessä D-poikien 

Lentopallossa menestystä
turnaus. Siellä poikien me-
nestys ei ollut ihan yhtä 
hyvä kuin syksyn turnauk-
sissa. Karhunpojille tuli tap-
piot tiukan väännön jälkeen 
Kempeleen Lentopallon 
kummallekin joukkueelle ja 
Tornion Lentikselle. Kotkan-
pojat voittivat Kempeleen 
kakkosjoukkueen, mutta 
tällä kertaa taidot eivät riit-
täneet voittoon saakka Kem-
peleen ykkösestä ja Len-
tiksestä. Talven viimeinen 
turnaus pelataan kotihallissa 
reilun kahden viikon päästä.

E-tytöt pelasivat oman 
turnauksensa viime lauan-
taina liikuntahallilla. Kevät-
talven turnauksissa kum-
pikin joukkue on pelannut 
vaihtelevasti, mutta kotitur-
nauksessa tytöt näyttivät pa-
rasta osaamistaan runsaalle 
kotiyleisölle. Hypertiikerit 
voitti SuPSin Tiikerit todella 
reilusti ja Leijonat 2-1. En-
simmäisessä erässä Hypertii-
kerit oli vielä hieman jäässä, 
mutta loput erät olivat PuU:n 
tyttöjen hallintaa. PuU.n 

joukkueiden keskinäises-
sä ottelussa Hypertiikerit 
oli selvästi Supertiikereitä 
parempi. Supertiikereitä ei 
voi syyttää yrityksen puut-
teesta. Paremmilleen tytöt 
eivät voineet mitään, mut-
ta SuPSin Tiikereistä tuli 
komea voitto. Sarja on nyt 
ohi ja Hypertiikerit sijoittui 
kolmanneksi. Hyvät tytöt! 

Lentopallorintamalta 
kuului viikonloppuna pu-
dasjärveläistä urheiluvä-
keä kiinnostavauutinen. 
Lentopallomaajoukkueen 
pitkäaikainen kapteeni 
Tuomas Sammelvuo palaa 
maajoukkuerinkiin. Tuo-
mas pelasi hyvän kauden 
Venäjän pääsarjassa Novo-
sibirskissä Uralin takana, 
kunnes pitkään vihoitellut 
polvi jouduttiin operoi-
maan. Tuomas harmitteli 
tapahtunutta, mutta on 
leikkauksen jälkeen voinut 
harjoitella täysillä. Odo-
tamme mielenkiinnolla ke-
sän maailmanliigaa ja Tuo-
maan pelaamista siinä.  TP

”
”

TORITIE KAKKOSESSA 
TARJOUKSIA, TUOTE-ESITTELYJÄ 

Tervetuloa!
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

490

Keraamiset 
ruukut
alk.

585 pss

Biolan kylvö- ja 
taimimulta 15 L

2,- 3 pss

Kukkien- ja vihannesten 
siemenet

2990

Casa päivä-
peitteet
alk.

Teno peitto
+ tyyny
yht.1990

Palmikko 
neulepusero
100% puuvillaa

2980

Naisten 
legginsit

1580

2350

T.M.P. Naisten 
strechfarkut

kukkaruukut esim. 
Pamela
alk. 250

10,-
Finlayson koriste-
tyynyt 2 kpl

ERÄ RUUKKUJA

 -50%
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Lukijan kynästä

Nyt on vuoden verran ollut viikonloppulääkäripäi-
vystys pois omasta terveyskeskuksesta. Aikaa voidaan 
pitää eräänlaisena kokeiluaikana. Alkaa hahmottua 
toiminnan taloudellisuus, sekä kuntalaisten kannalta 
avun saantimahdollisuus kohtuuajassa, jonka pitäisi-
kin olla tärkein näkökohta tässä asiassa. 

Nyt on asiatuntijatkin jo pystyneet laskemaan, että 
hintaa tulee nykyisessäkin systeemissä. Jos lääkäriti-
lanne sallii ja päivystykseen on kohtuudella saatavissa 
lääkäreitä, niin tulee halvemmaksi suorittaa viikon-
loppupäivystys Pudasjärvellä. Mielestänihän siinä 
vähenisi tältä osin meidän ikioma ns. hiilijalan jälki, 
elikkä ambulanssiralli, joita kuulema hälytellään nyt 
eri pitäjistäkin, kun omat eivät kerkeä kaikkia kyytejä 
ajamaan. Vaikka taloudellista säästöä ei varsinaisesti 
tulisikaan, vaan Pudasjärvellä tapahtuva lääkäripäi-
vystys toimisi suurin piirtein samalla kustannuksella, 
niin sittenkin kannattaa palata entiseen käytäntöön. 
Turhaahan on rahoja maksaa tienpäälle, tuli ne miltä 
luukulta tahansa, jos ei välttämättä ole pakko. 

Käytännön seuranta-aikana on osoittautunut, että 
perjantaisin ja maanantaisin on päivystyksessä ruuh-
kaa niin, että polilla joutuu olemaan useampi lääkäri, 
joka taas vähentää lääkärien työpanosta vastaanotto-
puolelta. Olisiko niin, että ihmiset pyrkivät siirtämään 
viikonloppuna lääkärikäyntejä, koska eivät halua läh-
teä kauas sekä tuntien odotteluun, joka taas ei sen ta-
pauksen kannalta, eikä hoidollisesti ole hyvä asia. 

Kun kaikki selvitykset on tehty, sekä lääkäritilanne 
vielä terveyskeskuksessamme paranee, niin olen sitä 
mieltä, että on palattava takaisin omille juurille eli lää-
käripalvelut on saatava myös viikonloppuna Pudas-
järveltä. 

Erkki Honkanen.
Palvelutuotantolautakunnan jäsen
kaupungin valtuutettu

Viikonloppulääkäripäivystys 
takaisin Pudasjärvelle!

Biopoltinjärjestelmät
lämpöä kotimaisella energialla

BIO-tuotteet
 Lämpökontit    Kattilat     Polttimet    Tankopurkaimet
Meiltä myös piiput ja kanaalit - Tuotteiden myynti suoraan tehtaalta

 ovat tunnettuja puhtaasta palamisesta ja korkeasta 
hyötysuhteesta (Testattu ja hyväksytty EN 303-5 testissä ).

 mahdollistavat monen eri polttoaineen käytön - 
hake, turve ja pelletit

 ovat käytössä tehokkaita ja kestäviä

 lämmittävät kiinteistöjä edullisesti kotimaisilla 
polttoaineilla 

 ovat kotimaista tuotantoa

lämpö omissa käsissä

 

Biopoltinjärjestelmämme

Säätötuli Oy
Kyösti Hökkä
P. 040 508 2049
kyosti.hokka@pp.inet.fi
www.saatotuli.fi

Kuluneen viikonlopun aika-
na 25-27.2 Oulun Fröökynät 
ja poikakuoro Ynnin Pojat  
-kuorot leireilivät Pudasjär-
ven Hilturannan leirikeskuk-
sessa ja kävivät esiintymäs-
sä lauantaina paikkakunnan 
kaupoissa, uimahallissa, 
vanhusten hoitopaikoissa ja 
sunnuntaina kuoro konser-
toi seurakuntakodissa. Yn-
nin poikien puheenjohtaja 
Kaija Järvelin kiitti Pudas-
järven kulttuuriohjaajaa Bir-
git Tolosta ja kanttori Keijo 
Piiraista useamman vuoden 
takaa syntyneen vierailu-
idean upeasta toteutumises-
ta. Esiintymiset uimahallis-
sa ”poukkulaudan” päällä ja 
vanhusten hoivakodeilla oli-
vat olleet ainutkertaisia elä-
myksiä sekä kuoroille että 
yleisöille.

Seurakuntakodissa saa-
tiin kuulla 26:n nuoren tytön 
ja pojan upeaa, hallittua ja 
harjoitettua kuorolaulua lä-
hes sadan kuulijan korvin. 
Ohjelmisto koostui suoma-
laisista kansanlauluista af-
rikkalaisiin ja havaijilaisiin 
kansanlauluihin sekä monis-
ta muista laulutyyleistä, jois-
ta osaa ”koristeltiin” askel-
koreokrafioilla.

Oulun Fröökynät perus-
tettiin vuonna 1988 ja kuoro 
kuuluu Oulun Ynnin kuo-
rokatraan nuorimpiin. Ny-

kyään Fröökynöissä laulaa 
noin kaksikymmentäviisi 13-
22-vuotiasta tyttöä, joita oh-
jaa kuoronjohtaja Ahti Sepp. 
Kuoron monipuoliseen oh-
jelmistoon kuuluu musiikin 
eri tyylejä keskiaikaisesta 
hengellisestä kirkkomusii-
kista kansanlauluihin sekä 
perinteistä naiskuoro-ohjel-
mistoa. Pop- ja rockmusiikki 
kuorolle sovitettuna kuuluu 
Fröökynöiden ohjelmistoon. 
Kuoron kautta tytöt saavat 
laajan musiikkikasvatuksen.

Ynnin pojat on vuodes-
ta 1975 toiminut oululainen 
poikakuoro, jossa laulaa 
6-20-vuotiaita poikia ja jon-
ka toiminta on tavoitteellista 
ja pitkäjännitteistä. Kuoron 
ohjelma on laaja-alainen, 
koostuen keskiaikaisesta 
kirkkomusiikista raskaaseen 
rokkiin. Kuoro harjoittelee 
viikoittain ohjelmistoaan, 
järjestää laululeiriviikon-
loppuja, tekee esiintymis-
matkoja Suomessa ja ul-
komailla sekä antaa pojille 
musiikillista koulutusta ja 
mahdollisuuden kehittää 
yksilöllisyyttään ja vahvistaa 
yhteisöllisyyden kasvua. Yn-
nin pojat ylläpitävät ja edis-
tävät tiernapoikaperinnettä. 
Kuoroa on johtanut syksystä 
2003 lähtien virolaissyntyi-
nen kuoropedagogi Mihkel 
Koldits.

Fröökynät Malla (17 v.) 
ja Karoliina (19 v.) kertoivat 
harrastaneensa kuorolaulua 
6-11-vuotta. Heidän mieles-
tään kuoroon osallistuminen 
tuo ystäviä, antaa mahdol-
lisuuksia matkustaa ja tu-
tustua uusiin paikkoihin ja 
ihmisiin, lisää elämänkoke-
musta ja musiikin oppimista 
eli on ehdoton elämän sisäl-
lön rikastuttaja. Yhteisleiriä 
Hilturannassa fröökynät 

pitivät uusimisen arvoisena 
toimintana.

Konsertin kuulijoihin 
kuuluvat Mervi, Tarja ja 
Mikko tuumivat, että kuo-
rot jättivät esiintymisellään 
todella hyvän mielen kotiin 
vietäväksi. Kuorolaisten 
mahtavaa kuorojohtajien oh-
jauksen seuraamista kiitel-
tiin yhteisesti.

Sointu Veivo

Fröökynät ja Ynnin pojat 
leirillä ja esiintymässä

Hilturantaa kuorolaiset pitivät erinomaisena 
leiripaikkana ja majoitustilana.

Uimahalli Puikkarissa Ynnin Pojat lauloivat lauantaina 
26.2 paikkaan sopivassa asussa.

Seurakuntakodissa kuorot esiintyivät sunnuntaina 27.2 iltapäivällä. Tyttökuoro Oulun Fröökynät esiintymisvuorossa.
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Perjantaina oli tuntematto-
mien porojen kisa, jossa oli 
mahdollisuus nousta ylei-
sen sarjan kisoihin. Lauan-
taiaamuna kisojen avauksen 
suoritti Pudasjärven kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma, 
jonka jälkeen alkoivat nais-
ten, yleisen ja kuuman sar-
jan alkuerät sekä naisten 
kultakellofinaali. Kultakel-
lon voitti Hietalan talli Pilk-
ku porol-laan, ajajana Seija 
Matero Posion Livo.

Sunnuntaina kisat avasi 
Paliskuntain yhdistyksen 
puheenjohtaja Jukka Knuuti. 

-Porokisat ovat tapahtu-
mana poroihmisiä yhteen 
kokoava – ei pelkästään ki-
sojen, vaan myös sosiaali-
sen kanssakäymisen vuoksi. 
Tapahtumassa vaihdetaan ja 
kysellään kuulumisia koko 
poronhoitoalueelta. Poro-
kilpailut tuovat valoa arjen 
harmauteen, jota varjostaa 
porotalouden yllä olevat 

- lentokenttä oivallinen kisapaikka
Onnistuneet porokilpailut

uh-katekijät muun muassa 
maan käytön ja porotalou-
den yhteensovittaminen sekä 
maasuurpetokysy-myksen 
ratkaiseminen porotalouden 
hyväksymällä tavalla. 

Kisat vietiin läpi tarkalla 
aikataululla. Ensin ajettiin 
yleisen ja kuuman sarjan vä-
lierät ja sen jälkeen yleisen 
sarjan B- ja A-finaali sekä 
kuuman sarjan C,- B,- ja 
A-finaali, jossa kultakellon 
voitti turvan mitalla Oiva 
Koskela Säpinällään. Pinta-
mon paliskuntalaiset saivat 
kaksoisvoiton, koska toisena 
oli lähes samalla ajalla Reijo 
Kenttälän Karkuri.

Team Koperolaisten kil-
paporot menestyivät kotira-
dallaan erityisen hyvin, ot-
tamalla kaksoisvoiton myös 
kuuman sarjan B-finaalissa 
ja saavuttivat useita muita 
palkintosijoja. 

Muutaman Team Kope-
ron poro varmisti jo osaltaan 
pistemäärän, jolla pääsee 

osallistumaan kuninkuus-
sarjaan maaliskuun lopulla 
Inarissa. 

Kisajärjestelyistä sai Team 
Kopero laajalti kiitosta ja 
suuri osa kilpailijoista toivoi 
uusia kilpailuja Pudasjärven 
lentokentälle mahdollisim-
man pian. 

Talkoisiin osallistui ki-
sapäivinä noin 50 henkeä 
Pudasjärveltä ja naapuri-
kunnista. Järjestelyistä ei 
ollut huomauttamista eikä 
ensiapuunkaan kenenkään 
tarvinnut turvautua, 

Team Kopero oli lähte-
nyt järjestämään kisat siten, 
että vastuualueet oli jaettu 
alansa ammattilaisille, jolla 
turvattiin onnistuneet ja kii-
tosta saaneet kilpailut. 

-Ihan kädestä pitäen kiit-
telivät, kertoi kilpailun joh-
taja, nuori poromies Markus 
Jaurakkajärvi, jolle tällainen 
tehtävä oli langennut ensim-
mäistä kertaa elämässään. 

Yleisöäkin oli mukavas-

ti ja talous näytti menevän 
suunnitellulla tavalla, vaik-
ka kisojen jälkeisenä päivänä 
ei vielä tiedettykään loppu-
tulosta. Palkinnot olivat ki-
sojen suurin kuluerä, jotka 
sääntöjen mukaan kuuluu 
järjestäjien kustannettavak-
si. 

PoroCup jatkuu ensi vii-
konloppuna Aavasaksalla ja 
viides eli viimeinen Cup kisa 
on Kuusamossa. Kisat hui-
pentuvat kuninkuusajoihin 
19-20.3 Inarissa, jonne pää-
see Cupin 24 eniten pisteitä 
kerännyttä kilpaporoa kisaa-

maan porokuninkuudesta, 
jonka voittaminen on tosi 
arvostettu ja kunnioitusta 
herättävä asia. 

Kuuman sarjan B-finaa-
lin voittaja Nitron omista-
jan Janne Vähäkuopuksen 
5-vuotias tytär Emmi Vä-
häkuopus tuuletteli reilusti 
palkintokorokkeella.

Paliskuntain 
yhdistyksen 
puheenjohta-
ja Jukka Knuuti 
kertoi puhees-
saan poromie-
hiä huolestutta-
vista asioista.

Pudasjärvellä pidettiin onnistu-
neet PoroCup ja Kultakelloajot 
helmikuun viimeisenä viikonlop-
puna 25-27.2. Kisoihin osallistui 
yli 170 poroa.

Kuuman sarjan C-finaalin mitalistit Liisa Jaurakkajärvi 
Bumpa Pudasjärvi, Ari Niittyvuopio Dat Lea Paistunturi ja 
Leo Aikion Kara poroa ajanut Matti Aarnipuro.  

Kuuluttajan tehtävän hoiti jämäkästi Jouko Turpeinen Pintamon paliskunnasta Taivalkoskelta

Kuuman sarjan A-finaali Säpinä ja Janne Alatalo sekä Karkuri ja Marko Kilpivaara ajoi-
vat lähes saman ajan ja maalikamera ratkaisi kultakellon saajan. 

Teksti Heimo Turunen
Kuvat Heimo Turunen ja 
Juha Nyman
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Alla: Naisten sarjan voittaja Pilkku omistaja Hietalan 
Talli, ajaja Seija Matero Posion Livo, keskellä Jou-
ni Kyrönniemen Kohulla ei ole kuljettajaa ja Heikki 
Kynkäänniemen Myrkky, ajaja Sanna Kynkäänniemi 
Kiiminki-Kollaja. 

Kuuma ryhmä     
 Poro Omistaja Ajaja Paliskunta Tulosaika
1 Säpinä Koskela Oiva Janne Alatalo Pintamo 01:18,27
2 Karkuri Suuronen Seppo/ 
  Kenttälä Reijo Marko Kilpivaara Pintamo 01:18,63
3 Shamaani Olavi Martimo Marko Tervaniemi Isosydänmaa 01:18,46
4 Annintähti Anni Länsman Uula Petteri Somby Kaldoaivi 01:18,20
5 Nopsapoika Ahola Esko Kari Ruokamo Timisjärvi 01:18,88
6 Pystö Länsman Eero Mika Länsman Kaldoaivi 01:18,41
7 Nitro Vähäkuopus Janne Janne Alatalo Pintamo 01:18,62
8 Lemmenliekki Ylitalo Jaana Sanna Kynkäänniemi Pintamo 01:18,49
9 Idea Ahosen talli Marko Kilpivaara Oivanki 01:19,34
10 Kingston Lakela Mauri Marko Tervaniemi Kemin-Sompio 01:19,59
11 R Cuoivvat Lantto Antti Uula Petteri Somby Muotkatunturi 01:19,26
12 Silver One Länsman Niilo Mika Länsman Kaldoaivi 01:18,61
13 Dat lea Niittyvuopio Ari Uula Petteri Somby Paistunturi 01:19,92
14 Bumpa Jaurakkajärvi Liisa Janne Alatalo Pudasjärvi 01:17,99
15 Kara Aikio Leo Matti Aarnipuro Muddusjärvi 01:18,59
16 Pilikkanokka Aikkila Juha Marko Kilpivaara Oivanki 01:20,02
17 Mysteeri Lakela Juhani Marko Tervaniemi Kemin-Sompio 01:19,70
18 Vastarinta Lenni Kynkäänniemi Sanna Kynkäänniemi Kiiminki-Kollaja 01:18,62
     
Yleinen     
 Poro Omistaja Ajaja Paliskunta Tulosaika
1 Voltti Länsman Eero Mika Länsman Kaldoaivi 01:17,73
2 Haastaja Markus Jaurakkajärvi Marko Tervaniemi Pudasjärvi 01:21,46
3 Rytinä Timonen Liisa Riikka Timonen Pudasjärvi 01:20,47
4 Tino Väisänen Jari Marko Kilpivaara Hossa-Irni 01:21,78
5 Oikeisto Siurua Henri Hannu Lahdenperä Oijärvi 01:19,39
6 Kone Siurua Henri Janne Alatalo Oijärvi 01:19,14
7 Jurnake Lähde/Ruokamo Kari Ruokamo Posion Livo 01:20,48
8 Morkkis Kyrönniemi Janne Sanna Kynkäänniemi Kiiminki-Kollaja 01:20,52
9 Makia Mäntyranta Vesa Niko Kovalainen Palojärvi 01:21,66
10 Rähinä Kyrönniemi Laura Seija Matero Kiiminki-Kollaja 01:19,40
11 Pyörre Sarajärvi Eemil Kalervo Timo Matinaho Palojärvi 01:20,27
12 Paha Veljekset Päkkilä Eero Päkkilä Kiiminki-Kollaja 01:21,11
     
Naiset ryhmä     
 Poro Omistaja Ajaja Paliskunta Tulosaika
1 Pilkku Hietalan talli Seija Matero Mäntyjärvi 1:16.53
2 Myrkky Heikki Kynkäänniemi Sanna Kynkäänniemi Kiiminki-Kollaja 1:18.16
3 Kohu Jouni Kyrönniemi Riikka Timonen Kiiminki-Kollaja 1:16.59
     
Perjantai 25.2.     
Tuntematon sarja     
Sija Poro Omistaja  Paliskunta Aika
1. Hymy Esko Kyrönniemi  Kii-Koo 1:20.40
2. Shumi Markus Jaurakkajärvi  Pudasjärvi 1:20.42
3. Jako Marja-Leena Tuomivaara  Posion-Livo 1:21.15
4. Lake Jarmo Kynkäänniemi  Kii-Koo 1:21.18
5. Tuuri Toni Timonen  Pintamo 1:21.42
7. Virike Matti Konttaniemi  Palojärvi 1:21.56
7. Santtu Oiva Koskela  Pintamo 1:21.56
8. Perso Jaana Ylitalo  Pintamo 1:22.15
9. Arvaamaton  Kristiina Kilpelä  Kemin-Sompio 1:22.34
10. Kaunispää Markus Jaurakkajärvi  Pudasjärvi 1:22.38

TULOKSET

Kuuman sarjan A-finaalin mitalistit Reijo Kenttälä Karkuri Pintamo, Oiva Koskela Säpi-
nä Pintamo ja Olavi Martimo shamaani Iso-Sydänmaa.

Yleisen A-finaalin kakkonen, Markus Jaurakkajär-
ven Haastaja juuri juossut A-finaalipaikan, ajajana 
toimi Janne Alatalo. 

Antti Malisella riitti kiirettä ruokateltalla, häntä auttamas-
sa Sinikka Koskelo. 

Yleisöä oli odotetusti.. Jos sää olisi ollut aurin-
koinen, sitä olisi ollut enemmänkin. 

Ensimmäistä kertaa porokisojen historiassa 
testattiin livekameraa, joka oli lauantaina ajon 
aikana Janne Alatalon kypärässä ja sunnuntain 
finaaleissa Marko Kilpivaaran kypärässä. Jan-
ne luovuttamassa kamerakypärää Markolle. Ruokailuteltassa olivat istuinpaikat tiukasti varattuna, ainakin taukojen aikana.
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VUOKRATTAVANA

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokra-
us ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/
rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e.) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 
riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pit-
kistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 
2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 18,45 
€. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA

Polkupyöriä: miesten, naisten, 
tyttöjen, poikien. Vakio- ja vaih-
depyörät- Maasto-, Jopo- ja mum-
mopyörät. Siistit, hyväkuntoiset. 
Edullisesti. Myös pyörän osia: 
renkaita maasto- ym. pyöriin. Va-
kiorenkaita, kumeja 28” uusia. Puh. 
040 504 2814.

Vähän käytetyt Peltonen nanogrip 
pitopohja 202cm sukset+sauvat 
(exel) ja 46 Salomon monot. 
hp:250€ myös Samurai 150cc 
4-tahti rossi hp: 300€.

Hirvaskoskella mennään myötätuulessa
Aina vireästi toimineel-
la Hirvaskoskella puhal-
telee myötätuuli. Hyvän 
Mielen-lauantai oli en-
simmäinen ponnistus ja 
koetin kivi uusista toimin-
noista joita suunnitelmis-
sa on. Tulossa on monen-
laista mukavaa tekemistä 
kyläläisille, mökkiläisille 
ja kaikille jotka haluavat 
mukaan tulla.

Kylätoimikunta jär-
jestäytyi pitkän hiljaisen 
kauden jälkeen viime 
viikolla ja järjestäytymis-
kokouk-sessa päätettiin 
myös kyläseuraksi re-
kisteröitymisestä. Ky-
läseuran perustamisko-
kous on 22.3.2011 klo 19 
Hirvaskosken koululla. 
Hirvaskosken kyläseu-
ran perustaminen nousi 
ajankohtaiseksi aktiivisen 
kylätoiminnan kannalta. 

Kylätoiminta vaatii rahalii-
kennettä; varojen keräämistä 
ja mahdollisia avustuksia. 
Rekisteröitynyt kyläseura 
voi toimia itsenäisesti kuin 
myös tasavertaisena yhteis-
työssä eri tahojen kanssa, 
jopa työllistämään tarvitta-
essa. 

Kylätoimikunta toimii ky-
lätoiminnan moottorina sii-
hen asti kunnes kyläseura on 
ihan virallisesti toiminnassa. 
Puheenjohtajana toimii Pau-
la Ylitalo, sihteerinä Merja 
Herukka ja varapuheenjoh-
tajana Maria Vääräniemi. 
Seuraava Hirvaskoskella 
ihmisiä keräävä tapahtuma 
on sunnuntaina 13.3. Hy-
vän Mielen liikunta-annos. 
Silloin zumbataan ja syvä 
venytellään Katjan ja Min-
nan johdolla. Mu-kaan ovat 
tervetulleita kaikki kynnelle 
kykenevät. Liikunta-annosta 

ennen kuitenkin istahdam-
me ensimmäiseen kyläiltaan 
torstaina 3.3. klo 18 koululle. 
Kyläillat ovat jatkossa joka 
kuukauden ensimmäinen 
torstai. Niihin toivotaan run-
sasta osallistumista.

Ajatuksena kyläilloissa 
on vapaamuotoisesti vaihtaa 
ajatuksia, kuulumisia, kehit-
tää yhdessä kylätoimintaa, 
tutustua uusimpiin kylä-
läisiin ja ilman muuta koko 
perheen voimalla! Lapset 
voivat aikuisten jutellessa 
touhuta liikuntasalissa, leik-
kiä ulkoleikkejä tai vaikka 
luistella ja pelata jääkiekkoa 
kaukalossa. 

Joka viikko tiistaisin 
koulun liikuntasalissa jum-
pataan iloisella joukolla. 
Ryhmä koostuu eri-ikäisistä 
Hirvaskoskelaisista ja naapu-
rikylien naisista. Jo kuudetta 
vuotta toiminut omatoimi-

nen kunto-jumpparyhmä 
paukuttelee alleja ellien 
voimalla tehokkaasti vä-
lillä naurulla höystäen 
tiukimman väännön. 

Kylätoimintamme tar-
koituksena on yhteisölli-
syyden lisääminen ja yh-
dessä toimiminen, kylän 
kehittäminen ja sen tun-
netuksi tekeminen. Hir-
vaskoski on täynnä rik-
kauksia; hienoja ihmisiä, 
mahtava luonto ja hyvä 
sijainti. Näillä ominai-
suuksilla pärjää pitkälle, 
kunhan osaamme käyttää 
niitä oikein. Haastan kaik-
ki Hirvaskoskelaiset toi-
mimaan ja puhaltamaan 
yhteen hiileen. Meissä on 
ytyä!

Kylätoiminnan puolesta,
Paula Ylitalo

OTETAAN VASTAAN lankoja sekä 
maton kuteita! P. 045 1372 970.

Citroen xsara 1.9td ajettu 270000 
km katsastettu, 2 uudet renkaat, 
vetokoukku, saa tehtyä pakettiau-
ton, uusi tuulilasi, laturi, jakopään: 
30tkm vaihdettu, hp.1600e, puh 
040 833 3481.

Arcitic Cat 500 ZR moottori-
kelkka, vm. 2002 ajettu 4800 km, 
siisti, hyväkuntoinen. Puh. 0400 
767 801.

Nissan kingcap-91 diesel.Ruost
eeton,hyväkuntoinen,edullisesti.
Tarpeettomana.Kari Peuraniemi 
puh.0440836125

Vuokrattavana Korennolla järven 
rannalla, 2h+ keittiö 55m2 asunto. 
Vapautuu 1.4.2011 p. 0400 512 
997

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

Myydään keittiön pöytä ja penkit,
kunnossa oleva väritelevisio ja 
pöytäkännykkä. Puh. 044 251 3289 
/ 044 334 0722

OSTETAAN
Halutaan ostaa Souvareiden levy-
jä. Puh. 044 251 3289 / 044 334 
0722.

Halutaan ostaa hyväkuntoinen 
ok-talo tai yli 1000m2 ok-tontti 
Pudasjärven keskustasta tai kor-
keintaan 10 kilometriä keskustas-
ta. Puh. 040 591 7831.

Sinä yksin elävä tavallinen nainen,
viihdyt kotona ja sinulla on luon-
toon liittyvät harrastukset, olen 44 
v vapaa mies. Odotan yhteydenot-
toasi, kirjoita itsestäsi. Vastaukset 
Pudasjärvi-lehden konttoriin Tori-
tie 2, 93100 Pudasjärvi, nimimer-
killä ”kaipaan seuraa”.

Rajalta rajalle hiihto hiih-
detään neljänä ryhmänä 
Kuusamon Saunavaaral-
ta Tornioon 11-19.3 aikana. 
Osallistujia on 312 kahdek-
sastatoista eri maasta. Suu-
rimmat ryhmät ovat Slove-
niasta, Italiasta, Sveitsistä, 
Espanjasta, Itävallasta, Ve-
näjältä ja Saksasta. Suoma-
laisia hiihtäjiä koko matkalle 
on lähes 100 henkilöä.

Päiväosuuksille osallistu-
taan jokaisen kunnan mark-
kinoimana. Tänä vuonna 
Pudasjärvi on mukana sun-
nuntaina 13.3 noin 50 henki-
löä käsittävän RR 2 ryhmän 
matkassa, kun hiihdetään 
Taivalkoskelta Ooka-Stopin 
kautta Syötekeskukseen. 
Naamangan huoltopisteel-
tä on mahdollisuus nousta 
linja-autoon, johon matkaa 
Ooka-Stopista on noin 20 
km. Tämä väli mahdollistaa 
hiihtämisen myös va-paalla 
tyylillä.

Mukaan toivotaan mah-
dollisimman paljon pudas-
järveläisiä. Maksu on 15 
euroa henkilöltä, joka sisäl-
tää linja-autokuljetuksen 
Kurenalta Ooka-Stopille ja 

Rajalta rajalle 
hiihto 28. kerran

takaisin Syötekeskukselta 
Kurenalle, huol-topisteiden 
palvelut Ylimmäisellä Pirin-
lammilla, Naamangalla Jus-
silan Pirtissä 20 km hiihdon 
jälkeen sekä lämpimän tu-
lomehun Syötekeskuksessa 
sekä saunan ja suihkun Syö-
tekeskuksessa

Huoltopisteiden tarjoi-
luun kuuluu lämmin mehu, 
rusinat, suklaa, suolakurkku. 
Ylimmäisellä Pirin-lammella 
on nokipannukahvia.

Lähtöpaikkana on Lii-
kuntahallin parkkipaikka su 
aamuna klo 10.30. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset to 
10.3.mennessä Heino Ruus-
kanen puh 0400 346 097.

RR -hiihtoterveisin
Heino Ruuskanen

Jyrkkäkoskella 25.2 pide-
tyissä metsäammattilaisten 
metsätaitokilpailuissa osal-
listujia oli tasaisesti Oulun 
ja Lapin läänistä. Kilpailu-
jen käytännön järjestelyt hoi-
tivat paikkakunnalla olevat 
metsälliset organisaatiot. Kil-
pailussa oli kaksi sarjaa, ylei-
nen sarja ja tehtäväsarja. Pu-
dasjärveltä yleiseen sarjaan 
ei ollut yhtään osallistujaa, 
koska he olivat järjestelyteh-
tävissä, mutta taitosarjaan 
osallistuivat  Risto Hiltula ja 
Väinö Hinkula. Hiihtomat-
kan pituus oli 8,2km ja mat-
kalla oli metsällisiä tehtäviä, 
joissa kysyttiin mm. yksittäi-
sen puun tilavuutta, yksit-
täisen puun pituutta, puus-
ton kokonaiskuutiomäärää, 
puuston tukkipuiden mää-
rää, puulaji-%, keskiläpimit-
taa, pohjapinta-alaa ja run-
kojen määrää. 

SM-kisat pidetään Pellos-
sa 18-19.3 ja siellä on myös 
metsäurheilupiirien välinen 
viestihiihto.

Metsätaitokilpailut omaa-
vat pitkät perinteet. Niitä on 
järjestetty Suomessa vuo-
desta 1948 alkaen. Metsä-
urheilun tarkoituksena on 
herättää, kehittää ja tukea 

Metsätaitokilpailut Jyrkkäkoskella

urheiluharrastusta metsäam-
mattimiesten keskuudessa 
heidän henkisen ja fyysisen 
kuntonsa kohentamiseksi, 
yhteenkuuluvaisuuden lu-
jittamiseksi sekä ammattitai-
don ja kansainvälisen yhteis-
toiminnan kehittämiseksi. 

Metsäurheilu on ollut 
hyvin suosittua metsäihmis-
ten keskuudessa aikoinaan, 

Metsätaitokilpailun 25.2. tulokset
Yleinen sarja
1. Antti Tepsa LAMU 438pistettä, 2. Kauko Pääkkölä 

LAMU 430, 3. Kari Paukkeri PPMU 415, 4. Arto Huota-
ri Kaime 407, 5. Anse Määttä LAMU 405, 6. Kalevi Ta-
paninahi PPMU 399, 7. Markku Paloniemi PPMU 395, 
8. Pekka Pesonen Kaime 379, 9. Pertti Ahola LAMU 365, 
10. Eero Lång Kaime 362, 11. Vilho Kersilö LAMU 357, 
12. Tuomo Leinonen PPMU 337, 13. Pekka Kanniainen 
PPMU 319, 14. Veijo Tauriainen Kaime 301

Taitosarja
1. Mikko Jussila PPMU 228pistettä, 2. Harri Kemppai-

nen Kaime 227, 3. Ensio Kariluoto Kaime 217, 4. Mikko 
Neitola LAMU 215, 5. Jouko Lukkari Kaime 201, 6. Mau-
no Mursu LAMU 195, 7. Arto Sääskilahti LAMU 194, 8. 
Heikki Kariniemi PPMU 186, 9. Väinö Hinkula PPMU 
184, 10. Rauno Pyykkönen Kaime 184, 11. Heimo Pelko-
nen PPMU 180, 12. Mikko Mäkihalvari LAMU 173, 13. 
Reino Määttä LAMU 165, 14. Risto Puolanne Kaime 159, 
15. Timo Hökkä PPMU 146, 16. Jouni Tiuraniemi LAMU 
145, 17. Risto Hiltula PPMU 143, 18. Laila Hökkä PPMU 
109.

Pudasjärveläinen Risto Hiltula valmistautumassa lähtöön.

mutta nuoret metsäammatti-
laiset eivät valitettavasti ole 
ottaneet sitä harrastuksek-
seen vaikka se on arviointi-
koulutusta parhaasta päästä. 

Kainuun metsäurheilijoita edustava Arto Huotari tehtäväl-
lä, jossa arvioitiin runkoluku kpl/ha sekä puuston pohja-
pinta-ala m m2/ha.

Harrastajien ikääntyminen 
näkyy kilpailuissa selkeästi 
korkeana keski-ikänä.

Minna Toikka

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

Romekievarintie 4  93280 Syöte
Puh 050 577 0581
www.wildsyote.com

Syöte Experience Oy
Kelkkavuokrausta Syötteellä!

TAKSEJA

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA
KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

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
www.metsapalvelukerala.fi

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

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

Avoinna ma - pe  8.00 - 16.00
EkoSER

kierrätyssetelillä myymäläämme.

Hyvitämme romusta
 0.10 euroa / kilo

(ei kylmälaitteita eikä loisteputkia)

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA-
ROMUA

OTAMME VASTAAN

KELKKAVUOKRAUSTA

METSÄALAN
PALVELUITA

TAKSI
VELI-MATTI LAITINEN

0400 231 223

 • 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

KAUNEUDENHOITOA

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

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

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Meiltä mm. ilmastointikanavien putsaukset,

käyttövesi- sekä lämmitysputkistojen uusimiset.

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 
PELTITYÖT JA TARVIKKEET Laadukkaat käsin tehdyt kynttilät

K Y N T T I L Ä T A L O
tehtaanmyymälä         Puistotie 2, Pudasjärvi
avoinna ti, ke ja to  9-16    puh. 040 549 2063 

Myös muina aikoina ma-pe kun olemme kynttilä teossa. 
Astu verkkokauppaan  www.kynttilatalo.fi

KYNTTILÄTUOTTEET

Panuman Poroajot ja talvitapahtuma
Viikonlopun vauhdikkain menovinkki: Panuman Poroajot ja koko 

perheen iloinen talvitapah-
tuma on jälleen tänä vuonna 
laskiaissunnuntaina 6.3. kel-
lo 12 alkaen Panumalla.

Poroajojen pääpalkintona 
on aito kultaharkko, jonka 
saa päivän nopein ajokas. 
Vauhdikkaat kilpaporot ot-
tavat toisistaan mittaa sekä 
kuumassa sarjassa että yh-
distetyssä yleisten ja tunte-
mattomien sarjassa

 Poroajojen lisäksi Panu-
malla on tarjolla monipuolis-
ta ohjelmaa koko perheelle. 
Porokisojen ympärille onkin 
muodostunut odotettu koko 
perheen talvitapahtuma, jota 
tullaan seuraamaan lähiseu-
dun lisäksi Oulusta ja kau-
empaakin.

 Porokilpailun lisäksi 

sunnuntaina jännitetään 
sitä, kuinka pitkän ketjun 
talvitapahtumaan osallis-
tuvat lapset muodostavat. 
Jokainen ala-asteikäinen ja 
sitä nuorempi lapsi pääsee 
tapahtumassa tekemään käsi 
käteen -ketjua, jonka pituus 
mitataan kilpailupäivänä.

Ketjun pituuden lähim-
mäksi arvannut kisavieras 
saa palkinnoksi kisamasko-
tin, Panuma-Mollan, jonka 
ovat ommelleet panumalai-
set käsityöntaitajat. Ketju 
muodostettiin viime vuoden 
kisoissa ensimmäisen ker-
ran. Silloin ketjun pituudek-
si saatiin 34 metriä ja 30 sent-
timetriä. Lapsille järjestetään 
myös monenlaista muuta 
maksutonta ohjelmaa, ja 
heillä riittää järvellä puuhaa 

koko päiväksi. Lapset pääse-
vät muun muassa poroaje-
lulle, laskemaan laskiaismä-
keä ja pyörimään hoijakassa.

Järven jäällä porot ovat 
kilpailleet yhtäjaksoisesti jo 
yli 30 vuoden ajan. Kilpailun 
ja talvitapahtuman järjestäji-
nä ovat kyläyhdistys Panu-
majärvi ry ja Kiiminki-Kol-
lajan paliskunta. Lisätietoja 
www.panuma.fi

Tervetuloa viettämään 
hauskaa laskiaissunnuntaita 
Panumalle

Eero Oinas-Panuma 
puh. 0400 388 268
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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?
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

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.
Kurenkoskessa: 4.3. Ässät, 12.3. Eini & Boogie, 19.3. Naseva, 26.3. 
Karaoke kilpailu.
Hotelli Iso-Syöte 5.3. Kake Randelin, 11.3. Anna Puu, 18.3 Maa-
rit Peltoniemi, 19.3. Vaudeville, 26.3. Make it Shake, 1.4. Klamydia, 2.4. 
Pepe Wilberg, 8.4. Suvi Teräsniska, 9.4. Tiskikone, 15.4. T.T. Purontaka, 
21.4. Fintelligens, 22.4. Eini & Boogie.
Hetepirtillä tansit la 5.3.2011 klo 21 - 01. Tanssit tahdittaa YliX. 
Lippu 10 €. Tervetuloa! Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry.
Pärjänkievari: PecasBurgerin edustalla mm. Monster-rinnerieha la 
12. 3. Ensimmäinen PärjäTalent kisa pidetään ke 9.3. Kisa on avoin kai-
kille. Alkukilpailu ke 9.3. ja loppukilpailu pe 11.3. Marja Taipale&Papillon 
5.3. ja StocholmExpress 12.3.
Kirjallisuuspiiri ti 8. 3. klo 17:30 Kaupunginkirjastossa. Lukuaihee-
na: Ian McEwanin tuotantoa. Tervetuloa mukaan kaikki vanhat ja uu-
det jäsenet!
Hetepirtillä bingo la 12.3.2011 klo 14.00 ja la 19.3.2011 klo 14.00. 
Tervetuloa! Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry.
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. 
Laskiaistapahtuma kaikenikäisille Paukkerinharjun kylätalolla ti 
8.3. klo 12-5.
Käsin sidottujen kirjojen näyttely Pudasjärven kirjastossa 21.2. - 
18.3.. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Filmiviikot 21. 2.-11. 3. Syötteen Luontokeskuksessa. Tänä vuonna 
vuorossa ovat Suden arvoitus ja Myyrä ja vihreä tähti -elokuvat. Esi-
tysajat:  SUDEN ARVOITUS K7, kesto 90min , ma klo 11 (21.2., 28.2., 
7.3.), ke klo 15 (23.2, 2.3., 9.3.), pe klo 11 (4.3., 11.3.)
MYYRÄ JA VIHREÄ TÄHTI K0, kesto 50min, ti klo 15 (22.2., 1.3., 
8.3.), ke klo 11 (23.2), to klo 11 (3.3., 10.3.), 
pe klo 15 (4.3., 11.3.)
Kirppis 16.4 klo 10-14 MLL Kirppis entisen Vaateliike Ahosen tilois-
sa Varsitie 7.

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
6.3.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseura

Pääpalkinto250 €
B I GN O

KAHVITARJOILU!

TULITYÖKORTTI-
KURSSIT

TT-TURVATULI

Ilmoittautumiset
p. 0400 112 612

Pudasjärvellä 17.3.2011

järjestää

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.

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

To 3.3 Jauhelihakeitto ja kiisseli
Pe 4.3 Lounas talon tapaan, 
 kahvi ja leivos
Ma 7.3 Kermainen kalakeitto ja mousse
Ti 8.3 Jauhelihapihvi ja muussi, kiisseli
Ke 9.3 Kebabkiusaus, kahvi ja pulla
To 10.3 Rössypottu, pannukakku ja hillo

SÄHKÖ-ESPI

P. 040-733 2254

SÄHKÖASENNUKSET
URAKKA-/TUNTITYÖNÄ

Ota pakkasesta 2-3 kg pais-
ti. Pane uuniin jäisenä ja aista 
uunissa matalassa lämmössä, 
esimerkiksi pirtinuunin jälki-
lämmössä yön yli. (n. 100 as-
tetta ja 8 tuntia)

Liemi
1,5 l vettä
1 dl karkeaa suolaa
laakerinlehti
pippuria
sipulia, myös valkosipulia
katajanmarjoja mieluusti 
murskattuna

Kiehauta liemi ja anna jäähtyä. 
Laita paisti suoraan uunista 
liemeen ja pidä se siinä pa-
rin-kolmen tunnin ajan. Kää-
ri paisti folioon ja jääkaappiin 
vetäytymään. Itse leikkaan 
tässä vaiheessa ohkaisia siivu-
ja leivälle ja hieman paksum-
pia keitettyjen pottujen ja 
kermaisen ruskeankastikkeen 
kaveriksi.

Ohje on testattu ja toimivak-
si todettu.

Hirveän hyvää 

hirveä

Ension ruokavinkki

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:

iloinen talvitapahtuma
Su 6.3. klo 12 Pudasjärven Panumajärvellä

* Kuuma, sekä yhdistetty yleinen ja tuntemattomien sarja
* Pääpalkintona kultaharkko
* Lapsille tarjoamme ilmaiseksi kivaa ohjelmaa:

poro- ja hevosajelua, hoijakka, liukumäki ym
* Lapset pääsevät mukaan tekemään käsi-käteen-ketjua. Kisavieras

joka arvaa ketjun pituuden, voittaa mukaansa aidon Panuma-Mollan

Panumajärvi ry, Kiiminki-Kollaja plk

Lue lisääwww.panuma.fi
Tiketti 5 €
Lapset ilmaiseksi

Panuman poroajot
 ja koko perheen
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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.

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

Tervetuloa.

PMC Pudasjärvi ry:n
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

pe 11.3.2011 klo 18 
kerhotalolla, Rantatie 3

Työpetari ry:n 
KEväTKoKous 

keskiviikkona 16.3.2011 klo 18 
Suojalinnan asukastuvalla (Urheilutie 2)

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Hallitus

Oulunkaaren kuntayhtymä 
yhtenäistää perhehoidosta 
maksettavia palkkioita. Uu-
det palkkiot ovat vuoden 
alussa Oulunkaareen liitty-
neen Simon tason mukaiset. 
Oulunkaarella lastensuoje-
lun strateginen tavoite on 
lisätä perhehoidon osuutta 
lastensuojelun sijaishoidos-
sa. Simossa perhehoito on 
jo ollut lähes ainoa sijaishoi-
don muoto. Simo on panos-
tanut perhehoidon palkkioi-
hin ja sitä kautta onnistunut 
perheiden rekrytoinnissa. 
Perhehoidosta maksettavia 
palkkioita, kulukorvauk-
sia ja käynnistämiskorva-
usta sääntelee perhehoi-
tajalaki, joka asettaa niille 
vähimmäismäärät. Palkkion 
määrään vaikuttaa lapsen 
hoidettavuuden lisäksi se, 
onko hoitaja työssä vai jääkö 
hän hoitamaan lasta kotiin. 
Työssä olevien perhehoi-
tajien palkkio on 600 euroa 
kuukaudessa. Kotona ole-
vien perhehoitajien palkkio 
on 1000 euroa kuukaudes-
sa, kun lapsi on 0-2-vuotias. 
3-17-vuotiaan lapsen osalta 
palkkio on 800 euroa. Ku-
lukorvaus on 0-6-vuotiaalta 
lapselta 450 euroa, 7-12-vuo-
tiaalta lapselta 550 euroa ja 
13-17-vuotiaalta 650 euroa. 
Hoidon käynnistämiskorva-
us on 1500-2685 euroa.

Henkilökohtaisille 
avustajille  
työehtosopimus
Henkilökohtaisten avustaji-
en työantajien liitto Heta ja 
Julkisten ja hyvinvointialo-
jen liitto JHL ovat solmineet 
henkilökohtaisten avustaji-
en valtakunnallisen työeh-
tosopimuksen. Lain mukaan 
kunta voi järjestää vaikea-
vammaiselle henkilökohtais-
ta apua kolmella eri tavalla. 
Ensimmäisessä tavassa kor-
vataan avustajan palkkaa-
misesta aiheutuvat kustan-
nukset työantajamaksuineen 
sekä muut kohtuulliset avus-

Oulunkaari nostaa 
perhehoidon palkkiot 
Simon tasolle

tajasta aiheutuvat välttämät-
tömät kulut. 

Uusi työehtosopimus 
vaikuttaa tähän järjestämis-
tapaan muuttamalla sekä 
työntekijöiden työaikoja 
että -korvauksia. Työehto-
sopimuksella ei huononneta 
työntekijän jo voimassaole-
vaan työsuhteeseen perustu-
via etuja. Koska työehtoso-
pimus ei ole yleissitova, sitä 
noudatetaan Hetaan järjes-
täytyneiden työnantajien ja 
heidän avustajiensa osalta. 
Toinen tapa järjestää vaikea-
vammaisen henkilökohtai-
nen apu on antaa henkilölle 
kohtuullisen arvoinen palve-
luseteli avustajapalveluiden 
hankkimista varten. Kolmas 
tapa on hankkia vaikeavam-
maiselle henkilölle avus-
tajapalveluita julkiselta tai 
yksityiseltä palveluntuotta-
jalta tai järjestää palvelu itse 
tai yhdessä muiden kuntien 
kanssa. 

Lastensuojelun  
työryhmä uusiutui
Oulunkaaren kuntayhtymän 
moniammatilliseen lasten-
suojelun työryhmään kuu-
luvat jatkossa Iin aluerehtori 
Jari-Jukka Jokela, Iin kiertä-
vä erityislastentarhanopetta-
ja Pia Heikkilä, Pudasjärven 
terveyskeskuslääkäri Terttu 
Ahonen, Pudasjärven psy-
kologi Leena Pesälä ja kun-
tayhtymän järjestämiskes-
kuksen sosiaalijohtaja Leena 
Pimperi-Koivisto. 

Juridinen asiantuntemus 
hankitaan kuntaliitosta tai 
ostopalveluna. Työryhmä 
kokoontuu lapsen asioista 
vastaavan sosiaalityönteki-
jän kutsusta ja avustaa sosi-
aalityöntekijää lapsen huos-
taanottoa sekä sijaishuoltoa 
koskevien asioiden valmis-
telussa ja muussa lastensuo-
jelussa. Lisäksi asiantunti-
jaryhmä antaa lausuntoja 
lastensuojelutoimenpiteitä 
koskevan päätöksenteon tu-
eksi. (oulunkaari tiedotus)

Kytke-hanke paneutuu 
aivohalvauspotilaiden 
kuntoutukseen  

17 kunnan alueella alkanut 
AVH-potilaiden kuntoutus-
ketju -osahanke on osa Poh-
jois-Pohjanmaan, Kainuun 
ja Keski-Pohjanmaan alueil-
la toteutettavaa Kytke-han-
ketta. 

Hanke on alkanut syys-
kuussa 2010 aivohalva-
uskuntoutujan kuntou-
tusketjun nykytilanteen 
kartoituksella. Selvityksen 
tuloksista löytyy useita ke-
hitettäviä osa-alueita, joihin 
hankkeessa aiotaan puuttua: 
muun muassa potilaiden ja 
omaisten ohjaus, tiedonkul-
ku aivohalvauskuntoutu-
jan siirtyessä hoitoketjussa 
eteenpäin, kuntoutussuun-
nitelmien puuttuminen sekä 
kotona tapahtuvan kuntou-
tuksen vaihtelevuus.

Seuraavaksi hankkeessa 
siirrytään moniammatilli-
sen yhteistyön kautta mal-
lintamaan kuntoutusketjua. 
Tämä tarkoittaa, että kirjoi-
tetaan auki parhaat mahdol-
liset käytännöt siitä, miten 
aivohalvaus-kuntoutuja hoi-
toketjussa liikkuu ja miten 
ketjun pitäisi toimia, kertoo 
projektivastaava Tiina Vuo-
nonvirta.

Hoitoketju alkaa erikois-
sairaanhoidosta ja jatkuu 
aina kotihoitoon saakka. Ai-
vohalvauskuntoutujan ja hä-

nen omaisensa ohjaus ovat 
hankkeessa tärkeässä roo-
lissa. Aivohalvauskuntou-
tujan toimintakyvyn arvioi-
miseen ei ole nykyisellään 
yhtenäistä mittaria. Niinpä 
hankkeessa selvitetään ja 
otetaan käyttöön yhteisesti 
sovittu toimintakykymittari, 
jolla pystytään arvioimaan 
kuntoutujan selviytymistä 
omassa arjessaan, niin fyy-
sisellä, psyykkisellä kuin 
kognitiivisellakin tasolla. 
Jotta kuntoutumista pystyt-
täisiin seuraamaan ketjun eri 
vaiheissa, olisi hyvä käyttää 
samaa mittaria tai mittareita, 
Vuononvirta tarkentaa.

Tiedonkulun parantami-
seksi hoitoketjun eri osien 
välillä käytetään hyväksi 
teknologiaa. Videoneuvotte-
lun avulla pystytään parem-
paan tiedonvaihtoon, lisäksi 
kotikuntoutusta voidaan tu-
kea videopuhelimen avulla. 
Vuononvirran mukaan vi-
deopuhelinlaitteen voi saada 
hankkeesta mukaan kotiin 
sellainen aivohalvauskun-
toutuja, jolla ei ole esteitä sen 
käyttöön.

Hankkeen edetessä ai-
otaan myös edistää hoito-
henkilökunnan osaamista 
aivohalvauskuntoutujan 
hoidossa. 

(oulunkaari tiedotus)

Kytke tarkoittaa asiakkaan ja kodin kytkemistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan 
hoito- ja palveluketjuun. Oulu Pohjoinen 
-alueen osahanke koordinoi ja suunnittelee 
aivohalvauskuntoutuksen prosessia. Hank-
keen projektivastaavana toimii Oulunkaaren 
kuntayhtymän kuntoutuspalveluiden palvelu-
esimies Tiina Vuononvirta. 

Holapan sukuseura Ry:n sääntömääräinen vuosiko-
kous pidettiin sunnuntaina 27.2. Utajärvellä. Seuran 
hallitukseen tuli muutoksia. Hallitukseen valittiin 
Terttu Väänänen Kempeleestä sekä Timo Halonen 
Utajärveltä uudeksi seuran sihteeriksi. Osa vanhois-
ta hallituksen jäsenistä jatkavat edelleen eli Lau-
ri Holappa Espoosta varapuheenjohtajana, Rauni 
Räisänen Puolangalta rahastonhoitajana, hallituk-
sen jäseninä Raimo Holappa Puolangalta sekä Mat-
ti Holappa Haapavedeltä. Puheenjohtajana jatkaa 
edelleen muhoslainen Sari Heimonen. Yhdistyk-
sen tilintarkastajiksi valittiin puolankalaiset Anneli 
Heikkinen sekä Mirja Lapinlampi (Anna-Maija Suti-
nen ja Toivo Heikkinen).

Vuosikokouksessa päätettiin Holappa-suvun 
vaakunan valinta. Sen suunnittelu on annettu Suo-
men heraldisen seuran varapuheenjohtaja Tuomas 
Hyrskylle, vaakuna-asiaa hoitaa seuran varapu-
heenjohtaja Lauri Holappa. Vaakuna tulee olemaan 
väritykseltään sini-hopea, kilvessä kuva-aiheina 
mm. Käkisalmen pitäjän kurki, maaorjuudesta pois-
pääsy sekä Pähkinänsaaren rauhanraja. Sukuseura 
tulee teettämään myös oman pöytästandardin, jossa 
vaakuna aihe. Sukuseuran jäsenmaksu 15 euroa tu-
lee pysymään ennallaan.

Sari Heimonen

H
Holapan 
sukuseura 
koolla

Tervetuloa Hallitus
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Tasarahapäivät


