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HEINZ KETSUPPI
1,35 kg
ennen 4,95 NYT

299 plo

VENIZ VYÖT
Kevät uutuudet 
saapuneet

JENKKI-
HUIVIT

RUUTU-
KOLMIO
HUIVIT

390 7901990

POIKIEN COLLEGE TAKKI

CORN FLAKES
HUNAJA- ja SUKLAAMUROT 
375g  ennen 2,30  NYT

MENTOS JA MELLER 
PATUKAT

BUBU JA DULCISSIMO 
PIKKULEIVÄT
ennen 1,50 NYT

099 pss199 pkt 2,- 4 kpl

199 pss

PULLA-PIRTTI
KORVAPUUSTI
7 kpl/ 350g

ATRIA PUNAINEN 
LENKKI
500g

3,- 2 pkt

PULLA-PIRTTI
PIRTTILIMPPU
500g

099 pss

1350

POIKIEN VERKKAHOUSUT
koot 120-160

ATRIA LAUANTAI ja
KEVYT LAUANTAI
225g

150 2 pkt

7.5.2011 Pudasjärven liikuntahallilla

LC Pudasjärvi/Hilimat
Pöytävaraukset Pirkko Polvi
puh: 040-7694386, pirkko.polvi@pp.inet.fi

Hyvän Olon Messut

Hyvän Olon Messuilla esiintyy
iskelmälaulaja Saija Varjus

Messuarpoja, muotinäytös, ryijyesittely, erilaisia
liikuntaesityksiä, verenpaineen  mittausta, tuote-
esittelyjä ja -myyntiä ym. Tervetuloa!

 Saija Varjus on
vuoden 1996

tangokuningatar.
Aiemmin hän on

työskennellyt
musiikin- ja

luokanopettajana

Saija Varjus on
vuoden 1996

tangokuningatar.
Aiemmin hän on

työskennellyt
musiikin- ja

luokanopettajana

Vihdoinkin 
linja-autojen 

odotuspaikka s. 3
Metsäteema

sivut 9-13

RAKENTAVASSA SEURASSA

ESITTELYPÄIVÄ

Tervetuloa!

MARKKINOIDEN NOPEIMMAT KLAPIKONEET

PUDASJÄRVELLÄ
 pe 25.3. klo 9-16 - Perhemarketti
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Lisätietoja: Kimmo Junttila 045 – 6749 626

Koneita heti 

toimitukseen!

www.lakkapaa.com

Pilkemaster EVO 36 on ennennäkemättömän 
turvallinen, voimakas ja nopea pilkekone. 
Jopa 60 halkaisua/min
Puun katkaisupituus: max. 60 cm
Puun suurin halakisija: max. 36 cm
Evo 36 TR: käyttö traktorilla
Evo 36 SN: käyttö 7,5 kW sähkömoottorilla
Evo 36 PM: käyttö 13 hv polttomoottorilla

Lisävarusteena myös kuljetusalustat

TERVETULOA!

TULOSSA
15.4. Chanel Four
16.4. Renne ja Aliset

Lauantaina 26.3. 

Perjantaina 25.3.
KARAOKE

Wintti
Avoinna klo 24-04

Lippu 4 € sis. ep.

Lippu 4 € sis. ep. Avoinna 12-04

KARAOKE KILPAILU 4€ sis. ep.
Avoinna 12-04
Lauantaina 2.4.

EROTIIKKA-
 MESSUT

Pärjän 
Karavaanaripäivä 

la 26.03.2011 klo 11-15
Tervetuloa viettämään 

koko perheen yhteistä Ka-
ravaanaripäivää Pärjälle!

Ohjelmassa mm;
- Rintajoupin Autoliikkeen mat-
kailuvaunu- ja autonäyttely
- Ford-uutuudet esittelee Vies-
car
- Matkailuvaunun etuhuoneet 
esittelee WestBox
- Rautia Pudasjärvi esittelee 
kelkka ja mönkijäuutiset
- Pudasjärven poliisi paikalla ka-
lustoineen
- Miehille ja naisille Pxc under-
wear alusasut esittely/myynti
- Avon kosmetiikkaa
- Mahdollisuus Intialaiseen pää-
hierontaan ja reikihoitoihin
Klo 15-17 naisille rentout-
tava ja terapeuttinen tur-
vesavusauna Oksanperän 

savusaunalla, hinta 45€/hlö.
Illalla herkullinen Karavaa-
naribuffet Legendassa klo 
19.30. Hinta 15€/hlö, alle 
12v 7€ ja alle 3v veloituk-

setta.
Illan päättää railakkaat 

Karaoketanssit

Tervetuloa!

p. 0400 499 216
Pärjänjoentie 626

93280 Syöte
www.syotecaravan.fi

palvelee
ke-to 23.-24.03. klo 10-17 

(keittiö 11-17)
pe 25.03. klo 10-02 

(keittiö 11-22)
- illalla karaokekarkelot
la 26.06. klo 10-02 

(keittiö 11-22)
- Pärjän ohjelmallinen Karavaa-

naripäivä klo 11-15
- Karavaanaribuffet klo 19.30 / 

ennakkovaraus)
- Karaokekarkelot illalla
Su 27.03. klo 10-17 

(keittiö 11-17)

Ehdokas! Ilmoita lehdessämme!
p. 040 195 1732

EDUSKUNTAVAALIT LÄHESTYY!
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PUDASJÄRVI
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
Toimitusjohtaja
Eila Lahtinen 
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Ensio Koivula
040 910 0852
Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

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

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

-lehti

Alkanut paastonaika katkeaa kirkollisena juhlapäivänä, Marian 
ilmestyspäivänä. Tuo päivä on aina paastonajan keskellä. Ajan-
kohta on noin 9 kuukautta ennen joulupäivää ja kertoo hyvin 
havainnollisesti, kuinka joulu, paastonaika sekä pääsiäinen ovat 
sidoksissa toisiinsa. 

Päivän sisältö kertoo enkeli Gabrielin vierailusta nuoren Jo-
sefin kihlaaman Marian luona. Hämmentynyt Maria kuulee enke-
lin ilmoittamana tulevansa raskaaksi. Maria hämmennyksestään 
huolimatta on uskollinen kutsulleen Herran äidiksi. Kuullessaan 
vanhan sukulaisensa Elisabetin olevan jo kuudennella kuulla ras-
kaana, Maria huudahtaa: ” Minä olen Herran palvelijatar. Tapah-
tukoon minulle niin kuin sanoit"(Luuk 1:38). Hän uskoi, että Ju-
malalle on kaikki mahdollista.

Evankeliumeissa kerrotaan Marian elämästä välähdyksittäin. 
Jouluyön tapahtuma, jolloin enkelin ilmoitus täyttyy, on keskei-
sesti esillä. Tapaamme Marian mm. temppelistä, kun Jeesus oli 8 
päivän ikäinen ja kun Jeesus 12-vuotiaana Jerusalemin pääsiäis-
juhlilla ei kulkenutkaan vanhempiensa mukana. Marian elämäs-
tä piirtyy koskettava kuva, kun hän on poikansa ristin äärellä. 
Jeesus sanoo ristiltä: ”Nainen, katso poikasi” ja jatkaa läheiselle 
opetuslapselleen: ”Tämä on äitisi” (Joh. 19:26-27). Jeesus pyytää 
muutamalla sanalla opetuslastaan huolehtimaan äidistään.

Maria oli tehtävästään huolimatta tavallinen ihminen. Mari-
an luottamus Jumalaan ja uskollisuus omalle tehtävälleen oli esi-
kuvallinen. Jokaisella, sinulla ja minulla on oma tehtävämme ja 
kutsumuksemme. Meiltä kysytään myös uskollisuutta. Minulta 
henkilökohtaisesti kysytään uskollisuutta esimerkiksi aviopuo-
lisona, isänä ja vaikkapa kirkkomuusikkona. Ja luotanko siihen, 
että Jumalalle on kaikki mahdollista? 

Marian poika, Jeesus, on Jumala. Hän vaikuttaa Henkensä 
kautta seurakuntansa keskellä evankeliumissa, syntien anteeksi-
antamuksessa. Se auttaa meitä Marian tavoin luottamaan Juma-
lan johdatukseen ja olemaan uskollinen kutsumukselleen.

JUKKA JAAKKOLA

Hartaus

Juhla paastonaikana
WWF:n perintömetsäalue 
seurakunnan suunnitelmissa

Pudasjärven seurakunnal-
la on metsäsuunnitelman 
mukaan noin 2100 ha maa-
ta, josta metsämaata on noin 
950 ha. Pudasjärven Metsän-
hoitoyhdistyksen laatima 
ja kirkkovaltuuston hyväk-
symä metsäsuunnitelma on 
vuosille 2010 - 2019. Suun-
nitelmaa tullaan noudatta-
maan hakkuissa ja muissa 
metsänhoidollisissa toimen-
piteissä tarkoituksenmu-
kaisesti, kertoi seurakun-
nan talouspäällikkö Maire 
Puhakka. Hänen mukaan-
sa puun myyntiä ei viime 
vuosina ole tapahtunut, kun 
seurakunnan taloustilanne 
ei ole sitä edellyttänyt. Kulu-
van vuoden talousarviossa 
on budjetoitu 40 000 euron 
edestä puun myyntiä. Muun 

muassa Tuulijärven etelä-
puolella sijaitsevalla Pappi-
lan-tilan palstalla tehtäneen 
metsänhoidollisia hakkuita 
kuluvan vuoden aikana. 

Viime vuonna seura-
kunta osti noin 47 hehtaa-
rin metsätilan Pudasjärven 
Hollonsuon alueelta, jossa 
seurakunnalla on ennestään 
suurimmat metsätilat Pappi-
la, Lukkarila sekä uusi Hiltu-
la. Metsätilakauppaa perus-
teltiin sillä, että se ”yhdisti” 
Pappila- ja Lukkarila-tilo-
jen isot palstat, mistä katsot-
tiin olevan hyötyä eri toi-
menpiteiden suunnittelussa 
ja toteutuksessa, esim. tie-
asioissa. Alueelle tehtiinkin 
vuoden 2005 lopussa kah-
deksan kilometrin metsätie.

Viime vuoden viimeises-

sä valtuuston kokouksessa 
nousi esille WWF Suomen 
(Maailman Luonnonsäätiö) 
kannustaminen ns. perintö-
metsän perustamiseen. Met-
sikön perustaminen perus-
tuu vapaaehtoisuuteen, eikä 
se olisi suojelukohde pe-
rinteiseen tapaan. WWF:ltä 
saadaan kyltit, jotka mer-
kitään maastoon alueen 
erottamiseksi. Tällaiseksi 
alueeksi on ehdolla Kangas-
järven eräleirikeskuksen lä-
hellä oleva Seuraranta-tila, 
josta voitaisiin katsoa sopiva 
määräalue. Toinen vaihtoeh-
to on perintömetsän perusta-
minen Liepeen alueen luon-
topolun varteen. Päätökset 
asiasta tehtäneen kuluvan 
vuoden aikana. 

(ht)

”Perustamalla WWF:n Perintömetsän voit säilyttää rakkaimman palan metsääsi tulevil-
le sukupolville”, vedotaan WWF:n Perintömetsä-ohjelman tavoitteissa, jossa pyritään 
edistämään vapaaehtoista metsien suojelua Suomessa. Pudasjärven seurakuntaa kiin-
nostaa tällaisen perintömetsäalueen perustaminen ja yhtenä paikkavaihtoehtona on 
nostettu esille perintömetsän perustaminen Liepeen alueen luontopolun varteen. (Kuva 
Marko Väyrynen)

Tulevana viikonloppuna Kuusamolainen Kuulas-kuoro ja 
seurakuntamme nuorisokuoro ovat kuoroleirillä Hiltu-
rannassa ja seurakuntatalolla. Perjantai-illan ja lauantain 
aikana kuorot harjoittelevat ohjelmiston, joka esitetään 
leirin päätteeksi lauantai-iltana seurakuntatalossa klo 19. 
Konsertissa kannetaan kolehti yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Ohjelmiston sisältönä on laulullinen matka kyntti-
länpäivästä Marian ilmestyspäivän ja paastonajan kautta 
pääsiäisen jälkeiseen aikaan. Kuorot esiintyvät yhdessä ja 
erikseen. Kuoroja johtavat kanttorit TaruTiina Perttunen 
ja Jukka Jaakkola. 

Nuorisokuorot Pudasjärvellä

Tervetuloa kuuntelemaan raikasta nuoriso-
kuorolaulua seurakuntataloon la 26.3.klo 19.

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Perhemessu seurakuntako-
dissa su 27.3. klo 12, Jaakko 
Sääskilahti, Kimmo Helomaa, 
Keijo Piirainen, lapsikuoro. 
Kaste jumalanpalveluksessa. 
Kirkkokahvit.
Messu Sarakylän kappelis-
sa su 27.3. klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Jukka Jaakkola, kap-
pelikuoro, päiväkerholaiset 
ja pyhäkoululaiset avustavat.  

Kirkkokahvit ja Marianpäi-
vänjuhla.
Konsertti seurakuntakodis-
sa la 26.3. klo 19, Pudasjärven 
seurakunnan nuorisokuoro 
ja  Kuulaskuoro Kuusamosta. 
Kolehti yhteisvastuulle.
Lähetyksen kirpputori ke 
30.3. klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun  käsityötalon yläker-
rassa ma 28.3. klo 18.
Iin rovastikunnan lähe-
tyspyhä su 3.4. Pudasjärvellä. 
Päivä alkaa jumalanpalveluk-
sella, jossa saarnaa hiippa-
kunnan lähetyspappi Matti 
Laurila. Jumalanpalveluksen 
jälkeen päivään osallistuville 
ruokailu. Päiväjuhlassa diako-
ni Ilpo Kuva kertoo työstään 
Hongkongin huumevieroi-
tuskeskuksessa, hiippakun-
nan edustajan Eeva Kauppi 
esittää runosikermiä ja Mat-

ti Laurila kertoo kuulumisia, 
Vox Margarita –kuoro esiin-
tyy. Kaikki lähetystyöstä kiin-
nostuneet tulkaapa mukaan 
tapaamaan naapuriseurakun-
nistakin tulevia vieraitamme. 
Ruokailun vuoksi ilmoittau-
tuminen kirkkoherran-viras-
toon 30.3. mennessä puh. 08-
8823100.
Aloitamme kaikille avoimet 
SAUVAKÄVELYILLAT 
torstaisin  alkaen to 24.3.klo 
18.00-19.30. Lähdemme liik-
keelle Liepeen pappilas-
ta. Illan päätteeksi on pieni 
iltapala väentuvalla. Ensim-
mäisellä kerralla Anne-Mari 
Rinne opastaa oikeaan sau-
vakävelytekniikkaan ennen 
lenkkiä.
Kuulovammaisten lei-
ripäivä la 9.4. Kuusamos-
sa. Lähtö klo 7.30. srk-talol-
ta, paluu n. klo 19. Leiripäivän 

hinta on  15 €. Kyyti on il-
mainen. Ilmoittaudu ke 30.3. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 08-8823100. Muis-
ta mainita mahdollisesta eri-
tyisruokavaliosta. 
Ystävänkammari seura-
kuntakodissa ti 29.3. klo 12-
13.30.
Kuorot:  kirkkokuoro  to 
24.3. klo 18. nuorisokuo-
ro  to 24.3.  klo 16.30, Vox 
Margarita ti 29.3. klo 17.45. 
Lapsikuoroa ei ole ke 30.3. 
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
30.3. klo 13.
Rippikoulu: C-ryhmän lei-
ripäivä Hilturannassa la 26.3. 
klo 10-16.
Nuorisotyö: Iltakahvila 
Rönö  pe 25.3. klo 18-22.
Lapsiparkkia ei ke 30.3.
Perhekerho seurakunta-
kodissa ma 28.3. klo 10-13,  
perhekerho kaikenikäisille 

Livon koululla maanantaisin 
klo 10-13, seurakuntakodissa 
to 24.3. ja to 31.3. klo 10-13 
ja Puhoksen koululla to 24.3.  
ja to 31.3. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Myy-
jäisseurat Jongulla Ritva ja 
Osmo Pesälällä pe 25.3. klo 
19 (U.Illikainen). Seurat ja 
leirikeskusilta Kurenalan 
ry:llä su 27.3. klo 17 (A. Nis-
kasaari). Käsityöilta Saraky-
lässä Anssi Nurmelalla pe 
25.3. klo 19 ja opistoilta Sa-
rakylässä Juhani Jurmulla su 
27.3. klo 19.
Kastettu: Teemu Johannes 
Jurmu, Luca Benjamin Siuru-
ainen
Avioliittoon vihitty: Jukka 
Tapani Raappana ja Satu Si-
nikka Paukkeri, Pentti Iisakki 
Hemmilä ja Marjatta Laukka.
Haudattu:  Laina Heleena 
Kärki 96 v
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Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

Kari Peltola   040-3 691 292 Tiina Suvala 040 -8125 897
www.suvantoyhteiso.fi

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Pudasjärven 4H-yhdistys 
muuttaa huhtikuun alussa 
uusiin tiloihin. Vinkkelin en-
tiset tilat nousivat parhaak-
si vaihtoehdoksi. Oulun-
kaaren kuntayhtymä on 
esittänyt, että mielenterveys-
kuntouttavien työ- ja päivä-
toimintapalvelut tulisi kes-
kittää ”saman katon” alle ja 
Kaupungin päätöksen jäl-
keen Neli-Iikkalan ja Osvii-
tan päivätoiminnot siirty-
vät Työkeskuksen tiloihin 
ja tästä syystä 4H-yhdistyk-

4H-yhdistys muuttaa Vinkkelin entisiin tiloihin
sen tilat tarvitaan mielenter-
veyskuntouttajien käyttöön. 
Asukastupatoiminta Raja-
maalla loppuu.

4H-yhdistyksen väelle 
muutto tuli yllätyksenä.

- Pienemmät tilat saavat 
aikaan pienemmän tuoton, 
vaikka olemmekin voittoa 
tavoittelematon yhdistys. 
Kuitenkin muuton ja pie-
nemmän tuoton vuoksi van-
huspalvelut meidän osalta 
vähenevät, Pyrimme jatka-
maan toimintaa samanlai-

sena kuin tähänkin asti ja 
toivomme, että myös Taival-
kosken pesulapalvelun toi-
mipiste mahtuisi uusiinkin 
tiloihin, kertoo 4H-yhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Päivi 
Takkinen.

Kierrätystoiminta jatkuu 
samaan tapaan. Pudasjärve-
läiset kierrättävät paljon ja 
etenkin vaatteita, huoneka-
luja sekä astioita menee pal-
jon. Muuton jälkeenkin taso 
pyritään pitämään yhtä kor-
keana tavaroiden suhteen 

kuin tähän asti ja siinä on 
kovasti edesauttaneet asiak-
kaat, jotka pitävät tason kor-
keana. 

Uusiin tiloihin tulee myös 
kovasti kaivattu linja-auton 
odotuspaikka, eikä kenen-
kään tarvitse enää väikkyä 
kaupan kulmilla odottamas-
sa bussin saapumista.

- Olemme myös valmis-
tautuneet siihen, että linja-
auton odotuspaikan myötä 
meillä on resursseja tarjota 
vanhuksille tavaroiden kan-
toapua pysäkille, Päivi Tak-
kinen kertoo.

Muuton jälkeen 4H-yhdis-
tyksen työntekijät vähenevät 
neljästä kahteen, mutta yh-
distys ottaa työharjoitteli-
joita edelleen. He tiivistävät 
myös yhteistyötoimintaan-
sa Karhupajan kanssa otta-
malla myyntiin Karhupajalla 
valmistettuja esineitä ja nuo-
risoa työharjoitteluun.

- Tulevaisuudessa pyri-
tään myös siihen, että uusiin 
tiloihin on yhtä helppo tul-
la kuin vanhoihinkin, jatkaa 
Takkinen. (MT)Pudasjärven 4H-yhdistys muuttaa entisen Vinkkelin tiloihin, Pudasjärven Kirjakaupan 

ja Kesportin väliin.

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

ruijapallasta, merikrottia
Kraavisuolatut, savukalat sekä 

kuningasrapua ja tiikerirapua ym. ym.

Kala-auto Pudasjärvellä 
torilla  to 24.3 klo 9-18

Puh. 0400 169 259

NOUSUUN!
POHJOIS-SUOMI

n Pohjoinen ulottuvuus – Koillis-
väylä työn alle  n  Tie- ja rataverk-
ko kuntoon n Kaikille töitä va-
pauttamalla työmarkkinat n  Kai-
kista huolehdittava yhteisvastuun 
kautta  n  Veronkierto ja harmaa 
talous kuriin  n  Palkat ja eläkkeet 
samalle viivalle  n  Yrittäjyys tavoi-
telluksi, niin yrittäjä työllistää – 
omissa pk-yrityksissä pohjoisen 
voima!

Matti Kyllösen vaalitukiyhdistys

43MATTI KYLLÖNEN  
EDUSKUNTAAN!

WWW.MATTIKYLLONEN.COM

Vihdoinkin linja-autojen odotuspaikka:

Maaliskuun 17.päivä pyö-
rähti käyntiin kolme osa-
kilpailua sisältävä Vonka-
miehen Väläkky pubitietäjä 
kilpailun ensimmäinen osa-
kilpailu Hotelli-ravintola 
Kurenkoskessa. Osallistu-
jia oli tällä kertaa yhdeksän. 
Kilpailun vetäjänä toimii 
Marko Koivula ja hän pyö-
räytti ensimmäisen osakil-
pailun käyntiin kysymyksel-
lä ”Tämä valmisruoka tuli 
markkinoille v. 1952 ja on 
edelleen myynnissä. Mikä?”.

Jokaisessa osakilpailussa 
on 30 kysymystä, joihin jo-
kaiseen on vastaus aikaa 30 
sekuntia. Jokaisen osakilpai-
lun tulokset lasketaan yhteen 
ja yhteistulos ratkaisee ne 10 
henkilöä ja joukkuetta, jotka 
pääsevät finaalikierroksel-
le. Finaalikierroksen palkin-
tona on viikon majoitus Saa-
riselän Kiilapäällä olevalle 
lomaosake Luhtimajoille - 
niin yksilökilpailussa kuin 
parikilpailussakin. Miehet 
ja naiset kilpailevat samois-
sa sarjoissa. Tietovisailun ai-
healueita on paljon, urhei-
lusta musiikkiin ja tieteestä 
sarjakuviin eli laajasti yleis-
tietoa.

Yksilökilpailut järjeste-
tään viikoilla 11, 13 ja 15, 
kun taas parikilpailut vii-
koilla 12, 14 ja 16. Finaaliin 
päässeet saavat itselleen ki-
sasta muistoksi Vonkamie-
hen Väläkky t-paidat.  Finaa-
lit pidetään viikoilla 17 ja 18.

Ensimmäinen osakilpailu 

Tietovisailua Kurenkoskessa
oli suhteellisen vaikea, kos-
ka kilpailun voittanut Juha 
Talala sai 15 pistettä jaos-
sa olleesta 32 pisteestä. Toi-
seksi eniten pisteitä sai Olavi 
Määttä 8 kappaletta ja Kale-
vi Piri sai kolmanneksi eni-
ten pisteitä, joita hänelle ke-
rääntyi 6.

Ja ensimmäisen kysymyk-
sen oikea vastaus on Jalosta-
jan hernekeitto.

Minna Toikka

Kilpailun vetäjä Marko Koivula lukemassa toista kysy-
mystä.

Uusiin tiloihin tulee myös kovasti kaivattu linja-auton odotuspaikka

 
 

 
 

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:

Paavo Törmi
tavattavissa 
Pudasjärven torilla 
perjantaina 25.03 klo 07-09
Vihannissa
la 26.3. klo 11–13
sekä Raahen suuressa
vaalipaneelissa klo 14 alk.

050 4115 604
www.paavot.�
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Pudasjärven mökkiläiset–juttusarja
OSA 15/15 MÖKKILÄISTEN VAIKUTUS PUDASJÄRVEN ELINKEINOELÄMÄÄN

Lajuset viihtyvät Syötteellä
Tilastokeskuksen tutkimus-
ten mukaan mökkiläistalous 
jättää mökkikuntansa päivit-
täistavarakauppoihin keski-
määrin 26 euroa vuorokau-
dessa. Vuoden 2009 lopulla 
Pudasjärvellä oli mökkiläista-
louksia 3171. Näiden tietojen 
pohjalta voidaan arvioida, 
että vuosittain Pudasjärven 
mökkiläiset käyttävät pel-
kästään päivittäistavarakaup-
pojen palveluita lähes viiden 
miljoonan euron edestä. 

Kysely osoitti myös sen, 
että mökkiläiset käyttävät 
päivittäistavarakauppojen 
lisäksi ahkerasti alueen mui-
takin palveluita, kuten eri-
koiskauppoja, huoltoasemia, 
ravintoloita, ohjelmapalvelui-
ta ym. alueen yrittäjien tar-
joamia palveluita. Ostokset 
tehdään mieluiten mökkiä 
lähinnä sijaitsevassa palve-
lupisteessä, mutta myös Ku-
renalan palveluita käytetään 
erittäin aktiivisesti mökin 
sijainnista riippumatta.

Lisätietoja:
Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

Oulun Yliopiston rehtori 
Lauri Lajunen ja vaimo Mar-
jatta hankkivat Iso-Syötteen 
huipulta vapaa-ajan asunnon 
vuonna 2007. He kertovat 
käyvänsä siellä ympäri vuo-
den 1-2 kertaa kuukaudessa, 
aina kun on vain mahdol-
lisuus siellä käydä. Lajuset 
kertovat käyttävänsä Pudas-
järvellä Luontokeskuksen, 
kauppojen ja ravintoloiden 
palveluja.  

-Olemme luontoihmisiä 
ja viihdymme hyvin Syöt-
teen upeassa ja vaihtelevassa 
erämaassa. Syötteellä pa-
tikoimme, bongaamme ja 
kuvaamme lintuja, marjas-
tamme ja sienestämme sekä 
hiihdämme. Patikkapolut, 
nuotiopaikat ja maastohiih-
toreitistö ovat siten meille 
tärkeitä, kertovat Lajuset. 

Valokuva on otettu Lauri 
ja Marjatta Lajusesta vuoden 
2009 kesäkuussa Ahmavaa-
ran näköalatornista, jossa he 
bongasivat muun muassa 
sinipyrstön. 

Suomessa on keritty lampai-
ta ja lypsetty lehmiä jo 4000 
vuoden ajan, kenties kauem-
minkin. Ensimmäisistä ko-
tieläimistämme kehittyivät 
suomalaiset maatiaiseläin-
rodut. Meillä on vielä tallella 
alkuperäisiä vanhoja maati-
aisrotuja, kuten itäsuomalai-
nen kyyttölehmä, suomen-
hevonen, suomenlammas ja 
maatiaiskana. Ainoastaan al-
kuperäinen suomensika ja 
sen kaksi erillistä maantie-
teellistä kantaa ovat kuolleet 
sukupuuttoon.

Monet alkuperäisrotum-
me ovat nykyisin pieniä, 
uhanalaisia rotuja. Niitä yl-
läpidetään erityisissä säily-
tyskarjoissa, joina Suomessa 
toimivat Pelson ja Sukevan 
vankiloiden maatilat. Eläi-
miä on myös maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimus-
keskuksessa, koulutiloilla ja 
yksityisillä omistajilla. Rotu-
jen geeniainesta säilytetään 
pakastamalla sukusoluja ja 
alkioita geenipankkiin.

Syrjäytymässä olevil-
la maatiaisroduilla on ta-
loudellis-biologinen ja tie-

Maatiainen ry valitsee vuosittain vuoden maatiaiseläimen. 
Vuoden 2011 maatiaiseläin on paimensukuinen lapinkoira. 

Lapinkoira vuoden 
2011 maatiaiseläin

teellinen merkitys. Niiden 
erityisominaisuuksia voi-
daan tarvita tulevaisuuden 
kotieläintaloudessa, koska 
tuotanto-olosuhteet, jalos-
tustavoitteet ja kuluttajien 
tarpeet muuttuvat. Ihmisen 
kesyttämien eläinlajien ge-
neettinen monimuotoisuus 
turvataan yhdeltä osaltaan 
ylläpitämällä alkuperäisro-
tuja.

Maatiaisrotujen suku-
puutto merkitsisi myös suo-
malaisen kulttuurin köyhty-
mistä. Rodut ovat tärkeä osa 
suomalaisuutta ja ansaitse-
vat tulla säilytetyksi elävä-
nä osana maamme kulttuu-
riperintöä. 

Paimensukuinen  
lapinkoira  
suojelemisen arvoinen 
maatiaiskanta
Suomalaisia alkuperäisiä 
koirarotuja ovat metsästys-
koirissa suomenpystykorva, 
karjalankarhukoira ja suome-
najokoira ja poroa paimen-
tavasta kannasta jalostetut 
suomenlapinkoira ja lapin-

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on säilyttää:  - vanhat viljely- ja koristekasvit,  - alkuperäiset kotieläinrodut,  - kulttuurimaisemat ja luonnon 
monimuotoisuus. Yhdistys tahtoo myös ylläpitää omavaraisen elämänmuodon arvostusta ja sen edellyttämien taitojen osaamista. Yhdistyksessä on yli 1700 jäsentä. Se on perustettu vuonna 1989.

porokoira. Paimensukuinen 
lapinkoira on suomenlapin-
koirarekisterissä erillisenä 
säilytetty kanta, josta huo-
lehtii Suomen Kennelliittoon 
kuulumaton vuonna 1981 
perustettu Paimensukui-
sen Lapinkoiran Seura ry. Se 
on tehnyt jo kolmen vuosi-
kymmenen ajan työtä luon-
nollisen koiranjalostuksen 
puolesta, jossa pääpaino on 
koiran terveydellä, luonteel-
la ja alkuperäisillä käyttö-
ominaisuuksilla. 

Suurin osa paimensuisten 
lapinkoirien kantakoirista 
löydettiin Suomen, Ruotsin 
ja Norjan saamelaisalueel-
ta 1970-luvulla. Joitakin uu-
sia kantakoiria on hyväksyt-
ty vielä 2000-luvun puolella. 
Kanta on haluttu pitää erilli-
senä, koska virallisessa ken-
nelmaailmassa vallalla oleva 
rotumääritelmään perustu-
va karsiva ulkomuotojalos-
tus on koettu uhkaksi säilyt-
tämiselle. 

Paimensukuisen lapin-
koiran suojeluohjelma valot-
taa paimensukuisen lapin-
koiran historiaa, nykypäivää 

ja pohtii tulevaa pyrkien an-
tamaan suuntaviivoja kas-
vattajille. Suojeluohjelmassa 
selvitetään kannan laajuus 
sekä polveutumistietojen pe-
rusteella että geenitutkimuk-
sen avulla. 

Huomiota uhan- 
alaisiin sukuihin
Erityisesti pyritään kiinnit-
tämään huomioita uhanalai-
siin sukuihin niin, että kaik-
kien kantakoirien perimä 

säilyisi. Tavoitteena on säi-
lyttää koirat mahdollisim-
man terveinä, geneettises-
ti ja myös ulkomuodoltaan 
monimuotoisena. Kannassa 
ei ole karsittu koiria esimer-
kiksi värin tai korvan asen-
non perusteella. Tärkeää on 
säänkestävä turkki ja terve 
ravaajan rakenne. Seura on 
innostanut kasvattajia ter-
veystarkastuksiin, luonne-
testeihin ja poropaimennus-
kokeisiin. Alusta asti etelän 

kasvattajat ihastuivat po-
ropaimenen älykkääseen ja 
yhteistyöhaluiseen luontee-
seen. Paimensukuinen lapin-
koira on monipuolinen per-
he- ja harrastuskoira. Pentuja 
syntyy vuosittain 200-300. 
Jonkun verran koiria toimii 
myös alkuperäisessä työs-
sään poropaimenena. (Läh-
de: www.maatiainen.fi)

Pudasjärvisille paimensukuinen lapinkoira on tuttu. Pudasjärvinen Niehka on nähty leh-
den sivuilla silloin tällöin. Kuvassa Niehka (vir. Seitavuoren Niihtuciehka) ”puhdistelee” 
lampaan korvat. Koiran omistaa Lahja Nurmela ja kuva on hänen ottamansa. 
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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

Moottorikelkan
talousreki

395,-
Moottorikelkan
tukkireki

595,-

Mönkijän
yhdistelmäkärry

Lavasarja mönki-
jän tukkikärryyn

IKH peräkärry
150x300

IKH peräkärry 
kuomulla
150x326

Samurai
crossi 110cc

495,-

HOX!!!
Näiden

tuotteidenostajallevideokamera kaupan
päälleVideokameroita rajoitetusti

Mönkijän peräkärry kipillä

        349,-

IKH peräkärry
125x265

960,-

1490,-

990,-

1990,-

Jykevä traktorin 
perälevy, lev. 2m 899,-

Mönkijän 
tukkikärryt 
alk.

595,-

395,-
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Rakennusalalla 
riittää työkohteita

Sirkkeli ja tehokas imuri ovat timpurin välttämättömiä apuvälineitä, joiden käyttö on Tuo-
mo Määtälle tuttua lähes päivittäin.

Rakennus ja Saneeraus Yli-
pahkala & Määttä Ky on 
monipuolisia rakennusalan 
palveluja tarjoava yritys! Yri-
tyksen ydinosaamista ovat 
remonttityöt, saneeraus, uu-
disrakentaminen sekä huo-
neistoremontit. Yrityksessä 
ovat omistajina Jani Ylipah-
kala Kiimingissä ja Tuomo 
Määttä Pudasjärvellä. Pää-
osa yrityksen tilauksista si-
joittuu Ouluun ja sen ympä-
ristöön.

Tällä hetkellä yksi yrityk-
sen rakennuskohteista koh-
teista on Pudasjärvellä Ter-
vatie 6:ssa, jossa Tuomo 
Määttä on tehnyt sauna- ja 
pesuhuoneremontin, sisä-
pintojen uusimisen koko 

asunnossa sekä laipion pin-
noittamisen. Työkohde on 
Määtän mukaan hyvin nor-
maali ja yleisesti kohdalle 
sattuva Pudasjärvellä.

Määtällä on menossa seit-
semäs vuosi rakennushom-
missa. Sitä ennen hän oli suo-
rittanut kolmessa vuodessa 
käytännön töihin hyvin pe-
rehdyttävän talonrakennus-
alan ammattitutkinnon.

Yrityksessä ei ole tällä 
hetkellä muita työntekijöi-
tä yrittäjien lisäksi. Seson-
kiaikoina tosin on tilapäistä 
apua pitänyt palkata. Yritys 
on perustettu vajaa vuosi sit-
ten, joten omistajat ovat va-
rovaisia alkuun ja pyrkivät 
saamaan vakituisen tilaus-

kannan ennen kuin alkavat 
laajentaa uusien henkilöiden 
palkkaamisella.

Määtän isä on kotoisin 
Kollajalta. Tuomo asui Ou-
lussa siihen saakka kun-
nes solmi avioliiton. Vaimo 
on kotoisin Pudasjärven Ja-
urakkajärveltä, jonne nuo-
ripari rakensi oman talon 
vuonna 2008. Töitä on riittä-
nyt ihan mukavasti, kertoo 
Tuomo. Joulun seutu on to-
sin sen verran hiljaista aikaa, 
että silloin voi pitää lomaa. 
Kesällähän on sitten raken-
tamisessa kovin sesonki ja 
silloin painetaan pitkää päi-
vää. (ek)

Toivo Keräsen 80-vuotisjuh-
laa vietettiin 12. päivä helmi-
kuuta Korpisen kylätalolla, 
jossa syntymäpäiväsankaria 
muistettiin monin eri tavoin. 
Taimi-vaimon keittämä 
maukas lapinukonporokeit-
to maistui juhlaväelle sa-
moin kuin juhlan kunniaksi 
juodut täytekakkukahvitkin. 

Juhlassa oli mukana su-
kulaisten ja ystävien lisäksi 
naapureita ja kyläläisiä. Juh-
lapäivää juhlisti muun mu-
assa Jouni Keräsen soittama 
haitarimusiikki ja tyttärien 
lauluesitys Jounin säestyk-
sellä. Isälleen sanoittamas-
sa laulussa tyttäret kertoivat 
isänsä elämästä ja elinpiiris-
tä Jaurakkajärven maisemis-
sa.

Toivo on syntynyt vuon-

Toivo Keränen - erä- ja kalamies
na 1931 Iso-Puutteen talos-
sa Jaurakkajärven rannalla. 
Isä Hermanni oli metsänvar-
tija, ja Puutteeksi kutsuttu 
talo oli metsävartijan torp-
pa. Talo oli kauniilla paikal-
la kalaisan kotijärven ja riis-
tamaisemien keskellä. 

Isä Hermannin ja van-
hempien velipoikien hyväs-
sä opissa Toivo oppi jo nuo-
rena poikasena kalastamisen 
ja metsästämisen jalot taidot. 
Toivo on vieläkin innokas 
erämies, jonka metsästysjut-
tuja ja kalareissuja on muka-
va kuunnella. 

Toivo perusti perheen Ja-
urakkavaaran Perälästä ko-
toisin olevan Taimin kans-
sa vuonna 1959. Toivolasta 
tuli heidän perheensä koti-
paikka, jossa he ovat asuneet 

vuodesta 1962. Perheen kol-
me lasta asuvat kukin tahoil-
laan ja vierailevat lomillaan 
kotonaan ja kotiseudullaan. 
Lastenlapsetkin vierailevat 
mielellään mummulassaan. 
Jälkikasvua on kasvamassa 
jo neljässä polvessa.  

Toivo on kädentaitaji-
en sukua, on tehnyt metsä- 
ja tietöitä. Rakennustyötkin 
ovat tulleet tutuiksi kotita-
lon kunnostuksessa ja laa-
jennustöissä. Viime kesänä 
kohosi Toivolan pihapiiriin 
uusi autokatos. Taitei-lijan 
vikaakin hänessä on, sillä 
viime kesänä ilmestyi pui-
sia karhu-, koira- ja ukkeli-
patsaita Toivolan pi-halle, 
kuisteille ja portin pieleen. 
Esimerkiksi puupahkat al-
koivat elää uutta elämään-
sä, kun Toivo loihti niille lin-
tuilmeen.      

Toivo on ikäisekseen hy-
väkuntoinen. Kunto on py-
synyt hyvänä eräharras-
tusten ja arkiaskareiden 
ansiosta. Syksyisin Toivo 
on kulkenut viime syksyyn 
saakka Korpisen metsästys-
seuran hirvijahdeissa. Ke-
vätkaudet ovat kuluneet hal-
korantehommissa ja kesäajat 
kala- ja marjareissuilla. 

Toivolan Toivo on seu-
rallinen mies. Hän on käy-
nyt säännöllisesti vaimonsa 
Taimin kanssa Korpisen Ky-
lätalolla olevassa senioriker-
hossa, jossa olemme usein 
saaneet nauraa makeasti Toi-
von kertomille jutuille. Ihan 
erikoisin juttu, jonka muis-
taakseni olen kuullut Toi-
von kertomana, on ollut se, 
kun vapaalla laitumilla käy-
nyt lehmä oli kerran tuonut 
taloon tullessaan sarvissaan 
pänikän tai sangon tapaisen. 
Onpa siinä ollut isännällä jos 
emännälläkin ihmettelemis-
tä. Lieneekö ollut kyseessä 
jonkun kiljuastia, jota lehmä 
oli mennyt nuuskimaan. (rr)

Toivo Keränen on Jaurakkajärven toiseksi vanhin mies-
henkilö. Luonnosta hän on löytänyt pahkoja, joista hän 
on tehnyt pöytiä ja tuoleja. Pienet pahkat ovat hänen kä-
sissään muotoutuneet linnuiksi, kuten kuvasta näkyy. 

Pudasjärven Sos.Dem. Työ-
väenyhdistys järjesti vaali-
kampanjatilaisuuden lau-
antaina 19.3 Puikkarin 
kokoustilassa. Kansanedus-
tajaehdokkaista olivat pai-
kalla Jaana Jurmu Kuusa-

Vaaleissa tavoitteena:

mosta, Tytti Tuppurainen 
Oulusta ja Paavo Törmi Raa-
hesta. 

Päivi Vesterin vetämä ti-
laisuus oli leppoisa ja aktii-
vinen keskustelutilaisuus, 
jossa ei pidetty pitkiä puhei-

ta ja yleisö sai koko ajan ot-
taa esille heitä kiinnostavia 
asioita. Toki jokainen ehdo-
kas piti itsestään ja tavoit-
teistaan esittelypuheenvuo-
ron, mutta vasta keskustelun 
lomassa. 

Petoasioista oli mielipi-
teitä useista näkökulmista. 
Ymmärrettiin niiden aihe-
uttamat vahingot porotalo-
udelle. Toisaalta nostettiin 
esille, kuinka muun muassa 
Kuhmossa petojen seuraa-
minen on suosittu matkaili-
joiden houkutin. 

Pudasjärven kaupungin 
velkaantumisesta kannettiin 
huolta. Ehdokkaiden mie-
lestä Pudasjärven velkaan-
tumisastetta ei pidetty kovin 
vakavana. 

-Velkaa voi olla hyvää ja 
huonoa. Valtio on ottanut 
huonoa velkaa, onneksi koti-
taloudet Suomessa eivät ole 
valtion tavoin ylivelkaantu-
neita.

Kouluverkkoa on sanee-
rattu voimakkaasti Pudas-
järvellä, onko edes saatu 
säästöjä, heitettiin yleisön ta-
holta epäilys. Samoin lääkä-
ripäivystyksen siirtämisestä 
Ouluun kannettiin huolta. 

Ehdokkaiden mieles-
tä kunnan ja valtion säästö-

toimissa tulisi koko kunnan 
hallintoa purkaa, eikä sääs-
tötoimia kohdistaa ainoas-
taan tavallisiin työntekijöi-
hin. 

Varallisuusveron pois-
to on ollut vaikeaa sulattaa, 
kertoivat ehdokkaat. Valtion 
omaisuuden myyntiä myös 
arvosteltiin. Kollajaa ei tul-
la koskaan rakentamaan, va-
kuutti Tytti Tuppurainen. 

Pudasjärvelle on joskus 

luvattu turvevoimala, joka 
hanke ei ole toteutunut. Nyt 
väläyteltiin biovoimalahank-
keen vaihtoehtoa. 

Eläkeiän nostamista ei 
kannatettu.

Tavoitteena on SDP:n tu-
leminen vaalien jälkeen hal-
litusvastuuseen nykyisen 
porvarihallituksen jälkeen. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Sos.Dem Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Vesteri veti tilai-
suuden leppoisassa hengessä, jossa yleisö sai tilaisuuden ottaa esille kaikki heitä 
kiinnostavat asiat.

SDP:n vaalitilaisuudessa kansanedustajaehdokkaista 
olivat paikalla Paavo Törmi Raahesta, Tytti Tuppurainen 
Oulusta ja Jaana Jurmu Kuusamosta. 

SDP hallitusvastuuseen
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Sanomalehti Kaleva käyn-
nisti viikon alussa nuorten 
työpaikkojen saamista edis-
tävän nettisivun ja Facebook-
profiilin, joiden myötävaiku-
tuksella pyritään saamaan 
nuorten työnhakijoiden ja 
työnantajien tarpeet kohtaa-
maan. Nettisivun Kohtaa-
mispaikka-osiossa nuoret 
voivat esitellä itsensä ja työ- 
ja työpaikkahalukkuutensa. 
Samoin työnantajat saavat 
mahdollisuuden esitellä yri-
tyksensä ja kertoa siellä ole-
vista työllistymismahdolli-

Duunita mut -kohtauspaikka 
nuorille työnhakijoille ja työnantajille

MTK-Pudasjärven kevät-
kokous pidettiin perjantai-
na 18.3. Pohjantähdessä. 
Kokouksen avasi varapu-
heenjohtaja Timo Vähäkuo-
pus, joka oli huolestunut 
tuottajien kustannuksien 
karkaavan käsistä. Vaik-
ka maidon hintaan on saa-
tu muutamia senttejä lisää 
niin esimerkiksi lannoittei-
den ja polttoaineiden hin-
nat ovat lähes tuplaan-
tuneet vuoden takaisista 
hinnoista. Ostorehuissa on 
ollut myös rajuja hinnan-
korotuksia. Lihatiloilla tuo-
tantokustannuksen nousu 
on tuntunut vielä rajum-
min, kun lihan hintaan ei 
ole saatu merkittävää pa-
rannusta. 

Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Taina Vai-
nio ja sihteerinä toimi yh-
distyksen sihteeri Maija 
Puhakka. Läsnä oli 19 ko-
kousedustajaa. 

Ajankohtaiset järjestö- 
ja maatalouspoliittiset asiat 
esitteli järjestöagrologi Sir-
pa Törmikoski MTK Poh-
jois-Suomesta.

Toimintakertomukses-
ta kävi ilmi, että MTK Pu-
dasjärvellä on ollut vilkasta 
toimintaa. Helmikuussa oli 
pidetty poropalaveri. Maa-
liskuussa tempaistiin suo-
malaisen ruoan –aiheinen 
tilaisuus Supermarketissa. 
Toukokuussa oli viljelijöille 
tarkoitettu moottoripyöräl-
lä ajokoulutus lentokentäl-

MTK Pudasjärvellä takana vilkas toimintavuosi

lä. Energiamatka järjestettiin 
kesäkuussa Taivalkoskelle ja 
Hyrynsalmelle. Pudasjärven 
markkinoille osallistuttiin 
Cafe Heinämiehellä ja heinä-
kuussa oli myös teatteriret-
ki Toppilan Möljälle yhdessä 
Pudasjärven Yrittäjien kans-
sa. Sarakylän Vattumarkki-
noilla järjestettiin työnäytök-
siä ja elokuussa osallistuttiin 
myös lomituspalaveriin Mu-
hoksella. Syyskuussa järjes-
tettiin Isäntäpäivät ja julkais-
tiin Isäntäkalenteri, joka sai 
syksyn aikana suuren suo-
sion. Syyskuussa pidettiin 
Tupapäivä Liepeen pappi-
lassa. Lokakuussa osallis-
tuttiin Vihreä kasvu maalla 
–tapahtumaan Helsingissä. 
Joulukuussa oli pikkujou-

lu Syötteellä sekä puuro-
juhla Liepeen pappilassa. 
Lisäksi osallistuttiin joulu-
myyjäisiin, jonka tuotto luo-
vutettiin MLL:n Pudasjärven 
yhdistykselle käytettäväksi 
vähävaraisten lapsiperhei-
den joulupaketteihin. 

Johtokunnan puheenjoh-
tajana toimi Mari Kälkäjä, va-
rapuheenjohtajana Timo Vä-
häkuopus ja sihteerinä Veli 
Hyttinen. Johtokunnan mui-
na jäseninä olivat Juhani Jur-
mu, Sirkka Pankinaho, Kari 
Peuraniemi, Urpo Puolakan-
aho, Heikki Putula, Ulla Ris-
sanen ja Sanna Vainio. 

Kokouksen jälkeen päi-
vä jatkui YmpäristöAgron ti-
laisuudella, jossa käsiteltiin 
sähköistä tukihakua sekä tu-

kiasioista yleensä. Sähköis-
tä tukihakua on kehitetty 
entistä monipuolisemmak-
si ja helppokäyttöisem-
mäksi. Korjauskarttojen 
jättäminen on nyt mahdol-
lista myös sähköisesti! 

Infossa käsiteltiin 
myös eläinpalkkioita, uu-
sia valkuais- ja öljykasvi-
palkkioita, lohkojen tu-
kikelpoisuuksia sekä 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen vuoden 2011 
painopisteeksi valitsemia 
erityistukia muun muassa 
luomutuet ja lietelannan si-
joittaminen peltoon.

Tukivalvonta herätti vil-
kasta keskustelua, joka jat-
kui vielä kahvipöydässä-
kin.  (ht)

Uutena toimintamuotona järjestettiin joulukuussa jäsenille puurojuhla Liepeen pappi-
lassa. Väkeä tuli tuvan täydeltä. 

Harvatoiminnan yhtenä ta-
voitteena on harvaan asut-
tujen alueiden sivukylillä 
asuvien ihmisten arjen tur-
vallisuus. Eri ammattiryhmi-
en osaamista hyödyntämällä 
saadaan käyttöön tietoa ja 
osaamista sekä mahdolliste-
taan kylien omien turvaver-
kostojen luominen.

Oulu-Koillismaan pelas-
tuslaitoksen ja Vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun (Va-
pepan) kanssa yhteis-työssä 
järjestetään sivukylillä tur-
vallisuuteen liittyviä infoti-
laisuuksia vuoden 2011 aika-
na eri puolilla Pudasjärveä. 

Kylien turvallisuuteen 
liittyvä yleisötilaisuus ko-
kosi väkeä kolmelta kyläl-
tä Puhoksen kylätalolle en-
simmäiseen infotilaisuuteen. 
Pudasjärvi-Taivalkosken 
Vapepan puheenjohtaja Ahti 
Jurmu ja Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitoksen palotar-
kastaja Pasi Nyman kertoi-
vat kuulijoille miten kylillä 
asuvien turvallisuutta voi-
taisiin parantaa.  

Ahti Jurmu kertoi, että 
Vapepa on perustettu vuon-
na 1964. Toiminta on Suomen 
Punaisen Ristin koordinoi-
maa. Tällä hetkellä mukana 
on noin 1300 ryhmää, jois-
sa on 20 000 vapaaehtoista. 
Vapepa on tukiorganisaatio 
kaikille viranomaisille, joka 
kokoaa yhteen ja valmentaa 
pelastustöiden tukitehtäviin 
eri alojen harrastajia, joita 
kiinnostaa halu auttaa. Vuo-
den aikana avustustehtäviä 
on noin 400-500. Niitä johtaa 
aina viranomainen.  

Pudasjärvellä on tällä het-
kellä 14 hälytysryhmää ja 
Taivalkoskella seitsemän, 
joissa tosin kaikki ryhmään 
kuuluvat henkilöt eivät ehkä 
enää toimi aktiivisesti. Va-
pepan toiminta perustuu 
pääasiallisesti kadonneen et-
sintään, mutta myös muis-
sa pelastustöiden tukiteh-
tävissä hälytysryhmät ovat 
mukana. Vapepa kouluttaa 
vapaaehtoiset omaan toi-
mintaansa ja koulutus on il-
maista. Uusia toimijoita toi-
votaan mukaan.

”Oma koti on maailman 
turvallisin paikka”-teemal-
la aloitti hieman herätellen 
kuulijoita oman osuutensa 
palotarkastaja Pasi Nyman. 
Kodeissa sattuu paljon mui-
takin onnettomuuksia kuin 
tulipaloista aiheutuneet. Ny-
man kehotti jokaista katse-

Turvallisuustietoa 
Puhoksella

lemaan kodeissaan ympä-
rilleen ja mahdollisesti sen 
oman vanhuksen tai ikään-
tyneen naapurin luona käy-
dessään vilkaista asuinym-
päristöä sillä silmällä, ettei 
vain olisi vaaranpaikkoja.  

Kylillä asuvat ihmiset 
ovat avainasemassa esimer-
kiksi tulipalon sattuessa. Ky-
läläisten oma asianmukainen 
toiminta pelastaa varmim-
min, kuin kaukaa saapuva 
pelastuslaitoksen väki. Lain-
säädännön muutoksista joh-
tuen aiemmin kylillä käytös-
sä olleet sammutuskalustot 
on jouduttu poistamaan. Ky-
län oma turvallisuussuunni-
telma olisi hyvä olla jokaisel-
la kylällä. 

Toimintakuntoiset 
palovaroittimet 
Jokaisessa kodissa on laki-
sääteisesti oltava riittäväs-
ti toimivia palovaroittimia 
tiettyä neliömäärää kohden 
ja häkävaroitin on hyvä olla 
kodeissa joissa on puuläm-
mitystä. Toimivat alkusam-
mutusvälineet ja niiden oi-
keanlainen käyttäminen 
ovat tärkeitä asioita. Osoite-
numeroinnin oikea paikka ja 
näkyvä sijainti ovat tuiki tär-
keää tiedostaa erilaisissa hä-
lytystehtävissä liikkuvia pe-
lastajia ajatellen. 

Pudasjärvi on haasteelli-
nen ympäristö kaikin puo-
lin. Pitkät etäisyydet tuovat 
haasteensa tähänkin toimin-
taan. Oulu-Koillismaan pe-
lastusliikelaitokseen kuuluu 
16 kuntaa, joista Pudasjär-
vi on pinta-alaltaan suurin. 
Vuonna 2010 Pudasjärvel-
lä oli 384 hälytystä, liiken-
netehtäviä noin 40. Pelastus-
laitoksen tehtäviin kuuluu 
ensivastetoiminta, jossa esi-
merkiksi loukkaantunutta 
hoidetaan kohteessa, muttei 
kuljeteta.   

Illan aikana saatiin mo-
nenlaista tärkeää tietoa ja 
ajattelemisen aihetta. Tär-
keää jokaisen kylillä asuvan 
kantaa kortensa kekoon ja jo-
kaisen kylän aktivoitua omia 
asukkaitaan ajatellen. Vape-
pa ja pelastuslaitos tukevat 
kylien omatoimisuutta eri-
laisilla koulutuksilla, tiedon-
jakamisella ja yhteistyöllä. 
Kaikkien osallisuus on tär-
keää. 

Harvapilotti Paula Ylitalo

Pudasjärvellä on erittäin aktiivinen tuottajayhdistys, ku-
ten kokousjutusta näkee. Järjestämme monenlaista toimin-
taa aina markkinoista kokouksiin ja koulutuksiin. Yhdessä 
tekemisen ilo on palkitsevaa ja auttaa meitä kaikkia jaksa-
maan raskaassa työssämme. Edunvalvontaa emme myös-
kään ole unohtaneet. Otamme kantaa lähinnä paikallisesti 
puhuttavista asioista ja yritämme viedä niitä parhaan ky-
kymme mukaan eteenpäin. Tänä vuonna järjestetään jäse-
nille mm. tapahtumia teemalla Hyvä olo ja syksyllä läh-
demme mahdollisesti virkistysreissulle. Näistä tarkemmin 
tuonnempana

Jäsenmaksulla saa myös merkittäviä taloudellisia etuja. 
Pelkästään vakuutusmaksuista saatavilla alennuksilla saa 
usein jäsenmaksun kuitattua. Muita merkittäviä jäsenetuja 

Miksi kannattaa olla tuottajayhdistyksen jäsen?
antavat yhteistyökumppanit ovat:

Woikosken hitsauskaasut, Kurttilan lomamökit, Ham-
maslääkäriasema Aaria, EON Kainuu, Oulu Koru, Rami-
rent-konevuokraamot ja paikallisesti uimahallilipuista saa 
alennusta. Tarkemman erittelyn jäseneduista saa mtk.fi/jä-
senedut

Jotain paikallisiakin etuja ollaan suunnittelemassa, mutta 
pj tiedottaa niistä myöhemmin. Jäsenasioissa kysele meiltä 
luottamushenkilöiltä tai ota suoraan yhteyttä meidän jäsen-
sihteeriimme Maija Puhakkaan.  

Hyvää kevään jatkoa toivottaa MTK-Pudasjärvi 

Timo Vähäkuopus vpj 
mtkpudasjarvi.kotisivukone.com

suuksista. Näillä sivuilla on 
mahdollisuus lukea työpaik-
ka-aiheisiin liittyviä kirjoi-
tuksia ja julkaista omia blo-
gikirjoituksiaan. 

Kalevan toimittaja Antti 
Ervasti kertoo, että tämä toi-
minta sai alkunsa Kalevassa 
syntyneestä  huolesta  Ou-
lun ja lähiseutujen vakavas-
ta nuorisotyöttömyydestä 
ja halusta tehdä asian eteen 
jotakin konkreettista. Joten 
käynnistettiin Haastekam-
panja, johon mukaan lähte-
vien yritysten tulee työllis-

tää kuluvan loppuvuoden 
aikana yksi tai useampi nuo-
ri vähintään kolmeksi kuu-
kaudeksi. Haastekampan-
jaan voivat Ervastin mukaan 
osallistua myös Pudasjär-
vellä toimivat työnantajat 
ja yritykset. Kaleva-lehdes-
sä julkaistaan kampanjaan 
osallistuvien yritysten ni-
met ja myöhemmin parhaal-
le työllistäjälle myönnetään 
Vuoden duunittaja-palkinto.

Tämä on yksi mainio kei-
no nuoren työttömän tuoda 
itseään työnantajien tietoi-

suuteen ja onnistua saamaan 
työpaikka. Työnantajille ja 
yrityksille myös Pudasjär-
vellä tämä on näppärä kei-
no ja tilaisuus saada nuoria, 
innokkaita ja virkeäajatuk-
sisia työntekijöitä opettele-
maan kunnon työn tekemis-
tä, saamaan työkokemusta 
ja  ammattipätevyyttä sekä 
takaamaan tulevaisuuden 
eläkkeiden saannin toimi-
vuus..

Sointu Veivo

Haastekampanjaan ja työnhakemiseen pääsee ilmoittautumaan osoitteella  www.kaleva.fi/duunitamut
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Keskustan Sotkajärven pai-
kallisyhdistys järjesti ”poh-
joisen energiasta elinvoimaa” 
vaalipaneelin Keskustan 
eduskuntavaaliehdokkaille 
perjantaina 18.3 Hirvaskos-
ken koululle. Paikalle saa-
pui kuusi ehdokasta; Tuo-
mo Hänninen Kuusamosta, 
Sanna Isola Haapajärveltä, 
Niilo Keränen Taivalkoskel-
ta, Antti Rantakangas Haa-
pavedeltä, Mirja Vehkaperä 
Haukiputaalta ja Juha Sipi-
lä Kempeleestä, joka oli tul-
lut paikkakunnalle jo päiväl-
lä ja tarjonnut Kurenalla ja 
Ervastin kyläkaupan pihalla 
hernesoppaa häkäpönttöau-
tonsa perässä olevasta sop-
patykistä. 

Vaalipaneelin vetäjinä 
olivat Vesa Riekki ja Alpo 
Laakkonen, joka myös esit-
ti tilaisuuden aluksi laulua. 

Myös Markku Kemppainen 
viihdytti ehdokkaita ja ylei-
söä lauluesityksillä. 

Pudasjärven puun, tur-
peen ja vesivoiman mittavat 
energiavarat ja niiden hyö-
dyntäminen saivat kaikkien 
ehdokkaiden kannatuksen. 
Kollajan altaan perustami-
sen ehtona kahdella ehdok-
kaalla oli: ”mikäli paikka-
kuntalaisten enemmistö on 
sillä kannalla”. 

Yleisökysymyksissä käsi-
teltiin Jorma Alatalon kysy-
myksen perusteella Venäjäl-
tä puun tuonnin järkevyyttä. 

-Teollisuus haluaa tuo-
da puuta ja pitää sitä kaut-
ta puun hinnan alhaisena, 
oli ehdokkaiden vastaus ra-
jan takaa puun tuontikysy-
mykseen. 

Ehdokkailta tentattiin 
myös sosiaali- ja perhepo-

litiikasta, jossa nousi esille 
”perhe on yhteiskunnan pe-
rusyksikkö. Jos se voi hyvin, 
koko yhteiskunta voi hy-
vin”. 

Alv:n mahdollinen koro-
tus ei saisi ehdokkaiden mie-
lestä koskea lääkkeitä eikä 
ruokaa. 

Elinkeinopolitiikasta 
keskusteltiin Antti Holm-
strömin yleisökysymyksen 
jälkeen. Siinä nousi päällim-
mäiseksi byrokratian karsi-
minen maaseudun yritystoi-
minnassa. 

Keskustalle tavoitellaan 
pääministerin paikkaa vaali-
en jälkeen. 

Yleisön puolelta tehtiin 
aloite sorsanmetsästyksen 
aloitusajan muuttamisesta 
lauantaipäiväksi, kuten hir-
venmetsästyksen aloitus on 
ollut pitkään. Ehdokkail-
ta tuli kannatusta aloitteel-
le. Se säästäisi metsästyksen 
harrastajilta ylimääräisen 
vapaapäivän ottamisen työ-
paikoilta ja kouluista, mikä-
li aloituspäivä sattuu arki-
päiväksi.

Heimo Turunen

Mirja Vehkaperä, Juha Sipilä, Antti Rantakangas, Niilo 
Keränen, Sanna Isola ja Tuomo Hänninen olivat ten-
tattavana Alpo Laakkosen ja Vesa Riekin vetämässä 
vaalipaneelissa Hirvaskosken koululla. 

Vaalipaneeli kiinnosti ehdokkaita 

Ostomiehemme Pudasjärvellä

Veli Nikula 0500 - 295 107
Matti Heinonen 050 - 329 5744

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI MYÖS NETISTÄ ! 
www.pudasjarvi-lehti.fi



9nro 12 PUDASJÄRVI lehti

Biopoltinjärjestelmät
lämpöä kotimaisella energialla

BIO-tuotteet
 Lämpökontit    Kattilat     Polttimet    Tankopurkaimet

 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

metsänhoitoyhdistys
PUDASJÄRVI

Kesän työt kannattaa suunnitella hyvissä ajoin, 
hyödynnä maksuton puunmyyntisuunnitelma. 

Tiesithän, että voimme hoitaa
puukaupan puolestasi valtakirjalla.

Valtion varoista voit saada tukea mm.
•nuoren metsän ja taimikon hoitoon

•metsänviljelyyn
•kunnostusojitukseen

Osoite: PL 62 Toritie 1, puh. 020 413 7520, fax 835 319
www.mhy.fi

Alueneuvojat
Antti Härkönen 0400-157 422 
Hannu Juurikka 0400-183 351
Tuomo Tuomaala 040-715 7293
Jari Tyni 0400-286 499
Tomi Illikainen 040-198 7997
Matti Pesiö 040-731 8418, Kuiva-
niemi

Vt.toiminnanjohtaja.
kiinteistövälitvs, LKV

Jussi Perttu 040-760 8939
Toimistonhoitaja

Ulla Illikainen 020 413 7520
etunimi. sukunimi@mhypudas-

jarvi.fi

METSÄ-teema METSÄ-teema

Kulunut talvi on ollut met-
sien hakkuiden kannal-
ta oikein hyvä, toteaa pii-
ripäällikkö Jarkko Parpala 
Metsäliitto Osuuskunnasta. 
Viime vuonna hyvin käynyt-
tä puukauppaa oli siivittä-
mässä valtion veroporkka-
na. Suuri merkitys oli myös 
sillä, että puun hinta nousi 
korkeaksi viime vuoden lop-
pupuolella niin tukki- kuin 
kuitupuun osalta

Parpalan mukaan alku-
vuonna on sulateltu edelli-
sen vuoden ostoja keskitytty 
korjaamaan talvileimikoita. 

- Niitä päästiinkin aloit-
tamaan tavallista aikaisem-
min eli jo viime vuoden mar-
raskuussa. Ostamastamme 
puumäärästä on suurin osa 
talvikohteita. Ne ovat muun 

Talvi erinomainen puun korjuussa

muassa harvennusikään tul-
leita ojitettuja turvemaita. 
Viime talvet ovat olleet ly-
hyitä, joten hakkuissa on jää-
nyt rästejä. 

Toivomus olisi, että puu-
kauppa saataisiin käyntiin, 
koska puun kysyntää on. 
Hintatasossa ei ole tullut 
notkahdusta eli lähdetään 
siitä, mihin syksyllä jäätiin.

Sellu vetää hyvin mark-
kinoilla, joka tiivistää kuitu-
puun kysyntää. Tukkipuolel-
la on hivenen epävarmuutta, 
johtuen siitä, mitä vaikutta-
vat lähi-idän kansannousut 
ja Japanin tilanne. Kaiken 
kaikkiaan Parpala arvelee 
tästä vuodesta tulevan hy-
vän puukauppavuoden, kos-
ka puun kysyntää on kautta 
linjan.

Saaresta puuta  
rekka-autolla
Metsäliiton pudasjärveläi-
nen ostoesimies Veli Niku-
la kertoo, että heidän viides-
tä Korpisen kylän leimikosta 
yksi oli jäätien takana Lehto-
saaressa. 

-On selvää, että tällaises-
ta paikasta ei puita saa pois 
kuin pakkastalvella. Pekka 
Honkanen vesipumppun-
sa kanssa on ollut välttämä-
tön apu talvitien rakennus-
puuhassa. Nikula kertoi, 
että tammikuun alussa luon-
nonjään paksuus oli 45 cm. 
Puutavararekan kulkemi-
seen vaaditaan kuitenkin 
vä-hintään 105 cm teräsjää-
tä. Jääkerros on tehtävä aina 
ohuesti kerrallaan, jotta jääs-

tä saadaan kantavaa. Kovis-
ta pakkasista on ollut haas-
teita koneille ja varsinkin 
niiden hydrauliikalle, mut-
ta tiehuollolle siitä on ollut 
suuri hyöty. 

Maaliskuussa jäällä oli 
paksuutta vähimmilläänkin 
115 cm. Siitä huolimatta jääs-
tä kuului melkoinen ritinä ja 
rutina kun Sampo Puuru-
sen rekka ajoi puutavaralas-
tissaan ohi. Jää taipuu kuor-
man alla ja siksi tietä pitkin 
täytyy ajaa ihan matelemal-
la. Muutoin vesi lähtisi aal-
toilemaan ja jää ei kestäisi 
sellaista ”kotimaista veden-
alaista tsunamia”, kertoi Veli 
Nikula.

- Puutavaran kysyntä on 
tosin juuri nyt hyvällä mal-
lilla. Kaupoista suurin osa 
tehdään nykyään pysty-
kauppoina. (ek)

Ostoesimies Veli Nikula 
kertoo puutavaralla olevan 
tällä hetkellä runsaasti 
kysyntää.

Sain tilaisuuden hypätä 
Sampo Puurusen puutava-
ra-auton kyytiin kun hän 
lähti Kontiotuotteelta ajele-
maan kohti Jaurakkajärvel-
lä olevaa Lehtosaaren lans-
sia. Suuren auton kyydissä 
oli melkoisen turvallinen 
olo. Muut liikenteessä oli-
jat näyttivät pieniltä. Sampo 
kertoi, että hänen Volvossan-
sa on noin 480 hevosvoimaa 
ja keskikulutus noin 52 litraa 
satasella. Siinä istuessani ja 
rupatellessani Sampon kans-
sa sain kokea häivähdyksen 
rekkamies tunnelmasta, jos-
ta iskelmälaulajakin laulaa.

Arki rekan ratissa on kui-
tenkin rankkaa ja vaativaa 
työtä. Yhdellä autolla aje-
taan puuta tehtaille kahdes-
sa vuorossa. Ajot suuntautu-
vat yleensä Kemiin, Ouluun 
ja myös Pudasjärvellä Kon-
tiotuotteelle. Tuurissa ehtii 
ajaa pari keikkaa Kemiin ja 
yhden vielä Kontiolle. Päi-
välle tulee mittaa 12–14 tun-
tia ja viikon työt pyritään 
ajamaan neljässä päivässä. 

Sampo kertoi olleensa 
yrittäjänä vuodesta -93. Yri-
tyksessä on kaksi puutava-
ra-autoa, jotka työllistävät 
yrittäjän lisäksi kolme kul-
jettajaa.

Tämä talvi on ollut sii-
nä mielessä poikkeukselli-

Tukkirekan kyydissä Lehtosaaren lanssissa

nen, että tammikuun lopusta 
maaliskuun alkuun puuta-
varan ajot olivat Savonlin-
nassa, jossa olivat suuret sa-
votat myrskytuhojen vuoksi. 
Talvisaikaan ajoja on riittä-
nyt muutenkin mukavasti. 
Pääasiassa yritystä työllistä-
vät ajosopimukset Metsälii-
ton ja Pölkyn kanssa.  

Nykyisen työllisyysti-
lanteen valossa kuulostaa 

hieman omituiselta, mutta 
osaavien nuorten rekka-kul-
jettajien löytyminen on yhä 
vaikeampaa, kertoo Puuru-
nen. Nuoria kyllä koulute-
taan metsäpuolen kouluissa 
myös puutavara-auto am-
mattiin, mutta he valitsevat 
usein kuitenkin jonkin muun 
työn. Sampo epäili, että syy-
nä voi olla se, että puuta-
vararekan ratissa ei pärjää 

Puutavararekan kuljettajan on hallittava muutakin kuin ratin pyörittämisen. Sampo 
Puurunen lastaamassa tukkikuormaa. Kuorman lastaaminen täysperään vie puolesta 
tunnista tuntiin.

ilman työvaatteita ja saap-
paita. Pikkukengät on väliin 
riisuttava jalasta.

Puurusen mukaan metsä 
työllistää Pudasjärvellä suu-
ren määrän hakkuuyrittäjiä, 
konemiehiä, kuljetusyrittä-
jiä sekä huolto- ja korjaus-
miehiä. Pudasjärvi elää met-
sästä!

Ensio Koivula

Tämä talvi on ollut erinomainen puun korjuun kannalta. Metsäteitä on ollut hyvä ra-
kentaa pakkasella ja jäätietkin ovat olleet mahdollisia.
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Metsäpäivä sai suuren suosion
Pudasjärvellä toimi-

vat metsäalan ammattilai-
set uskovat vahvasti siihen, 
että Metsä puhuu – Metsä 
pysyy. Teeman ympärille 
he järjestivät yhteisesti per-
jantaina 18.3. metsänomis-
tajille tarkoitetun Metsä-
päivän K-Supermarketin ja 
huoltamo Total Partsin pi-
hapiiriin. Kutsua noudatti 
arviolta tuhat metsäasias-
ta kiinnostunutta ja aamu-
päivällä puutavara-ajoneu-
voilla rajatulla alueella oli 
jopa tungosta. Järjestäjät 
olivat tuoneet telttakatok-

sia, jossa esittelivät omaa toi-
mintaansa. Kaikille tarjottiin 
kahvit, jota olivat keittämäs-
sä ja tarjoamassa Pudasjär-
ven Martat. Grillimakkaroita 
paistettiin ahkerasti tynny-
rin puolikkaaseen tehdyllä 
nuotiolla ja yleisöä viihdyt-
ti myös paikallisen Suopun-
ki-yhtyeen hanurimusiikki 
ja lauluesitykset. Tilaisuu-
dessa vieraili myös yläas-
teen 9-luokkalaisia Rimmin-
kankaan koululta. Kaikkien 
kävijöiden kesken arvottiin 
paikan päällä Jouko Keski-
ahon moottorisahalla tai-

teilema karhupatsas. Arva-
uslippujen kysymyksissä 
arvattiin Sampo Puurusen 
rekassa olleen puukuorman 
painoa ja energiapuiden pai-
noa toisessa rekassa.

Juontajana toiminut Met-
sänomistajien liitto Pohjois-
Suomen aluejohtaja Pekka 
Saikkonen kävi haastattele-
massa eri metsäalan toimi-
joita sekä esitteli ohjelmaa. 

Iltapäivällä oli Metsähal-
lituksen ja Metsäkeskuk-
sen järjestämä peräkärryjen 
ja moottorikelkkojen huu-
tokauppa, joka kokosi huo-

mattavan yleisön ja kaikki 
huudettavaksi laitetut kärryt 
ja kelkat me-nivät kaupaksi. 
Meklarina toimi suunnitteli-
ja Pekka Niemi Metsähalli-
tuksesta. 

Metsäpäivän järjeste-
lyissä olivat mukana K-Su-
permarket Pudasjärvi, L&T 
Biowatti, Metsähallitus, 
Metsäkeskus Pohjois-Poh-
janmaa Pudasjärvi, Metsä-
liitto Osuuskunta, Metsän-
hoitoyhdistys Pudasjärvi, 
Oulun Seudun ammattiopis-
to Taivalkosken yksikkö, 
Pölkky Metsä, Stora Enso, 

Säätötuli, UPM ja Vapo Oy. 
Metsäpäivän avasi Pu-

dasjärven kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila. Hän 
kertoi kaupungin teettä-
neen viime vuonna uusiu-
tuvan energian kuntakatsel-
muksen, jossa todettiin puun 
muodostavan keskeisen uu-
siutuvan energialähteen. 
Jos metsänkasvu muutettai-
siin energiaksi, vain muuta-
ma prosentti potentiaalisesta 
energiasta on nyt käytössä. 
Metsä antaa elinvoimaa ja 
tulevaisuuden elannon, sillä 
ilmaston lämpenemisen eh-

käisemisessä lepää met-
siemme varassa. Metsistä 
ja soista hyödynnettäväl-
lä energialla voidaan vain 
täyttää ne kansainväli-
set sopimukset, mitä Suo-
mi on tehnyt uudistuvien 
energialähteiden käytön 
lisäämisessä, totesi Daa-
vittila. 

-Tällä tapahtumalla ha-
lutaan tavallisten ihmisten 
huomaavan metsän mer-
kityksen. Metsävarallisuu-
den ja sen hoidon merki-
tyksen korostamista ei voi 
koskaan liioitella.

Toimintamme painot-
tuu nuoriin metsiin ja ta-
voitellaan puhtaasti ener-
giapuun hankkimista, joka 
alue on ydinosaamistam-
me, kertoi L&T Biowatin 
metsäpalveluasiantuntija 
Heikki Niskasaari. 

-Koko ketju löytyy 
omasta takaa. Metsän hoi-
topaketti voidaan tehdä 
suoraan metsänomistajan 
kans-sa avaimet käteen pe-
riaatteella. Jos kohde on oi-
kea, tämän hetken hinta-
tasolla metsänomistaja saa 

Biowatti erikoistunut energiapuuhun
energiapuusta hyvän tuo-
ton. Välikäsiä täytyy kui-
tenkin olla mahdollisimman 
vähän. Jos metsäkoh-teessa 
on yli kolmasosa ainespuu-
ta, silloin se kannattaa ot-
taa erilleen ja loppu korjata 
energiapuuksi. 

-Kaikissa koneketjuissa 
on puntarimittausjärjestel-
mä, jossa mittaus tapahtuu 
kuormaa purettaessa. Mitta-
ustulos tuo samalla tilin ko-
neurakoitsijalle. Koska oma 
leipäkin on mittaustulok-
sesta kiinni, koneurakoitsija 

Metsäopistossa opiskeleva työharjoittelija Matti Perttunen ja metsäpalveluasiantuntija 
Heikki Nis-kasaari esittelemässä L&T Biowatin toimintaa.

Kevätaika on kiireisintä se-
sonkia Pudasjärven Metsän-
hoitoyhdistyksellä, kertoi 
toiminnanjohtaja Jussi Pert-
tu. 

-Silloin tehdään metsä-
palvelusuunnitelmia metsä-
kauppoja varten, jotka ovat 
ilmaista palvelua metsän-
omistajille. Suuri osa met-
sänomistajista toteuttaakin 
metsäkauppansa nykyään 
ns. avaimet käteen periaat-

Huhtikuussa kannattaa hiihdellä taimikoissa
teella. MHY hoitaa kaupan 
kilpailutuksen, hoitaa myyn-
nin ja viimeksi huolehtii jäl-
kitöistä. Iso osa metsänomis-
tajista on nykyjään sellaisia, 
että eivät itse asu tilalla, eikä 
ole aina realistisia mahdolli-
suuksia edes osallistua met-
sänhoitoon. Silloin on luon-
nollista ostaa ko. palvelut. 
Lainsäädännön, markkinati-
lanteen, hoitosuositusten ja 
kaikkien käytäntöjen hallit-
seminen vaatii melkoi-sesti 
ammattitaitoa ja silloin on-
kin ihan hyvä pyytää metsä-
alan ammattilaiset apuun.

Jussi Pertun mukaan met-
säkauppa pysähtyi kuin 
seinään vuodenvaihtees-
sa, mutta nyt on nähtävissä 
merkkejä kaupan käynnisty-
misen suhteen.

Näin keväällä kannattaa 
metsänomistajien hiihdellä 
metsissä ja käydä katsomas-
sa taimikot hirvivahinkojen 

Toiminnanjohtaja Jussi 
Perttu Metsänhoitoyhdis-
tykseltä kertoi MHY:n lei-
manneen noin 200 000 
kiintoa puuta viime vuon-
na

varalta. Hirvet ovat saatta-
neet löytää maukkaan ”sei-
sovan pöydän” ja tuho voi 
olla totaalinen. Saman sai 
kokea moni metsänomista-
ja viime talvena mm. Pärjän-
suolla.

Jussi Perttu rohkaisee 
metsänomistajia ottamaan 
rohkeasti yhteyttä alueneu-
vojiin, jotka mieluusti anta-
vat apuaan kaikissa metsä-
asioissa. 

Pentti Suonperä kokeile-
massa moottorisahaan ke-
hitettyä Apuri-kaatokahvaa 
ja toteaa sen olevan oikein 
oiva peli.

Pudasjärveläisen turpeen 
energiamäärä sama kuin 
koko Norjan öljytuotannon

valvoo samalla metsänomis-
tajan etua. 

-Metsänomistaja ja ko-
neurakoitsija saavat tilin 
heti kun puuaines on ajettu 
tien varteen. Metsäyhtiön ei 
kuitenkaan kannata haket-
taa tuoretta tavaraa, vaan 
sen annetaan kuivua pinos-
sa. Kuivuessaan puuaines 
kutistuu, mutta hävikkiä ei 
tule, koska kuvuessa puun 
lämpöarvo paranee, selosti 
Niskasaari.

Jari Jussila ja Ilkka Saarijär-
vi esittelivät metsäpäivillä 
huikeita faktoja Pudasjär-
ven metsä- ja suoenergia-
mahdollisuuksista.

He olivat keränneet tie-
tonsa Metlan ja GTK:n ti-
lastoista, joiden mukaan 
Pudasjärven kokonaispin-
ta-alasta 600 000 ha, suo-
ta on noin 220 000 ha. Siitä 
alueesta on hyödynnettynä 
vain yksi prosentti. Lisäk-
si Pudasjärven suoalueesta 
on tuotantoon soveltuvaa 
vielä seitsemän prosenttia.

Jos metsät hyödynnettäi-
siin koko kapasiteetiltaan 
niin sen työllistävä vaiku-
tus olisi noin 100 henkilöä. 

Jari Jussila ja Ilkka Saarijärvi esittelivät kaupungin teltalla 
Pudasjärven metsä- ja suoenergiamahdollisuuksista.

Jos turpeen mahdollisuudet 
käytettäisiin täysmääräises-
ti hyödyksi, niin sen työllis-
tävä vaikutus olisi noin 2000 
henkilöä ja pudasjärveläisen 
turpeen energiamäärä on 
sama kuin koko Norjan öl-
jytuotannon. Jos puuenergi-
an ja turve-energian määrää 
verrataan, niin Pudasjärvellä 
on kaikkiaan turve-energiaa 
noin 3,5 -kertaisesti puuhun 
verrattuna. 

-Voi olla että luvut tuntu-
vat huimilta. Mikä potentiaa-
li meillä onkaan käyttämättä. 
Turvekäyttöön soveltuma-
tonta suota meillä on suoalu-
eista noin 30 prosenttia.

Pudasjärvellä käytetään 

lämmitykseen noin 26 000 
MWh öljyä. Siihen määrään 
tarvitaan kevyttä polttoöljyä 
2,2 miljoonaa litraa. Se voi-
taisiin korvata biopolttoai-
neella kokonaisuudessaan. 

Korvaavina biomassamää-
rinä olisi, kiinteä puu noin 
13 000 m3, metsähake noin 
33 000 m3, puupelletti 8000 
m3 tai jyrsinturve noin 29 
000 m3

Metsähallituksella
on metsämaata Pudasjär-
vellä 135 000 hehtaaria, jos-
ta hakataan vuosittain 200 
000 kuutiometriä puuta. Se 
on noin 4000 rekkakuormal-
lista eli yli 10 rekkakuormaa 
jokaisena vuoden päivänä, 
kertoi tiimiesimies Jorma 
Kouva. Koneurakoitsijoil-
le ja kuljetusyrittäjille se tie-
tää työllisyyttä. Metsähalli-

tuksella on työssä myös 20 
metsuria, joilla on asema-
paikkoja eri kylillä ympäri 
pitäjää. Metsätiestö on myös 
tärkeällä sijalla, omaa tiestöä 
on noin reilusti yli 1000 km 
Pudasjärven alueella. Kou-
van lisäksi Metsähallituk-
sen teltalla palvelivat toimis-
tosihteeri Raimo Moilanen ja 
suunnittelija Ann-Mari Ku-
parinen.

Tiimiesimies Jorma Kouvan antamia arvontalipukkeita 
täyttämässä Metsähallituksen pisteessä Kari Viikinen 
Pintamolta ja Yrjö Kuukasjärvi Sarakylästä.
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Hankintaesimies Aimo Kaivorinne, markkinointiesimies 
Alpo Särkelä ja metsäasiakaspäällikkö Heikki Toivanen 
esittelemässä Stora Enson palveluja.

Stora Enson pistees-
sä markkinointiesimies Alpo 
Särkelä kertoi puukauppo-
jen olevan helppoa Stora En-
solle, sillä yhtiöltä saadaan 
myös neuvontapalvelut ja 
metsän hoitotyöt puukaupan 
jälkeen. 

- Puukauppa on varmaa 
ja vaivatonta kanssamme 
kaikissa markkinatilanteis-
sa. Asiakkuusohjelma tois-
tuvissa puukaupoissa tuo 
bonusohjelman kautta met-
sänomistajalle merkittäviä 
etuja.

Särkelä neuvoi puu-
kaupan tekijöitä ohjaamaan 
puukaupparahat SE tähtitilil-
le, jossa rahoille makse-taan 
hyvä tuotto. Puukauppa- ja 
metsäasioita neuvottiin hoi-
tamaan omalla tietokoneel-
la monipuolisen ja kehitty-
vän eMetsä-palvelun avulla. 
Pisteessä palvelivat Särke-
län lisäksi Aimo Kaivorinne, 
Heikki Toivanen, Vesa Pesä-
lä ja Pentti Repola. 

Pölkky Metsä Oy:n 
pisteessä olivat paikalla kor-
juuesimies Jani Jaakkola ja 
hankintaesimies Seppo Miet-
tunen.

- Pudasjärvi on meille 
erittäin tärkeä puunhankin-
ta-alue, totesi Jani Jaakkola. 
Puuta tarvitaan, sillä Pölk-
ky sahaa 90 rekka-autollis-
ta tukkeja joka päivä Kuu-

samon kahdella sahalla ja 
Taivalkosken sahalla, joka 
on erikoistunut pientukki-
en sahaamiseen. Pudasjär-
velle oli auki uuden hankin-
taesi-miehen paikka, johon 
oli runsaasti hakijoita. Uusi 
hankintaesimies aloittaa työt 
ensi kesään mennessä, arvi-
oi Jaakkola

Korjuuesimies Jani Jaakkola esittelemässä Pölkyn toi-
mintaa juontajan antaman mikrofonin välityksellä. Pöy-
dän takana myös hankintaesimies Seppo Miettunen.

Puuvastaava Maunu Kilpivaara kertoi Vapon olevan 
huomattava energiapuun ostaja. Kalle Lohilahti kulkee 
kaluston kanssa ja hakettaa sekä kuljettaa Vapon osta-
mat energiapuun.

Vapon energiapuun han-
kinnan puuvastaava Maunu 
Kilpivaara sanoi energiapuu-
ta kohtaan kiinnos-tuksen li-
sääntyneen viimeaikoina. 
Vapo ostaa nuorta metsää 
energiapuuksi ja myös lat-
vusmassaa. Kantoja ostetaan 
vain poikkeustapauksissa. 
Kilpivaaran kanssa Metsä-
päivään osallistui taivalkos-

ke-lainen Kuljetus Lohilah-
den yrittäjä Kalle Lohilahti, 
joka oli tuonut paikalle auto-
hakkurin. Yhteensä yrittäjäl-
lä on kaksi autohakkuria ja 
neljä hakkeen kuljetusautoa. 
Näillä haketetaan ja kuljete-
taan vuosittain noin 100 000 
kuutiometriä haketta Vapol-
le. Lohilahti kertoi suoritta-
vansa haketusta myös Met-
sähallitukselle.

Säätötulen pisteessä Kyösti Hökkä kertoi hakkeen 
ja pelletin polttamisen lisääntyneen omakotitalojen läm-
mityksessä. Hän esitteli Säätötulen biopoltinjärjestel-
mää, joka voidaan laittaa entisen kattilan puuluukun tai 
öljyaukon paikalle. -Vaikka poltetaan puuhaketta, tästä 
ei tule tuhkaa, kertoi Hökkä. Paikalla oli myös tehtaan 
edustajana Timo Pyylampi Kauhajoelta

Moottorikelkkojen ja peräkärryjen huutokauppa kokosi 
runsaasti ostajia ja yleisöä. Meklarina toimi suunnittelija 
Pekka Niemi.

Metsäpäivään oli tuotu Metsäpesälän tänä vuonna 
hankittu John Deere hakkuukone, jonka puomi muodosti 
mukavan näköisen portin K-Supermarketin suunnasta 
tulevalle yleisölle. Ohjaimissa nuori, kolme vuotta sitten 
Taivalkosken Metsäkoulusta valmistunut koneenkuljet-
taja Sampo Illikainen, jonka vanhempi veli Henrik myös 
toimii Metsäpesälän hakkuukoneen kuljettajana.
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Metsäkeskus 
Pohjois-Pohjanmaan 
Pudasjärvi 
pisteessä oli esillä Metsäpäi-
vän teemaa. 

-Metsä puhuu -tulevai-
suushankkeessa metsäala ja 
sen ammattilaiset haluavat 
kertoa kaikille, mutta erityi-
sesti nuorille monipuolisesta 
ja kiinnostavasta metsäalas-
ta. Ala tarjoaa mielenkiintoi-
sia opiskelu- ja työmahdolli-
suuksia ympäri Suomea. 

Metsä puhuu siitä mikä 
juuri sinua kiinnostaa. Oli 
se sitten luonnossa liikkumi-

nen, käsillä tekeminen, luon-
nontiede, tutkimus, tekniik-
ka, viestintä, markkinointi, 
liiketoiminta tai vaikkapa 
kansainvälinen työ, metsien 
merkitys tai metsien käyttö. 

Metsäalalle tarvitaan pait-
si metsäammattilaisia, myös 
muiden ammattien osaajia. 
Löydä oma juttusi ja tule-
vaisuutesi metsästä, opasti-
vat Metsäpäivien pääorgani-
saattori, metsäsuunnittelija 
Samuli Leppänen ja kehittä-
misasiantuntija Risto Mulari 
sekä muut Metsäkeskuksen 
paikalla olleet edustajat. 

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvi pistees-
sä palvelemassa metsätarkastaja Samuli Lep-pänen 
(oikealla), kehittämisasiantuntija Risto Mulari (kamera 
kaulassa) sekä metsäsuunnittelija Seppo Hiltula.

Metsäpäivän yleisölle maistuivat grillimakkarat, sillä niitä paistettiin päivän aikana 1300 kpl.

Pystykarsintaa ja 
hirvien paimentamista

Reino Pöykiönniemi Yli-Siu-
rualla on hoitanut omia met-
siään tunnollisesti siitä läh-
tien, kun hankki kotitilansa 
vuonna 1965. Sen jälkeen hän 
on ostanut lisää metsätiloja 
ja tällä hetkellä hän omistaa 
metsää noin 300 hehtaaria. 
Pöykiönniemen tilat ovat ol-
leet ehdolla mallimetsän hoi-
totilaksikin. 

Reino on ojittanut pal-
jon rämeitä, mutta erityisesti 
hän on innostunut pystykar-
sinnasta, jota on tehnyt met-
sissään vuosikymmenien 
ajan. Karsinnan hän aloittaa 
jo nuoresta puusta lähtien. 

-On siellä metsässä paljon 
mukavampi kulkeakin, kun 
on alaoksat poissa ja karsi-
malla alaoksat puun laatu 

paranee huomattavasti. 
Hirvet olisivat tehneet 

paljon enemmän tuhoja Rei-
non taimikoissa, mutta hän 

on ahkerasti metsissään liik-
kumalla ajanut eläimet pois 
taimikoistaan. 

Metsien hoitotyössä Rei-

nolla on ollut apuna Metsä-
keskuksen laatima metsä-
suunnitelma, jota on myös 
päivitetty tarvittaessa. 

MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ
Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

ILKKA ISOKÄÄNTÄ

Vesaisentie 6, 90900 Kiiminki 
Puh/fax (08) 8161 619
Matkap. 040 589 4647, 0400 388 987

Puutavarakuljetukset
KULJETUS E. JA P. IKONEN

Varastotie, 93100 Pudasjärvi
Fax (08) 822 591

Pertti Ikonen
p. 0400 189 264
Erkki Ikonen
p. 0400 926 176
Puutavara-autot
p. 0400 386 982, 0400 284 676

kuljetus.ikonen@co.inet.fi  www.kuljetusikonen.fi

Tutut ja turvalliset 
parhaana palkitut

pe 25.3 klo 9-18 K-Supermarketin edessä.
Puh 0400 576 745
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www.polkky.fi

Hankintaesimies Seppo Miettunen puh. 040 822 5321

OSAO:n Taivalkosken yk-
sikössä annetaan metsä-
koneen kuljettajaoppilail-
le opetusta simulaattorilla. 
Ensimmäiset hakkuukonesi-
mulaattorit hankittiin 2000 

Metsäkoneopetusta simulaattorilla 

-luvun alussa. Simulaatto-
rin hinta on noin 40 000 eu-
roa ja uuden metsäkoneen 
hinta lähes puoli miljoonaa 
euroa, joten simulaattori-
koulutuksella tulee huomat-

Juhani Pesälä kokeilemassa metsäkone-simulaattoria, 
joita Taivalkosken yksiköstä löytyy 3-5 kappaletta.

OSAO Taivalkosken yksiköstä Teemu Riepula, Teuvo Turves, Kimmo Vuorma sekä 
lehtorit Pertti Nissi ja Jouni Kortetjärvi.

tavia säästöjä. Taivalkos-
ken yksiköstä löytyvät John 
Deere’n, Ponssen ja Valme-
tin uusimmat hakkuukone-
simulaattorit. Ohjattu simu-
laattoriharjoittelu tehostaa 
hakkuukoneenkuljettajan al-
kuvaiheen oppimista. Ennen 
oikealle koneelle siirtymistä 
simulaattorilla voidaan opis-
kella turvalliset ja joustavat 
työmenetelmät, koneen hal-
lintalaitteet, automaatiojär-
jestelmät sekä mittasaksi-
en käyttö. Koulutus kestää 
kolme vuotta, josta ensim-
mäinen vuosi on teoreettis-
painotteinen ja loput kaksi 
vuotta hyvinkin käytännön-
läheisiä. Kaikki oppilaat 
käyvät saman koulutuksen 
ensimmäisen vuoden aikana 
ja sen jälkeen valikoituvat eri 
linjoille, kuten metsäenergi-

an tuotannon koulutusohjel-
maan tai metsäkoneenkulje-
tuksen koulutusohjelmaan. 

Koulutuksessa tärkeänä osa-
na on puolen vuoden käy-
tännön harjoittelu alan yri-

tyksissä, jossa päästään 
harjoittelemaan työtehtäviä 
autenttisissa olosuhteissa.

Livolla esillä metsät ja työllistäminen

Viime viikon tiistaina 8.3 jär-
jestettiin Livon kylätalol-
la Metsät tuottamaan –ti-
laisuus. Kokoontuminen 
järjestettiin, koska, maa- ja 
metsätalous sekä pienyri-
tystoiminta ovat pääasialli-
sia tahoja, joissa sivukylien 
työpaikat syntyvät tulevai-

suudessakin. Tilaisuuden 
järjestäjinä toimivat yhteis-
työssä Kerttu ja Kauko –han-
ke, Stora Enso, Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistys ja Met-
säpalvelu Kerälä Oy. Tilai-
suuteen oli saapunut pieni, 
mutta sitäkin aktiivisempi 
yleisö, joka keskusteli ja otti 
kantaa esiin tulleisiin asioi-
hin.

Stora Enson hankinta-
esimies Heikki Toivanen 
toi esille mahdollisuuksia 
ja edellytyksiä, joilla puun-
myyjä saa parhaimman tilin 
myymästään puusta sekä 
miten nykyteknologia ja tie-
totekniikka voidaan yksin-
kertaisella tavalla yhdistää 
puukaupanteossa.

Metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Jussi Perttu 
kertoi yhdistyksen toiminta-
ajatuksesta ja palveluideasta 
sekä metsätalouden rahoituk-
sesta, joilla halutaan edistää 

Tilaisuuteen osallistujat ottivat aktiivisesti kantaa illan aiheisiin.

Toiminnanjohtaja Jussi Perttu esitteli tapoja metsien 
kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttämisestä.

paikallisten metsänomistajien 
etua sekä tavoista, miten 
metsien kestävä käyttö ja 
luonnon monimuotoisuus 
turvataan tulevaisuudessa.

-Metsäpalveluyrittäjä voi 
tarjota paikallisesti ammat-
titason erilaisia metsänhoi-
topalveluita, esitteli toimin-
taansa Metsäpalvelu Timo 
Kerälä. 

Aluetyönteki jä  Jouni 
Puhakka Kerttu ja Kauko 
–hankkeesta kertoi, miten 
rekisteröityneellä yhdis-
tyksellä taikka yrityksellä 
on mahdollista ottaa töihin 
työllistämistuella sivukylien 
pitkäaikaistyöttömiä.

Metsät tuottamaan –ti-
laisuus saa jatkoa kevään 
aikana. Seuraavaksi kokoon-
nutaan Puikkarin tiloissa 
13.4.2011 klo 18.00.

Jouni Puhakka 
aluetyöntekijä

METSÄPESÄLÄ OMETSÄPESÄLÄ OMETSÄPESÄLÄ OMETSÄPESÄLÄ OMETSÄPESÄLÄ OYYYYY
Sotkajärventie 1081, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 361 886Puh. 0400 361 886Puh. 0400 361 886Puh. 0400 361 886Puh. 0400 361 886
Koneellinen puunkorjuu •  Maanmuokkaukset

Metsäpäivän yleisökyselyn arvonnassa pääpalkinnon, moottorisahataiteilija
Jouko Keskiahon tapahtumapaikalla taiteileman karhun, voitti 8-vuotias Arttu
Tikkanen, joka kuvassa Jouko Keskiahon kanssa. Kuva Pirkko Saastamoinen.
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Kun perheet tulevat lomalle 
Syötteelle, retket suunnitel-
laan ottaen huomioon lasten 
ikä.. Pienimmät ovat muka-
na ahkiossa. Jo kahden vuo-
den iästä lähtien lapset hiih-
tävät. Matka on tietenkin 
silloin melko lyhyt. Tänä 
vuonna 4-vuotias lapsi hiih-
ti reilun kolmenkilometrin 
matkan Eteläisestä Pytkyn-
harjusta Pytkynpirtille. Siinä 
välillä on iso mäki, Pytkyn-
harjun ylitys. Oli kuulem-
ma pitänyt pyllymäkenä tul-
la alas. Hyvin paljon on 5-6 
vuotiaita, jotka hiihtävät 4-7 
kilometriä. Hyvin yleinen ja 
suosittu reitti on hiihtää Iso-
Syötteeltä Pytkynharjuun. 
Matkaa on noin 7 kilometriä, 
ja siinä on paljon alamäkeä. 
Takaisin on yleensä kyyditys 
autolla. 
Pienimmät ovat äidin mas-
sussa vielä kasvamassa. 
Hiihtolenkillä oli eräs rou-

Syötteen hiihtoladuilla 
retkeilee kaikenikäisiä

Äiti ja isä pienten lapsiensa kanssa ovat tuttu näky Syöt-
teen hiihtoladuilla. 

 Pudasjärven eläkeläiset tem-
paisivat ja kävivät Oulus-
sa Auran majalla viettämäs-
sä talvipäivää maanantaina 
14.3. Päivän viettoon kuului 
hiihtämistä ja sauvakävelyä. 

Kilpahiihtäjiä oli kolme, 
mutta he olivat sitäkin voi-
tokkaampia. Liekö heidän 
voi-tokkuus johtunut siitä, 
että kannustusjoukkoja oli 
neljä kertaa enemmän kuin 
hiihtäjiä. Kaikki kolme ylsi-

Eläkeläisten ulkoilupäivä
vät mitaleille. Eila Inkinen 
sai kultaa 70-vuotiaitten sar-
jassa, Raili Niskala prons-
sia ja Aarne Latvajärvi ho-
peaa 80-vuotiaitten sarjassa. 
Tämä osoittaa sen, että lii-
kunta kannattaa aina ja pitää 
varttuneemmankin kuntoa 
yllä. Sauvakävelystä ei tul-
lut mitalia eikä arpa osunut. 
Osanottajien kesken arvot-
tiin leikkkimielisiä palkinto-
ja. Tämäkin muoto on haus-

Ylemmässä kuvassa vasemmalta Aarne Latvajärvi, Eila Inkinen ja Raili Niskala. Alem-
massa kuvassa vasemmalta Raili Niskala, Aarne Latvajärvi ja Eila Inkinen

Pudasjärven kaupungin lii-
kuntatoimi, nuorisotoimi ja 
hyrrähanke yhdessä järjes-
tivät liikuntahallilla pöytä-
tennisturnauksen lauantaina 
12.3. Turnaukseen osallistui 
n. 15 Pudasjärvistä nuorta 
pingiksen harrastajaa. Tur-
naus oli tosi hienosti on-
nistunut ja lämminhenki-
nen. Oli upeaa nähdä miten 
nuoret ottivat itse vastuun 
turnauksen läpiviennistä, 
kertoi Sampo Laakkonen 
liikuntatoimesta. He muun 
muassa hoitivat tuomaroin-
nin ihan itse ja olivat kovasti 
kiinnostuneita toteuttamaan 
samankaltaisia tapahtumia 
vastaisuudessakin. Turna-
us jaettiin kahteen lohkoon, 
jonka jälkeen oli pudotus-
pelit. Turnauksen voitti 
Mika Toikka, hopealle sijoit-
tui Sami Pitkänen ja prons-
sia voitti Aleksi Jattula. Sam-
po Laakkonen mainitsi, että 

Pingistä Liikuntahallilla

niin sekä liikunta – että nuo-
risotoimen on tarkoitus in-
nostuttaa ja tukea Pudas-
järvisiä nuoria järjestämään 

Turnauksen parhaat podiumilla. Nyt on aika tuulettaa.

Hirvaskoskella, Korentojär-
vellä hiihdettiin kuutamo-
hiihtoa perjantaina 18.3. Pil-
viverho väistyi kuunvalon 
tieltä sopivasti pimeän tul-
tua ja kuu valaisi latua hiih-
täjille. Navakka tuuli lisä-
si vähän hiihtäjien vastusta 
Nutiperää kohti mentäessä, 
mutta Pikkaraisen rantaan 
olikin sitten helppo sivakoi-
da. Ladun varrella roihujen 
liekit tanssahtelivat tuulen 
voimasta, mutta sinnikkäästi 
ne paloivat loppuun asti.  

Kylätoiminnan ja Sot-
kajärven Vedon järjestä-
mään tapahtumaan saapui 
29 ”kuuhullua” osallistujaa 
suksilla ja pienimmät pul-
kassa istuen. Nollakeli suo-
si tapahtumaa ja suksi luis-
ti hyvin. Välillä istahdettiin 
makkaranpaistoon nuotio-
paikalle Pikkaraisen rantaan. 
Makkaroiden paistuessa oli 
mukava vaihtaa ajatuksia ja 
kuulumisia. Tauon jälkeen 
jaksoi taas sivakoida kuun 
loimotellessa taivaalla. Kol-
men tunnin hiihtämisen jäl-
keen rantautuivat hiihtäjät 
kukin vuorollaan ja yhteises-
ti päätettiin hiihdellä kuuta-
mossa tulevinakin vuosina.

Seuraava kylätoiminta on 
lauantaina 2.4. klo 11-15 ul-
koilutapahtuman merkeissä 
Pikkaraisen rannassa. Sinne 
ovat tervetulleita isot ja pie-
net. Luvassa on mukavaa te-
kemistä ja puffetista saa os-
taa makoista mahantäytettä.

Järjestämme tapahtuman 
säävarauksella. Toivotaan 
auringonpaistetta ja kevät-
hankia! 

Kuutamossa hiihtänyt ja 
tapahtumaa järjestämässä 
ollut

Paula Ylitalo

Kuutamohiihto 
Korentojärvellä

Ikäihmisten harmina on 
usein tasapainon heikkene-
minen. Tasapaino-ongelmat 
aiheuttavat kaatumisia ja sitä 
kautta vakaviakin murtumia. 
Baselin yliopistossa Sveitsis-
sä tehdyssä tutkimukses-
sa vanhusten kaatumison-
nettomuudet vähenivät alle 
puoleen kun he osallistuivat 
pikkulapsille suunnitelluille 
musiikkiliikunnan tunneille. 
Tutkimus kesti vuoden ja sii-
hen osallistui 134 henkilöä, 
joiden keski-ikä oli 75 vuot-
ta. Kaikilla heillä oli tutki-
muksen alkaessa tasapaino-
vaikeuksia ja käveleminen 
oli epävakaata.

Heidät jaettiin kahteen 
ryhmään joista toinen osal-
listui puoli vuotta joka viikko 
ohjattuun liikuntaan piano-
musiikin tahdissa. Kävelyn 
lomassa henkilöt tekivät 
käännöksiä, oppivat keven-
tämään ja vaihtamaan tasa-
painoa, kättelivät toisiaan ja 
tekivät ylävartalon kierto-
ja. Kontrolliryhmä ei osallis-
tunut ohjattuun liikuntaan. 

Senioritanssi on erinomainen tapa hoitaa niin sosiaalisia 
kontakteja kuin pitää huoli liikuntakyvyn säilymisestä. 
Kuvassa Pudasjärven Senioritanssijoita viikoittaisessa 
harjoituksessaan kansalaisopistolla.

Ohjatussa ryhmässä tapah-
tui puolen vuoden aikana 
vain 24 kaatumista ja kont-
rolliryhmässä 54. Koehenki-
löt hyötyivät musiikkiliikun-
nasta kokeen päätyttyäkin. 
Kävely jatkui aiempaa va-
kaampana, ja he pystyivät 
toimittamaan turvallises-
ti erilaisia askareita kävelyn 
lomassa. ”Parin minuutin hi-
das valssi päivässä parantaa 
raihnaisten vanhusten voin-
tia” Oulun kaupunginsai-
raalan ylilääkäri Pentti Kois-
tinen kertoo. ”Tasapainoa 
horjuttava liikunta, esimer-
kiksi tanssi, parantaa van-
husten tasapainoa. Tämä on 
osoitettu monissa tutkimuk-
sissa. Nykyisin puhutaan 
3D-liikunnasta, jossa liike ta-
pahtuu kolmeen suuntaan.” 
Heikosti liikkuvalle vanhem-
malle henkilölle sopii hidas 
tango tai valssi, jossa hän saa 
tukea partnerista. Hyväkun-
toiset voivat tanssahtaa vaik-
ka rocken rollia. 

Ensio Koivula

Tanssimalla tasapainoon

kaa ja virkistävää liikuntaa. 
Ensi vuonna hiihtäminen 

otetaan uusiksi ja toivotta-
vasti saadaan viestijoukkue 
kasaan. Ilma ei oikein suo-
sinut, mutta kaikki nauttivat 
päivästä eikä lumisade hai-
tannut ketään. Tämä on sitä 
oikeaa eläkeläisten yhdessä-
oloa ja tekemistä.

Hilkka Tihinen

lisää tapahtumia, joissa he 
itse saavat kantaa vastuun 
ja käyttää luovuuttaan mah-
dollisimman paljon.

va, jonka vatsa jo kovas-
ti pullotti osoittaen uuden 
pienen perheenjäsenen ole-
van tulossa. Hän oli valinnut 
hiihtoreitikseen Pytkynpirt-
ti-Riihikumpu-Pohjoinen 
Pytkynharju-Pytkynpirtti. 
Matkaa on kymmenen kilo-
metriä. Hän kertoi, että hän-
tä jännitti, millainen latu on, 
mutta hyvin oli pystynyt 
hiihtämään ja mäen Riihitu-
van luona laskemaan. Hän 
kertoi, että oli todella hyvä ja 
mukava reitti hiihtää. Vauva 
on syntymässä kesäkuussa.
Tänä talvena kävi minun 
luona kahvilassa perhe, jol-
la on kaksi lasta. Vanhempi 
lapsista oli noin kolme -vuo-
tias. Rouva kertoi, että hän 
kävi kyseistä lasta odottaes-
saan kahvilalla useita ker-
toja. Katsoin rouvaa uudes-
taan, ja sitten muistinkin 
hänet. Hän oli silloin viimei-
sillään raskaana ja hän kävi 

luonnossa kävelemässä lu-
mikengillä. Kertoi, että se on 
turvallisin tapa liikkua, suk-
sille hän ei enää tuolloin us-
kaltanut lähteä, jotta ei vaan 
kaatuisi.
Syötteen hiihtolatujen kun-
toa ja vaihtelevuutta on ko-
vasti kehuttu. Ladut ovatkin 
hyvässä kunnossa. Syötteen 
upeat kuusikkometsät ja 
varsinkin helmikuussa ollut 
hieno tykky ovat herättäneet 
ihastusta.
Aikuisia hiihtäjiä on kaiken-
ikäisiä. Laduilla voi hiih-
tää perinteisellä tai vapaalla 
tyylillä. Osa hiihtelee hiljak-
seen ja luontoa seuraillen, 
osa hiihtää luistellen kuka 
kovempaa ja kuka hiljaisem-
paa vauhtia. Kukin valitsee 
kuntonsa mukaan itselleen 
sopivan reitin, hiihtotavan 
ja matkan. Kaikkia yhdis-
tää sama tekijä; he nauttivat 
hiihtämisestä ja ulkoilusta. 
Lieneepä se hyvin monille 
eräänlainen retriitti -rauhoit-
tuminen luonnon keskellä. 
Matkalla voi tehdä myös lin-
tuhavaintoja. Tänä vuonna 
on olut hyvin runsaasti pik-
kukäpylintuja. Niiden ään-
tely on voimakasta, ja ne 
ovat melko suurissa parvis-
sa. Koiraan ruosteenruskea 
väritys erottuu selvästi sen 
lentäessä. Ladun varrella on 
nähty suuria parvia teeriä. 
Pyitä on nähty muutamia, 
ukkometson on joku nähnyt 
Romevaaran tienoilla. Tun-
turipöllö oli eräänä päivänä 
istunut puussa, ja kuukkelit 
olivat sitä hätyytelleet. On 
varmaan ollut hieno näky. 
Lintujen ruokintapaikalla 
on nähtävissä sinitiaisia, ta-
litiaisia, hömötiaisia ja käpy-
tikka.

Lahja Simonen Syötteeltä
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Kivarin KierroKsesta perinne

Lauantaina 19.3 järjestetty 
laatuaan ensimmäinen lii-
kunta ja ulkoilutapahtuma 
Kivarin Kierros veti muka-
vasti väkeä. Reitin kävi hiih-
täen kiertämässä noin 90 
henkeä. Lisäksi Jyrkän-mon-
tulla mäenlaskussa oli usei-
ta kymmeniä lapsia ja vähän 
isompiakin ihmisiä. Osal-
listujat pitivät siitä, että on 
hyödynnetty Jyrkkäkosken 
maastoa myös talvitapahtu-
mien käyttöön. Soppatykillä 
kävi melkoinen porina kun 
ihmiset rupattelivat ajatuksi-

Sisko Kälkäjä tuli ensim-
mäisenä kierrokseltaan

Juhani Rajavaaralla on 
takanaan jo kuusi rajalta-
rajalle hiihtoa, eikä tah-
din hiipumisesta ole vielä 
tietoa.Lapset saivat kasvoilleen hienot maalaukset.

aan siitä, miten tapahtumaa 
voidaan vielä kehittää. 

Tapahtuma voitiin viedä 
läpi Pudasjärven Urheilijoi-
den ja Pudasjärven kaupun-
gin luvalla käyttää huvialuet-
ta ja latuja. Työpetari järjesti 
hernesopan ja kahvittelun ja 
Pudasjärvi-lehti tapahtuman 
ilmoittelun.

Järjestäjien mieltä läm-
mittivät ihmisten vilpittömät 
kiitokset vapaaehtoisvoimin 
järjestetystä vapaamuotoi-
sesta liikuntatapahtumasta. 
Mono Zumbasta tykättiin ja 
suurta riemua nähtiin Jyrkän 
montulla, missä Oravaisen 
Tuomas jakoi lapsille eriko-
koisia sisärenkaita, joihin oli 
pumpattu ilma. Renkaat oli-
vat hyvä ja turvallinen tapa 
nauttia mäessä ja vauhdin 
hurmasta. Nähtiinpä monen 
aikuisenkin innostuvan las-
kemaan noin kaksi metriä 
halkaisijaltaan olevalla mo-
ton renkaalla. Montulla vie-
raili myös Minna Pekkasen 
suomenhevostamma Vee-

ra, joka näytti kiinnostavan 
lapsia.

Tapahtuma oli hyvä esi-
merkki talkoohengestä ja 
yhdessä yrittämisestä. Pai-
kallisten yritysten K–Su-
permarketin, Pudasjärven 
Osuuspankin, Vianorin, Pu-
dasjärvi-lehden, Kesportin, 
SPR:n, Pudasjärven kaupun-
gin liikuntatoimen, Työpe-
tarin sekä SEVE-huollon 
lahjoitukset mahdollistivat 
omalta osaltaan onnistuneen 
tapahtuman.

Arvontavoittajat: Timo Goman Syötteen hiihtomajan viikonloppu. Ulmaxin mikrokui-
tualusasut: Eini Illikainen, Vilho Tolonen, Aarne Latvajärvi ja Hannu Peltoniemi.

Mitaleita Eläkeliiton hiihdoista

Kiitokset myös monille 
yksityisille henkilöille, jot-
ka tulivat apuun. Karppisen 
Teemu piti hienon lentonäy-
töksen, lapsiparkkia hoitivat 
Tero Koivula, Minna Pek-
kanen, Eveliina Illikainen ja 
Teemu Puurunen. SPR:n ras-
tia hoitivat Tarja Hemmilä, 
Liisa Stenius ja neiti Fara-
nak. Maastosuksia ja lumi-
kenkiä esitteli Heino Ruus-
kanen, joka antoi arvokasta 
osaamistaan myös tapahtu-
man suunnittelussa. Katja 

Järvenpää jumppasi poru-
kan hiihtokuntoon Zumbal-
la, Satu Piri-Tihinen oli Kati 
Tihisen kanssa hoitamassa 
lasten kasvomaalausta ja mo-
nenmoista muutakin. Alpo 
Illikainen hoiti soppatykkiä 
ja Juhani Rajavaara toimi ta-
pahtuman suojelijana. 

Järjestäjät päättivät, että 
tapahtuma järjestetään myös 
ensivuonna samaan aikaan. 

Sampo Laakkonen, Ensio 
Koivula ja Jaana Taskila

Väkeä alkoi kertymään tapahtu-
mapaikalle jo hyvissä ajoin.

Lauantaina lähdimme koko 
perheen voimin katsomaan 
miltä näyttäisi Kivarin kier-
ros -tapahtuma Jyrkkäkos-
kella. Luvattu oli kaikenlais-
ta mukavaa puuhaa koko 
perheelle, lapsiparkkia myö-
ten, jonne saattoi lapset jättää 
hiihdon ajaksi. Mäenlasku  
täytetyillä auton sisäkumeil-
la näytti olevan suosittua 
niin pienempien kuin isom-
pienkin lasten  keskuudessa. 
Mäenlaskussa  aika tuntui 
kuluvan sillä aikaa kun van-
hemmat kävivät  Kiertämäs-
sä hiihtäen Kivarinjärven 10 
km lenkin, missä oli puolivä-
lissä matkaa tarjolla lämmin-
tä mehua, suklaata ja pähki-
nöitä sekä arvontakupongit 

Kivarin kierroksella suksi luisti 
, joiden voitoista meidän-
kin perhe pääsi nauttimaan. 
Hiihtokeli suosi hiihtäjiä ja 
suksi luisti vaikka aurinko ei 
meille näyttäytynytkään ja 
luntakin vähän tuulen mu-
kana välillä tuprutteli, mutta 
sekään ei mukavaa tunnel-
maa lannistanut  eikä hymyä 
kasvoilta vienyt.

Huvialueella oli tarjol-
la hernekeittoa, lättyjä ja 
kahvia pientä maksua vas-
taan, jotka kyllä hiihdon 
ja ulkoilun jälkeen tekivät 
kauppansa. Ihmiset jutteli-
vat innokkaasti keskenään 
ja kaikkialla näkyi punaisia 
poskia ja  liikunnan tuomaa 
hyvää mieltä. Tapahtuma 
oli kaiken kaikkiaan onnis-

tunut  ja juttua riitti loppu-
illaksi kaikesta kivasta mitä 
oli tarjolla ollut –ainakin 
meidän perheellä. Itseäni jäi 
vain harmittamaan, kun en 
ehtinyt laskea mäkeä ja ren-
kaita kokeilla, mutta toivot-
tavasti sekin asia korjaantuu 
ensivuonna. 

Tällaiset tapahtumat tuo-
vat mukavaa vaihtelua Pu-
dasjärven elämään ja arkeen. 
Toivottavasti samankaltaisia 
tapahtumia tulee olemaan 
ympäri vuoden ja saataisiin 
kaikki ihmiset innostumaan 
ja lähtemään mukaan yhtei-
siin liikunta tapahtumiin.

Jenni Peltoniemi

Pudasjärven Eläkeliiton jä-
senet menestyivät hyvin Elä-
keliiton Pohjois-Pohjanmaan 
piirin hiihtomestaruuski-
soissa Vihannissa 17.03..Nel-
jän hengen joukkueen tuo-
misina oli kolme mitalia.

Naisten sarjassa 70 Liisa 
Heikkilä sai hopeaa. Miesten 
sarjassa 80 Juhani Rajavaa-
ra oli täysin ylivoimainen 
voittaja. Miesten sarjassa 65 
Matti Kela hiihti pronssille. 
Miesten sarjassa 70 Heikki 

Heikkilä sijoittui sijalle 15. 
Kisoja suosi kaunis sää. 

Kisassa oli osallistujina noin 
70 hiihtäjää. 

Heikki Heikkilä

Taiteilija Tolosen säätiölle 
öljyvärimaalaus lahjoitus
Fortum Sähkönsiirto Oyj on 
päättänyt luovuttaa vasta pe-
rustetulle taiteilija Paavo To-
losen säätiölle omistamansa 
teoksen ”Pintamon voima-
laitos”. Paavo Tolonen on 
maalannut teoksen Pudas-
järven Pintamolla sijaitse-
vasta, Fortumin omistamas-

ta voimalaitoksesta vuonna 
1964. Teos on suuri öljyväri-
maalaus ja se on ollut esillä 
Fortumin toimitiloissa. 

Perustetulle säätiölle For-
tumin lahjoittama teos on 
ensimmäinen säätiön perus-
tamisen jälkeen saatu lahjoi-
tus. Säätiössä uskotaan, että 

vastaavia lahjoi-
tuksia tulee vielä 
lisää ja niistä saa-
daan ajan kanssa 
kootuksi kattava 
läpileikkaus koko 
Tolosen tuotan-
nosta.

Säätiön pe-
rustamiskokouk-
sen yhteydessä 
taiteilija Tolosen 
perikunta ja Pu-
dasjärven kau-
punki lahjoitti-
vat säätiölle noin 
30 teosta. Lisäk-
si säätiö sai huo-
lehdittavakseen 
suuren määrän 
Paavo Tolosen 
muuta taidetta 

ja taiteen tekemiseen liitty-
vää materiaalia. Säätiöstä to-
detaan, että se ottaa vastaan 
myös sellaisia Tolosen teok-
sia, jotka voivat jäädä edel-
leen lahjoittajan käyttöön 
sovituksi ajaksi ja sovitulla 
tavalla, jolloin niiden omis-
tus on säätiöllä ja niillä kar-
tutetaan säätiön peruspää-
omaa edelleen.

Mikko Kälkäjä
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

HALUTAAN
VUOKRATA

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 
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)

Liikehakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!

Varastotie 5 Pudasjärvi

Puh. 040 187 1760
Jalkahoitaja Pirjo Leino

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

Syöte Experience Oy
Kelkkavuokrausta Syötteellä!

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

KAMPAAMOITA, 
PARTUREITA

puh. 040 581 6936

Parturi – Kampaamo

Landella
Ouluntie 194 A 93420 Jurmu

avoinna ma-la myös iltaisin

ISÄNNÖINTEJÄ

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

KELKKAVUOKRAUSTA

 • 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

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentti
Karvanpoisto sokerilla

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelut

Soita tai tule käymään
Toimisto avoinna 
Ma-pe klo 9-15

Jukolantie 4 Pudasjärvi 
(ent. Värikeskuksen tilat)

puh. 050 345 3680
Ensio Kauppila

arvio- ja kauppakirjat

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto
HIERONTAA, JALKA- JA KAUNEUDENHOITOA

FYSIOTERAPIAA, KUNTOSALI

Nikkarinkuja 12 Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym..

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit

TOIMITUKSET KOKO MAAHAN
PURKUOSAT UUDET OSAT

Lapin Auto-Osa Oy

Avoinna ma-pe 8-17

Ota yhteys p. 040 1951 732

Kirja: Helge Nygren, Sisu Suo-
men ja maailman maanteillä. 
Erittäin harvinainen, ei saa 
edes Sisun tehtaalta. Hp150€ 
postikuluineen. Puh 050 584 
7367.

Myydään väritelevisio. Pirtin 
pöytä ja penkit. Halutaan ottaa 
Souvareiden ja Abban levyjä. 
Puh. 044 251 3289 / 044 334 
0722.

Nissan Sunny vm.92 uud. mall. 
Soitin, vetokoukku. Vikalista 
haettu. Hp. 220€
Sohvakalusto aitoa nahkaa kak-
si tuolia + sohva. Hp. 130€
0440 923 946

Haluan vuokrata yksiön Pudas-
järven keskustasta, mahd. pian! 
Puh. 040 419 0982

Lukijan kynästä

Jonkun aikaa sitten, oli val-
takunnassa brändityöryhmä, 
jonka piti tehdä ja hahmotel-
la brändiä sellaisesta maasta 
kuin Suomi. Elikkä tehtävä-
nä oli luoda maailmalle mie-
likuva, miten meillä ollaan 
maailman silmin katsottuna; 
rempseitä, ulospäin suuntau-
tuvia, rehellisiä ja luotettavia 
kauppakumppaneita jne. 

Onpa eri yhteyksissä ke-
hoteltu yksittäisiä kansa-
laisiakin luomaan brändiä. 
Mitenkähän mahtaa luonti 
onnistua sairaalloiselta mö-
kin mummolta ja papalta tai 
pitkäaikaistyöttömältä. Siinä 
onkin tekemistä, kun sattuu 
pääsemään kuukauden koe-
ajalle työnsyrjään (koe käyt-
töön), siinä neljässä viikossa 
pitäisi luoda ja sipaista itses-
tään brändi ja jahka, jos sat-
tuisi saamaan jatkopestin 

vuodeksi jatkamaan tätä ra-
hakkaampaa hommaa (viisi 
tuntia päivä). 

Sellaisilla ihmisillä, joiden 
kuukausitulot ovat noin 500 
euroa tai alle ja josta maksaa 
vuokran ja muun välttämät-
tömän, niin on taas silosta ai-
kaa luoda brändiä kuukau-
den päivät. 

Näin maallikon ajatus-
maailmasta katsottuna, työs-
sä olevat ihmiset, sairaalois-
sa, vanhushuollossa. ym. sen 
hyvän työpanoksen lisäksi, 
on varmaan vaikeaa jaksaa 
luoda itsestään muuta brän-
diä, kun kotityötkin pitäisi 
jaksaa tehdä. 

Siitäpä vain bräntiä luo-
maan, ei voi muuta, kuin toi-
voa onnistumista!

Erkki Honkanen

Vuokrattavana Korennolla jär-
ven rannalla, 2h+keittiö 55m2, 
p. 0400 512 997

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

Kahvakuulakurssi 
4 vkoa Puikkarin 

peilisalissa tiistaisin 
klo 16-17 ja 17-18, 
5.4 alkaen h. 20 €, 

täytyy olla oma 
kuula, ilmoittaudu!

Kahvakuulat alkaen 
14,90€ !

Huhtikuun tarjoukset:
- 10 x kortteihin + 5 x 

kaupan päälle!
- 3 x puolihieronta 

45 min. 85 €
- 3 x kokohieronta 

90 min. 160 €

Koillismaan 
Kuntoneva

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta

- infrapunasauna

PUISTOTIE 2, PUDASJÄRVI

044 - 294 4345
www.kuntoneva.fi

Myytävänä Toyota Corolla far-
mari 1,6 vm. -98. Ajettu 260th. 
Katsastettu 8/2010, cd-soitin. 
Hp. 3200€, puh. 0440 254 
557.
Myydään 2000 l öljysäiliö ja va-
luma-allas. puh.040 775 7051.

Brändiä luomaan

SEKALAISTA
Kadonnut Pudasjärvilehden 
banderolli Kultakelloajot -poro-
kisoissa. Banderolli-lakanasssa 
lukee Pudasjärvi-lehti ja lakana 
on noin 2 m leveä, korkeus n. 
40 cm. Jos poimit banderollin 
talteen tai tiedät missä se on 
soita p. 0400 385 284.
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Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!
Ota yhteys p. 040 1951 732

TAKSEJA

Palveluhakemisto
LAKI- JA 

PANKKIPALVELUITA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

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

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

LAKKAUS- JA 
MAALAUSPALVELUITA

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

METSÄALAN
PALVELUITA

TAKSI
VELI-MATTI LAITINEN

0400 231 223

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

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

§ 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

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Ranuan
Kiinteistövälitys Ky
 Kuusitie 4, Ranua, Puh. 0400 893 556

KIINTEISTÖVÄLITYKSIÄ

Vietimme mukavan illan vii-
me keskiviikkona Syötteel-
lä Pytkynpirtillä. Saimme 
kuulla ja nähdä kuvina elä-
mästä Vienan Karjalan ky-
lissä ja myös Muurmanskin 
piirin kylissä. Ape Nieminen 
oli valmistellut kuvakoos-
teen avustusmatkoiltaan 
Karjalasta. Paavo Uusi-Illi-
kainen soitti kannelta ja lau-
loi laulun Lähtevien laivojen 
satama. 

Kanteleensoiton säestä-
mä kuulimme myös Leena 
Heikkisen esittämänä runon 
Rakastin sinnuu kuin Kar-
jalaa. Alpo Laakkonen esit-
ti runon Lintujen kevät. Mu-
kana oli kaksi harmonikan 
soittajaa: Pauli Särkelä Syöt-
teeltä ja Antti Jokikokko He-
tekylästä. He soittivat kome-
asti ja heidän säestämänään 
kuulimme Aimo Pietilän yk-
sinlaulua ja paljon myös lau-
loimme yhdessä ohjelman 
lomassa ja tilaisuuden lop-
pupuolella. 

Tilaisuudessa oli myös 

Vienan Karjala-ilta Syötteellä Pytkynpirtillä
arpajaiset, ja mukavasti nii-
tä voittoja sieltä putkahteli-
kin. Kahvit joimme tilaisuu-
den alussa. Siihen munkit 
ja piirakan olivat leiponeet 
Syötteen kylältä Salli Vähä-
kuopus ja Lilja Kenttälä. Ilta 
kului rattoisasti ja lopuksi 
Kahvilan emäntä Lahja virit-
teli tulen kotakeittiön puo-
lelle ja sinne saimme makka-
rat paistumaan ja siinä sitten 
vielä iltapalaksi halukkaat 
saivat syödä nuotiossa pais-
tettua makkaraa.

Tähän Kesseli ry: järjestä-
mään tilaisuuteen tuli myös 
useita Syötteellä lomalla ole-
via henkilöitä ja osallistujia 
oli useilta kyliltä Pudasjär-
veltä. Tapahtuma järjestet-
tiin talkoovoimin. Sen tuotto 
menee kokonaisuudessaan 
Kesselin kautta Koillismaan 
ja Vienan Karjalan avustus-
työhön. Merkittävä panos oli 
myös Pudasjärvi-lehdellä, 
joka osallistui tapahtumaan 
julkaisemalla mainoksen 
Pudasjärvi-lehdessä. Näin 

saimme tiedon tapahtumas-
ta leviämään laajalti. Oli to-
della mukava, kun väkeä oli 
niin runsaasti. Tämähän on 
jo perinne. Kerran kevään 
hiihtoviikoilla järjestämme 
ohjelmallisen Vienan Karja-
la-illan. Tämä on melkoinen 
kulttuuritapahtuma. 

Syötteen lomalaiset ovat 
kovasti pitäneet näistä tapah-
tumista. Joka talvi minulta 
kysytään, milloin kyseinen 
tapahtuma pidetään. Tapah-
tumia muistellaan vuosien 
päästä. Samalla lomailijat ta-
paavat paikallisia ihmisiä ja 
yhdessä laulaminen on mu-
kavaa. Tilaisuudessa kerro-
taan myös Kesselin työstä. 
Yhdessä tapahtuman järjes-
täminen sujuu näppärästi, 
yhden henkilön osalle tulee 
vain pieni työpanos ja yh-
dessä saadaan paljon aikaan. 
Kiitos kaikille mukana oleil-
le ja Kesselin toimintaa tuke-
neille!

Lahja Simonen
Yhteislaulu kajahti reippaasti
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/
aktiviteetit/viikko-ohjelma/  
Näyttely Outoja piirteitä - Akvarelli- ja öljyvärimaalauksia, 
1. 3. - 30. 3. Taidehuone Pudikki.
Kurenkoskessa: 26.3. Karaoke kilpailu. 15.4. Chanel Four, 16.4. 
Renne ja Aliset.
Hotelli Iso-Syöte: 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.
Luontokuvakilpailun parhaat Kuusamo XV Nature Photo -valoku-
vauskilpailun v. 2010 parhaimmistoa esillä Syötteen luontokeskuksessa 
13.1.-27.3.  Luontokeskus avoinna 19.2. alkaen joka päivä klo 10–17.  
Vapaa pääsy. 
Katariina Kuukasjärven akvarelleja näyttely 1.4.-27.6. Syötteen 
Luontokeskuksessa
16. Syötehiihto 2.4. klo 9 Syötteen hiihtostadionilla., katso: www.
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/syotehiihto katso myös ilmoitus 
tällä sivulla.
Kalastus- ja ulkoilutapahtuma la 2.4. klo 12-15 Jongunjärven 
Karvosenrannassa. Järj. Jongun osakaskunta ja kyläyhdistys ja Jaakangan 
maa-Ja kotitalousnaiset.
Yleinen pilkkikilpailu Havulan rannassa 3.4. klo 10-15. Järj. Virkis-
tyskalastajat.
Pilkkikilpailut Jaurakkajärvellä 9.4. klo 10-13.
Kirppis la 16.4 klo 10-14 MLL Kirppis entisen Vaateliike Ahosen 
tiloissa Varsitie 7.
Pääsiäistanssit Möykkylässä Puhoksella 23.4. alk. klo 21. Tanssittajana 
Naseva.
Yleinen Pilkkikilpailu Korentojärvellä Pikkaraisen rannassa 25.4. 
klo 10-15. Järj. Virkistyskalastajat.
Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet ke 27.4. klo 12-15 
Rimminkankaan koulun salissa.
17. Paavo Kuosmanen maraton la 30.4. klo 12 liikuntahallin piha. 
Ilm. 26.4.2011 mennessä erkki.moilanen@pudasjarvi.fi tai heino.
ruuskanen@pudasjarvi.fi
Kurenalan halkijuoksu ke 18.5. klo 19. Ilm. vapaa-aika toimistoon 
17.5.2011 mennessä.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 30.3.2011 klo 18.00
kaupungintalolla.
Hallitus kokoontuu klo 17.30.

Pudasjärvi ry.

Kalastus- ja ulkoilutapahtuma 
Jongunjärven Karvosenrannassa 

lauantaina 2.4.2011 klo 12-15

Ohjelmassa mm. pilkkikisa, hiihtoa, ulkoilua, 
mukavaa yhdessäoloa ja arvontaa.

Pilkkikisassa hienot palkinnot. 
Tarjolla suolaista ja makeaa. 

Tervetuloa vauvasta vaariin!
Jongun osakaskunta ja kyläyhdistys sekä 

Jaalangan maa- ja kotitalousnaiset

16. SYÖTEHIIHTO
2.4.2011 klo 9.00 Syötteen hiihtostadion, Pudasjärvi
Perinteisen hiihtäjät lähtö: klo 08.30
Vapaa tyylin lähtö: klo 09.15
www.pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/syotehiihto

KILPASARJA 50km M yleinen, N yleinen, N 40, M 40, M 45, M 50, M 55
KUNTOSARJAT M/N 50km, M/N 25km kuntosarjoissa arvontapalkinnot

Osanottomaksut, 20.3.11 mennessä 27€, 21.3.11 jälkeen 35€, 536004-24296
Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097, heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

Lounas sisältää lämpimän 
ruuan, salaatin, juoman, 
leivän, levitteen, 
jälkiruokana kahvi 
tai kiiseli.

PUIKKARIN
LOUNASLISTA

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

Tarjoillemme lounasta 
arkisin 11-13.30 
hintaan 7,50

To 24.3 Jauhelihakeitto, Vispipuuro
Pe  25.3 Broilerinkoipi+ riisi+ kastike
 Kahvi+ leivos
Ma 28.3 Munakasrulla+ perunat+ kastike
 Karpalohyydyke
Ti 29.3 Kermainen lohikeitto, Lätyt
Ke 30.3 Lihakastike+ muusi, Kahvi+leivos 
To 31.3 Makaronilaatikko, Kiisseli

TYÖPETARI RY
www.puty.fi

LOUNAS 24.3 -30.3.2011

Tervetuloa nauttimaan!
KIVUT KURIIN
vastaanotto su 27.3. klo 9-17 
Hotelli-ravintola Kurenkoski
ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun 
niska, rintaranka, iskias, migreeni, pään-
särky ja monissa oudoissa kiputiloissa. 
Jalkojen pituuserojen mittaus sekä 
virheasentojen tutkimus – korjaus/tuet.

e. pajunen
Dr. of naprapathy

Korpisen kyläseuran vuo-
sikokousväki valitsi uu-
sia jäseniä johtokuntaansa. 
Erovuorossa olleet Jorma 
Syrjäpalo ja Asta Herukka 

Korpisen kyläseuran johtokunta uudistui
valittiin uudelleen. Pirkko 
Moilanen-Lehtolan halutes-
sa jäädä pois hänen tilalleen 
valittiin Martti Lehtola. An-
neli Alatalo puolestaan ha-

lusi siirtyä "eläkkeelle" ja hä-
nen tilalleen valittiin Veikko 
Törmänen. Näin yhdeksän-
henkinen johtokunta uudis-
tui kahdella jäsenellä. Pu-

heenjohtajana jatkaa Jani 
Lehtola. Muina johtokun-
nan jäseninä jatkavat Mauri 
Väyrynen, Jaakko Piira, Toi-
vo Piira, Eero Kaikkonen ja 
Rauni Räisänen. Toiminnan-
tarkastajiksi valittiin Jouko 
Ylilehto ja Antti Alatalo. 
Kyläseuran harteille on tu-
lossa toimelias vuosi, joten 
tekemistä riittää jokaiselle 
halukkaalle. Jäsenmaksu pi-
dettiin ennallaan viitenä eu-
rona. Jatkossa jäsenrekis-
teristä poistetaan kahden 
peräkkäisen jäsenmaksun 

Korpisen kyläkokouksen vä-
keä koolla Jani Lehtosen toi-
miessa puheenjohtajana.

maksamatta jättäneet.
Kyläseuran lähiaikoina jär-
jestämiä tapahtumia on per-
jantaina 25.3 järjestettä-
vä senioripäivä, tiistaina 
5.4. Eläkeliiton Pudasjärven 
osaston vierailu ja lauan-
taina 9.4. pilkkikilpailu Ja-
urakkajärvellä. Pilkkikisan 
palkintojen osalta päätettiin 
siirtyä rahapalkintoihin, joi-
ta saa kolme parasta kus-
takin sarjasta. Pääsiäisen 2. 
pyhänä pidetään perintei-
nen Pudasjärven ja Puolan-
gan seurakuntien yhteinen 
jumalanpalvelus kylätalol-
la. Kipinää kylille -hankkeen 
projektipäällikkö Miia Lat-
vala vierailee Korpisella 20.4 
kertomassa mahdollisuuk-

sista saada hankerahoitusta 
muun muassa Kupson Kut-
sun luontopolun rakentei-
den korjaamiseen. 
Kyläseura jatkaa tänäkin 
vuonna työttömien työl-
listämistä mahdollisuuksi-
ensa mukaan. Maaliskuun 
alusta toukokuun loppuun 
kyläseura on mukana Ou-
lunkaaren seutukunnan ja 
kyläseuran sopimassa kun-
touttavassa työtoiminnas-
sa. Työtoiminnassa on mu-
kana kolme henkilöä, joiden 
lähiohjaajana on Jani Lehto-
la. Kuntouttavan työtoimin-
nanohjaajana on Arja Lam-
minkangas Oulunkaaren 
kuntayhtymästä. 
(rr)   

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-
sivujen tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista 
emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

Virkistyskalastajien jäsen-
ten välinen Pilkki-Cup pi-
dettiin tammikuun aikana 
neljänä osakilpailuna. Jois-
ta kolme parasta sijoitus-
ta huomioitiin kilpailijan 
loppupisteisiin. Tasapis-
teiden tullessa, sijoitus rat-
kesi sijoituksien perusteel-
la (eniten 1. sijoja jne.). 
Miehet: 
1. Eero Takkinen 43 pis-
tettä, 2. Vesa Teivaanmä-
ki 41, 
3. Pertti Raiski 24, 
4. Ari Mahlakaarto 24 

Pilkki-Cup N 2011: 
Miehet 65 v 
1. Ensio Takkinen 43 pis-
tettä. 
2. Reino Soronen  41, 
3. Matti Mikkonen 37 
4. Usko Kokko 33 
Naiset: 
1. Katja Siekkinen 41 pis-
tettä, 
2. Saimi Kuusisto-Mikko-
nen 41, 
3. Kokko Sirkka 35, 
4. Hannna-leena Poropu-
das 33.
(kl)
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kaksikerroksinen rakennus 
rakennetaan kaupungin pe-
rustamaan Valtatie 20 varrel-
la ja Iijoen rannalla olevaan 
Karhukunnaan hirsikortte-
liin. Kontiotuotteen rakenta-
man talon rakennustyöt on 
tarkoitus aloittaa mahdolli-
simman pian ja Metsähalli-
tuksen Pudasjärven metsätii-
min ja luontopalvelujen väki 
pääsee muuttamaan uusiin 
tiloihin jo ensi syksynä. 

Vaikka päätös oli yksi-
mielinen, asian käsittely kes-
ti noin 45 minuuttia, kos-
ka käytettiin runsaasti asiaa 
kannattavia ja selventäviä 
puheenvuoroja. Kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila 
korosti, että talon rakentami-
nen turvaa hirsirakentami-
sen työpaikkoja Pudasjärvel-
lä. Hän myös vakuutti, että 
kaupunginhallitus tarkistaa 
yhtiön ja rakennuttajayhtiön 
taloudellisen aseman takaus-
päätöksen täy-täntöönpanon 
yhteydessä. Takauksen mää-
rä pienenee samassa suh-
teessa kuin lainan pääomaa 
lyhennetään ja että takauk-
sesta peritään 2,5 prosentin 
vuotuinen hinta laskettuna 
takauksen pääomasta. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
selvitti, että Metsähallituk-
sen nykyiset tilat eivät enää 
vastaa työyhteisön tarpeita. 
Etsinnöistä huolimatta Pu-
dasjärveltä ei ole löytynyt 
muualta sopivia tiloja. Tämä 
toteutumassa oleva hanke 
on hyvien sattumien sum-
ma, joka on tärkeä Metsä-

Takauksella varmistettiin hirsitalon 
rakentaminen Metsähallituksen toimitiloiksi

hallituksen ohella myös kau-
pungille ja Kontiotuotteelle. 

Kaupunginhallituksen va-
rapuheenjohtaja Paavo Tihi-
nen korosti myös Metsähal-
lituksen toiminnan olevan 
kaupungille hyvin tärkeä. 

-Kun nyt tilaisuus tuli, 
kaupungin on oltava muka-
na varmistamalla takauksel-
laan Metsähallitukselle vält-
tämättömien toimitilojen 
rakentamisen. 

Valtuutettu Jari Jussila 
käytti Keskustan valtuusto-
ryhmän puheenvuoron. Hän 
kertoi, että ryhmässä kes-
kusteltiin asiasta perusteel-
lisesti. Siellä oli todettu, että 
taloudellinen riski on hyvin 
pieni ja ryhmä hyväksyi yk-
simielisesti takauksen. 

Kari Tykkyläinen muis-
tutti, että hirsitalokortte-
lin tarkoituksena on osoit-
taa hirsirakentamisen edut 
erityisen ekologisena raken-
nustapana, jossa projektin 
voimin selvitetään hirsira-
kentamisen hiilijalanjälkeä. 

Tuula Kuukasjärvi kysyi 
kiinteistöyhtiön perustami-
sesta ja oli kiinnostunut riit-
tävätkö parkkialueet. 

-Kiinteistöyhtiöllä on jo 
LY-tunnus ja yhtiön perus-
taminen on kaupparekiste-
rissä nimen varmistuksessa. 
Parkkipaikat riittävät, kehit-
tämispäällikkö Mikko Käl-
käjä vakuutti. 

Tauno Kujala antoi tun-
nustusta hankkeen ripeästä 
pystyyn nostamisesta.

-Pudasjärvi saa kaksiker-
roksisesta hirsitalosta ko-

mean maamerkin näkyväl-
le paikalle valtatien varteen, 
mainitsi Pentti Salmela. Sa-
maa näkökulmaa korosti 
Taina Vainio.

-Kannatan tässä tapauk-
sessa takausta, vaikka kau-
pungin ei tule olla takauksis-
sa automaattisesti mukana, 
totesi Erkki Honkanen. 

Arto Tuominen toivoi asi-
assa kaupungilta avoimem-
paa tiedottamista.

Henkilövalintoja
Reijo Talalalle myönnettiin 
ero teknisen lautakunnan jä-
senyydestä ja puheenjohtajan 
tehtävästä. Talala perusteli 
eroaan kaupunginhallituk-
sen jäsenyydellä. Uudeksi jä-
seneksi ja puheenjohtajaksi 
valittiin Jussi Timonen-Nissi 
ja hänelle varajäseneksi Jan-
ne Moilanen. 

Seppo Kerälälle myönnet-
tiin ero tarkastuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä 
sekä kaupunginvaltuuston 
Vasemmistoliiton 2. varaval-
tuutetun tehtävästä. Toiseksi 
varavaltuutetuksi nousi Tii-
na Haapakoski. Tarkastus-
lautakuntaan valittiin Pirkko 
Raitamaan henkilökohtai-
seksi varajäseneksi Joonas 
Baas. 

Sari Ojala oli pyytänyt 

eroa kaupunginhallituksen 
varajäsenen tehtävästä, kos-
ka hänen lähisukulainen on 
tarkastuslautakunnan pu-
heenjohtajana. Kaupungin-
hallitukseen Aune Ekdahlin 
varajäseneksi valittiin Hele-
na Huhtamäki. 

Jaurakkajärven rantaase-
makaava hyväksyttiin kau-
punginhallituksen esittämil-
lä vähäisillä muutoksilla. 

Valtuuston kokouksen 
alussa kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Eero Oi-
nas-Panuma pyysi kau-
punginjohtajaa antamaan 
talouskatsauksen kaupun-
gin taloudesta.

-Viime vuoden valmis-
tumassa oleva tilinpäätös 
osoittaa, että Pudasjärven 
kaupungin talous on tasa-
painossa. Verotulojen ja yh-
teisöverotulojen kasvu olivat 
suurempia kuin oli ajateltu. 
Myös valtion osuuksia tuli 
suunniteltua enemmän sekä 
kaupunki sai 1,2 miljoonan 
euron harkinnanvaraisen 
valtion osuuden. Ylijäämäl-
lä pystytään kattamaan kau-
pungin alijäämät sekä myös 
investointeja, kertoi kaupun-
ginjohtaja Daavittila.

Heimo Turunen

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.3 
myönnettiin yksimielisesti Kiinteistö Oy 
Pudasjärven Hirsikunnaalle kaupungin 

omavelkainen takaus 650 000 euron summalle. 
Takauksen saanut rekisteröitävänä oleva 
yhtiö on rakentamassa 500 neliömetrin 

hirsirakennuksen, johon Metsähallitus muuttaa 
vuokralle nykyisistä tiloista Toritie 2:ssa 

olevasta Teletalosta.

Jussi Timonen-Nissi valittiin uudeksi teknisen lautakun-
nan jäseneksi ja samalla puheenjohtajaksi. Vieressä 
valtuuston jäsen Kari Laakkonen. 

Karhukunnaan hirsikorttelista kertoo 
tällä hetkellä näyttävä mainostaulu 
Kuusamontien varressa.

Oulunkaaren alueelle perustettiin viime vuonna 122 uutta 
yritystä. Jäsenkunnista eniten yrityksiä perustettiin Iihin, 60 
kappaletta. Niistä viisi oli asuntoyhtiöitä. Toisaalta 21 yritys-
tä lopetti toimintansa, jolloin kokonaismäärä kasvoi 39 yri-
tyksellä. Pudasjärvellä uusia yrityksiä syntyi 40, joista yksi oli 
asuntoyhtiö. Toimintansa lopetti 20 yritystä, joten nettokas-
vu oli 20 yritystä. Utajärvellä uusia yrityksiä perustettiin 13 
ja lopettajia oli kuusi. Vaalassa uusia oli yhdeksän ja lopetta-
neita viisi. 

Yrityksen perustaminen helppoa
Oulunkaaren kuntayhtymän yritysasiamies Ilkka Pirttikoski 
kannustaa ottamaan yhteyttä heti, kun yrityksen perustami-
nen alkaa kutkuttaa mieltä.

– Saadaan homma heti oikeille urille, hän toteaa.
Pirttikoski käy läpi liikeideaa ja pistää yrittäjäksi haluavan 

saman tien töihin tekemään liiketoimintasuunnitelmaa. Monil-
la on ideoita, mutta kun käydään läpi laskelmaa, todetaan rea-
liteetit, onko esimerkiksi tarpeeksi asiakaskuntaa. Pirttikoski 
myös kertoo rehellisen mielipiteensä, jos on sitä mieltä, että 
liikeidea ei kannata. Aina mielipidettä ei kuitenkaan huomioi-
da. Hänen mukaansa suurimmasta osasta ideoita saa toimi-
van, kun hioo.

– Ja on oltava valmis tekemään töitä. Ensimmäisenä vuon-
na 40 tuntia viikossa ei riitä. Siihen pitää olla henkisesti val-
mis.

Yrityksen perustaminen on Pirttikosken mukaan helppoa, 
sillä hän auttaa hakemusten täyttämisessä ja erilaisten tuki-
en ja starttirahan hakemisessa. Keksijöillä on ideoita paljon-
kin, mutta saattaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi on pit-
kä prosessi. Kaupallistaminen ja markkinointi syövät rahaa. 
Tie tunnetuksi brändiksi on kallis.

– Täytyy olla kantava idea ja osaaminen. Yleensä osaajille 
ollaan valmiita maksamaan, Pirttikoski toteaa.

Pirttikoski kannustaa uusia yrittäjiä tutustumaan Yritys-
tulkkiin. Yritystulkki on internetsivusto, josta löytyy apu kaik-
keen, mitä yrityksen perustaja ja toimiva pieni yritys tarvitsee. 
Rahoituskanavien lisäksi on muun muassa erilaisia oppaita, 
laskulomakepohjia ja paljon muuta. Tulkkiin pääsee Iin, Pu-
dasjärven, Utajärven ja Vaalan nettisivuilta sekä Oulunkaaren 
kuntayhtymän sivuilta osoitteesta www.oulunkaari.com.

Oulunkaari/tiedotus

Oulunkaarelle perustettiin viime 
vuonna 122 uutta yritystä 
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Stora Enso Metsä
www.storaensometsa.fi 

Stora Enson kanssa asioiminen on mutkatonta. 
Vain yksi puhelinsoitto riittää. 
Muistathan, että saat meiltä myös kattavat 
metsänhoitopalvelut. Soita ja kysy lisää!

Pudasjärven hankintatoimisto
Kaivorinne Aimo p. 0400 399 066
Pesälä Vesa p. 0400 190 276
Repola Pentti p. 0400 190 267
Toivanen Heikki p. 040 350 5730        

yhteistyökykyinen,
turvallinen
ja kokenut

Eduskuntavaalit 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.–12.4.2011

PAAVO TIHINEN
Koneurakoitsija, Pudasjärvi

Sanansa 
mittainen

Maaseudun elinvoimaa on
tuettava turvaamalla julkiset
palvelut sekä tukemalla
yritystoimintaa.

74

Onko Oulun-Pudasjärven rautatie tarpeellinen, realistinen 
ja ajankohtainen? Kyllä. Olen tämän tavoitteen ottanut vaa-
liohjelmaani ja perustelen sitä seuraavasti.
Hyvät liikenneyhteydet ovat ensimmäinen edellytys kaikel-
le kehitykselle. Oulun-Kuusamon (Valkeanmeren) maantie 
ja rautatie on ollut Iijokilaakson kuntien yhteinen valtiolli-
nen tavoite jo 1800-luvun lopusta lähtien. Kun leipävilja, re-
hut ja lannoitteet oli kuljetettava hevosilla, tavaran hinta 
Kuusamossa oli kolmannesta korkeampi kuin Oulussa. Ta-
lonpoikaispuolue, sitten vanhasuomalainen puolue ja sit-
ten maalaisliitto ovat yhtenäisesti tässä jokilaaksossa aja-
neet tätä asiaa.

Vuonna 1926 oltiin pitkällä, että silmämääräinen  katsel-
mus radan kulkusuunnasta ja kustannuksista suoritettiin ja 
radan kulku määriteltiin aina Paanajärvelle asti. Rata todet-
tiin kannattavaksi runsaiden metsä- ja malmivarojen vuok-
si. Rata arvioitiin jopa kannattavammaksi kuin monet muut 
eteläisemmät radat. Kohta tullut pula-aika esti toteutuksen 
ja hanke siirtyi aina vain kauemmaksi. Nykyään hanke ei ole 
edes maakuntakaavassa. Koillismaa on pyhitetty matkailul-
le ja luonnonsuojelulle. Ihmisen etu on sivuseikka tänä kum-
mallisten aatteiden aikana.

On aika ryhtyä ajamaan ihmisten asiaa. Ilmasto- ja ener-
giasyyt puoltavat puhtaita liikennemuotoja. Laajenevan Ou-
lun työmatkaliikennettä kannattaisi sijoittaa oleville raiteille 
ja rakentaa Oulu-Kiiminki-Pudasjärvi rata ja jatkaa sitä as-
teittain Kuusamoon. Rata nostaa maan hintaa radan varrella 
ja asemien yhteyteen kyliin ja kirkonkyliin syntyisi eläviä taa-
jamia palvelemaan ihmisiä. Kaikkea elinvoimaa ei tule kes-
kittää Ouluun. Hajautetusti toimien veronmaksajille kallista 
Oulun kallioparkkia ei tarvita.

Matti Kyllönen
FT, kansanedustajaehdokas (ps)
Oulu 

Rautatie Pudasjärvelle
EDUSKUNTAVAALIT 2011

Oulunkaaren kuntayhtymä ja Suomen Yrityskummit ry tar-
joavat alueen nykyisille yrittäjille ja yritysten perustamista 
suunnitteleville mahdollisuuden kuulla professori Jarmo Lep-
piniemen ajatuksia talouden nykytilasta ja tulevaisuuden nä-
kymistä.

Kauppatieteiden tohtori Jarmo Leppiniemi tunnetaan Aal-
to-yliopiston professorina sekä valtion tilintarkastuslautakun-
nan jäsenenä. Hän on kirjoittanut useita kirjoja muun muassa 
yritysten kirjanpidosta. Lisäksi hän on ollut mukana kirjanpi-
tolain ja arvopaperimarkkinalain valmistelussa. Tilaisuudes-
sa hän puhuu sekä Suomen että koko maailman talouden tu-
levaisuudesta.

Noin kaksituntinen seminaari on Iin Micropoliksessa per-
jantaina 1.4. Tilaisuuden avaa Oulunkaaren yhtymävaltuus-
ton puheenjohtaja Maarit Tihinen, ja yrityskummien terveiset 
tuo Suomen Yrityskummit ry:n hallituksen jäsen, toimitus-
johtaja Jorma Helén. Leppiniemen puheen jälkeen komment-
tipuheenvuoron käyttää Business Oulun johtaja Juha Ala-
Mursula. Vapaan keskustelun jälkeen tilaisuuden päättää Iin 
kunnanjohtaja Markku Kehus. 

Ilmoittautumiset 30.3 mennessä  yritysasiamies Ilkka Pirtti-
koskelle, ilkka.pirttikoski@oulunkaari.com  puh. 044 019 9598

Professori Leppiniemi 
vierailijana 
yrityskummiseminaarissa

Peruspalvelujen saata-
vuudesta arviointiraportti
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savo-
lainen luovutti aluehallintovirastojen laatiman peruspalvelu-
jen saatavuuden arviointiraportin kunta- ja hallintoministeri 
Tapani Töllille keskiviikkona 16.3. Helsingissä. 

Valtakunnallisen peruspalvelujen saatavuuden arviointi-
raportin laadintaan ovat osallistuneet kaikki kuusi aluehal-
lintovirastoa ja raportti on koottu Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston erikoistumistehtävänä Oulussa.

Ylijohtaja Savolaisen mukaan peruspalvelujen arviointi 
tuottaa arvokasta tietoa peruspalvelujen yleisestä toteutumi-
sesta ja kehitystrendeistä. -Arvioinnin kautta saamme myös 
hyvää vertailutietoa palvelujen saatavuudesta maan eri alu-
eiden ja kuntien kesken.

Savolaisen mukaan aluehallintovirastojen suorittama pe-
ruspalvelujen arviointi on väline, jota on liian vähän hyödyn-
netty hyvinvointipolitiikan yleisessä suunnittelussa ja pää-
töksenteossa. 

-Peruspalvelujen arviointia kehittämällä voidaan saada 
hyvinvoinnin ja peruspalvelujen tilasta ajantasainen ja koko-
naisvaltainen tilannekuva. Peruspalvelujen arvioinnin vah-
vuudet ovat alueellisuus, poikkihallinnollisuus ja kansalais-
lähtöisyys. 

Savolainen korosti luovutuspuheessaan kansalais- ja asia-
kasnäkökulmaa. -Kun lähtökohtana on palvelujen saatavuu-
den selvittäminen nimenomaan kansalaisten tasavertaisten 
oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, päätöksen-
tekoon tulee mukaan asiakas- ja kansalaisnäkökulma.

Ulla Niemelä

OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO
TAIVALKOSKEN YKSIKKÖ
JOKIJÄRVENTIE 2, 93400 TAIVALKOSKI
PUHELIN 010 27 21085 
WWW.OSAO.FI
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Opiskele ammattiin OSAO:ssa

 


