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Pudasjärven apteekki
Kauppatie 1, Pudasjärvi • puh. (08) 82 11 85
Ma-pe 9-18, la 9-14 • www.pudasjarvenapteekki.fi

Suosittu Relatabs
maitohappobakteeri

Sitruunan ja mansikan makuisena

(norm. 17,73 €)15,70 €
30 tabletin pakkaus tammikuun ajan 

24-04Hetekylään 
avattu 3G

Tarjouksemme koskee vähintään 10 000 euron sijoitusta, josta puolet sijoite-
taan tuottotilille ja puolet Pohjola Pankin liikkeeseen laskemaan indeksilai-
naan. 6 kuukauden määräaikaisen tuottotilin korko pankki- ja vakuutusasi-
ointinsa OP-Pohjola-ryhmään keskittäneelle*) on 3,0 % ja muille 2,75 %.

Indeksilainan tuotto määräytyy lainaehtojen mukaisesti kohde-etuuden 
kehityksen perusteella. Indeksilainan voi pitää eräpäivään asti tai myydä 
sen jo aiemmin. Pohjola Pohjoismaat II/2012 -indeksilainan eräpäivä on 
28.2.2017.

Indeksilainan ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saatavilla merkin-
täpaikoissa. Tarjous on voimassa 10.2.2012 saakka. Tule käymään tai soita   
010 257 1903 ja kysy lisää.

*) Keskittäjä on sekä OP-bonusasiakas että Pohjolan etuasiakas. 
OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai 
Helsingin OP Pankin asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen 
asiointi on vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Etuasiakas on 
sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryh-
mästä Pohjolassa.

Etu keskittäjälle!

Tuottotilin korko 3,0%

ja sijoitus Pohjola Pohjoismaat II/2012 
-indeksilainaan.

Etu keskittäjälle!

Tuottotilin korko

ja sijoitus Pohjola Pohjoismaat II/2012
-indeksilainaan.

Tarjouksemme koskee vähintään 10 000 euron sijoitusta, 
josta puolet sijoitetaan tuottotilille ja puolet Pohjola Pan-
kin liikkeeseen laskemaan indeksilainaan.
6 kuukauden määräaikaisen tuottotilin korko pankki- ja 
vakuutusasiointinsa OP-Pohjola-ryhmään keskittäneelle*) 
on 3,0 % ja muille 2,75 %.

Indeksilainan tuotto määräytyy lainaehtojen mukaises-
ti kohde-etuuden kehityksen perusteella. Indeksilainan 
voi pitää eräpäivään asti tai myydä sen jo aiemmin. 
Pohjola Pohjoismaat II/2012 -indeksilainan eräpäivä on 
28.2.2017.

Indeksilainan ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saa-
tavilla merkintäpaikoissa. Tarjous on voimassa 10.2.2012 
saakka. Tule käymään tai soita 010 257 1903 ja kysy lisää.

*) Keskittäjä on sekä OP-bonusasiakas että 
Pohjolan etuasiakas. OP-bonusasiakas on 
sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai 
Helsingin OP Pankin asiakas, jonka oma tai 
perheen yhteinen asiointi on vähintään 5000 
euroa kuukaudessa. Etuasiakas on sellainen 
asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuu-
tusryhmästä Pohjolassa.

Voit viettää häät, 
syntymäpäivät, kokoukset

Kurenkoskessa

Tervetuloa

Perjantai 13.1.

Wintti
Lippu 4€ sis. ep.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

DJ  MrM
a´la Carte aterioita ja pizzaa

Tarjoamme

Lauantai 14.1.

KARAOKE
Lippu 2€ sis. ep.

KARAOKE

Wintissä 
uudet tuulet 

puhaltaa

Ks. ilmoitukset sivulla 3
 ja takasivulla

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

VARAA AIKA 
SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Kauppatie 5, Pudasjärvi p. 040 821 1819

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

Keittokinkku
250g

39,-

OLLI Paistinpannu
lasikannella

12,90 24,50 13,90

Tupla Sufflepala
220g

kg

Ylikypsä
kinkku
250g

UUTUUS!
Voipulla
8kpl/400g

SISUSTUSKORIT

UUTUUS!
4-viljan luomu
sämpylä
5kpl/300g

Verimakkara
400g

TEKSTIILISSÄ

INVENTAARIO ALEA
Kaisa kahvikupit
6-paria

Relax rentoutusmatto

• verhoja
• koristetyynyjä
• tabletteja

2,25pkt

2,25pkt

2,39pkt

1,39pss

-30%
PÖYTÄVALAISIMET

-20%

2,69pss

890 4,95pkt

NYT

10,-
1690

6,-3 pss

15,-
1950

NYT

-30%-50%

Piparkakku-
talokilpailun 

kuva-
satoa s.7
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi.
Hintaan lisätään alv 9%.

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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
050 313 6344
jenny.karki@gmail.com

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Piia Korvala
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Vuosi on vaihtunut vuodeksi 2012 jälkeen Vapahtajam-
me Kristuksen syntymän, kuten muistoja herättävään Yli-
opiston almanakan kanteen vuosi on kirjattu. Kalenteri-
vuosi vaihtui hiljattain, mutta kirkkovuoden ”uusivuosi” 
on vietetty jo reilu kuukausi sitten 1. adventtisunnuntaina 
Hoosianna-virren kaikuessa kirkkosaleissa. Kirkko juhlii 
uutta kirkkovuotta ja Jeesuksen syntymää reilun kuukau-
den ajan. Juhlinta alkaa 1. adventista ja päättyy joulun 
ajan päättävään loppiaiseen. Loppiaisen jälkeen kirkko-
vuodessa aletaan seurata Jeesuksen julkista toimintaa. 

Kun Jeesus oli kolmikymppinen, hänen julkinen toi-
mintansa alkoi kastetapahtumalla. Muutamien toimesta 
jo Messiaaksikin nimetty Johannes Kastaja kastoi Jee-
suksen Jordanvirran äärellä. Johannes vakuutti ihmisille, 
että tässä on mies, joka on se oikea Messias ja luvattu 
Vapahtaja. Jos Johanneksen sanat eivät vielä vakuut-
taneet kovapäisimpiä kuulolla olleita, niin kastetapahtu-
man lopuksi Jumala vakuutteli samaa. Raamattu kertoo, 
että taivaasta kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poika-
ni, sinuun minä olen mieltynyt”. (Luuk. 3: 22)

En tiedä minkälaisia perinteitä Jeesuksen ajan uu-
denvuoden viettoon liittyi. Meillä päin uutenavuotena va-
letaan tinoja, räjäytellään raketteja ja tehdään uuden-
vuoden lupauksia. Nuo kaksi ensimmäistä asiaa hoituu 
ilman suurempia suorituspaineita. Uudenvuoden lupaus-
ten suhteen on syytä olla tarkempi, ettei tule luvattua lii-
koja. Epäilisin vahvasti, että Jeesus ei ole tehnyt varsi-
naisia uudenvuoden lupauksia. Uudenvuoden lupaukset 
kohdistuvat yleensä aina itseemme, omaan toimintaam-
me ja elämäämme. Jeesuksen toiminnan kohde oli me 
eli kaikki ihmiset, ei Jeesus itse. Hän antoi ja teki lupauk-
sia meille, ei itselleen.

Palataanpa vielä Jeesuksen kasteeseen. Jos Jeesuk-
sen kaste oli aloitus Jeesuksen toiminnalle, niin samoin 
meidät on elämämme alukuvaiheessa kasteessa kut-
suttu ja liitetty elämään yhtenä jäsenenä suuressa Kris-
tuksen kirkossa. Kasteessa otsaamme ja rintaan tehdyt 
ristinmerkit pysyvät mukanamme aina. Tämä liitto on py-
syvä, vahva ja ikuisesti kestävä. Jos meidän puolelta yh-
teys alkaa rakoilla, niin voimme luottaa, että toisella puo-
lella pysytään entistä tiukemmin kiinni. Mistä tämän voi 
tietää? Jeesus ei ehkä tehnyt uudenvuoden lupauksia, 
mutta Jeesus teki kuitenkin maanpäällisen toimintansa 
loppusuoralla yhden suuren lupauksen.  Tämä Jeesuk-
sen lupaus löytyy Matteuksen evankeliumin viimeisestä 
virkkeestä. Käypä se sieltä lukaisemassa.

JEESUKSEN
”UUDENVUODENLUPAUS”

Marko Väyrynen

Korkeatasoinen 
pianokonsertti

Sunnuntai-iltapäivänä 8.1 
saimme nauttia laaduk-
kaasta pianomusiikista Pu-
dasjärven seurakuntakodil-
la. Nykyisin Oulussa asuva 
ja opiskeleva Irina Kama-
lova soitti romantiikan tyy-
likauden keskeisten sävel-
täjien tuotantoa. Vaativassa 

ohjelmistossa oli mm Mau-
rice Ravelin Sonatiini, jonka 
kolmas osa vaatii virtuoosi-
maista tekniikkaa. Claude 
Debussyn vuonna 1905 sä-
veltämä Reflets dans l'eau 
(Heijastuksia vedessä”) ja 
Kari Kuosmasen sata vuot-
ta myöhemmin säveltämä 

Nuorella soittajalla Irina Kamalovalla oli huikea soittotek-
niikka ja musikaalista kypsyyttä. Kuva Birgit Tolonen.

Reflets dans l'Huile (Heijas-
tuksia öljyssä) toivat kuul-
tavaksemme sen, millaisia 
impressionismin tyylikeinot 
ovat olleet ja kuinka nämä 
tyylikeinot ovat käytettävis-
sä olevia mahdollisuuksia 
myös tämän ajan säveltäjille. 
Romantiikan ajan pianomu-
siikista puhuttaessa ei myös-
kään voida ohittaa Beethove-
nia. Sunnuntain ohjelmassa 
oli hänen neljäs pianosonaat-
ti. Konsertti oli samalla myös 
osa Irinan valmistautumista 
Leevi Madetoja-pianokilpai-
luun. Ohjelmistossa oli siten 
myös Leevi Madetojan Ber-
ceuse (kehtolaulu). 

Me yleisössä olleet saim-
me kuulla korkeatasoi-
sen pianokonsertin. Saim-
me ihailla nuoren soittajan 
huikeaa soittotekniikkaa 
ja musikaalista kypsyyttä. 
Konsertin päättänyt Sergei 
Rahmanovin Etudes- table-
aux Op 33 Es-duuri oli siitä 
hieno esimerkki. Teoksessa 
säveltäjä keskittyy kehittele-
mään erilaisia tunnelmia ja 
luo vaihtelevia musiikillisia 
teemoja. Irinan soitto toi mu-
siikilliset vaihtelut hienosti 
meidän kuultavaksemme.

Keijo Piirainen

Messu seurakuntakodissa 
su 15. 1. klo 10, Kimmo He-
lomaa, Juha Kukkurainen,  
Jukka Jaakkola. Kirkkokah-
vit. 
Ystävän kammari  seura-
kuntakodissa ti 17.1. klo  12-
13.30 
Sauvakävelyilta  Liepeessä 
ti 17.1. klo 18.
 

Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 18.1. 
klo 11-13,  mukana sihteeri 
Paula Ojala. 
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 15.1. klo 12. 
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa a 16.1. klo 18. 
Lähetysarpajaisten voitot 
on arvottu 4.1. poliisilaitok-
sella, voittajaluettelo: 
1. sängynpeite nro 674 Aaro 
Juutinen, 
2.  matkahuopa nro 706 Eli-
na Jylhänlehto, 
3. matto nro 158 Markku 
Takkinen, 
4. matto nro 498 Minna Ne-
vanperä-Jokikokko,
5. matto nro 389 Aarne Pu-
tula, 
6. matto nro 318 Raija Käl-
käjä , 
7. matto nro 521 Liisa Pääta-
lo (Taivalkoski), 
8. matto nro 775 Matti Holm-
ström, 
9. matto nro 376 Juha Kuk-

kurainen, 
10. mattopari nro 699 Tanja 
Ronkainen.  
Onnea voittajille ja kiitos arpo-
jen myyjille ja lähetystalkoopo-
rukalle. Voitot saa hakea kirkko-
herranvirastosta. 

Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 11.1. klo 10-13 ja to 
12.1. klo 10-13. Perhekerhot 
Livon koululla ja Puhoksen 
koululla ma 16.1. klo 10-13. 
Rauhanyhdistys:  
Seurat Kurenalan ry:llä su 
15.1. klo 17 (Timo Kajava, 
Tapani Rontti). 
Lauluseurat Sarakylässä 
Antti Kummalalla su 15.1. 
klo 19. 
Ompeluseurat Leena ja Tau-
no Kujalalla to 12.1. klo 18. 
Seurapuhe Arvo Niskasaari. 
Kastettu: Veikko Tapani Lai-
hianen 
Haudattu: Veikko Vilho 
Vainio 65 v, Taimi Johanna 
Ruottinen 74 v, Alli Polojär-
vi 81 v

Kristinusko näkyy monel-
la tavalla jokaisen suoma-
laisen elämässä. 

Kirkon juhlat ja tavat 
ovat muotoutuneet pitkän 
ajan kuluessa. Ne ovat osa 
suomalaista perinnettä. 

Kirkolliset pyhäpäivät, 
kuten joulu ja pääsiäinen, 
ovat vapaapäiviä kaikille, 
ja niihin liittyy monia ta-
poja. 

Kirkkovuosi 
Kirkossa eletään kirkko-
vuotta. Kirkkovuosi alkaa 

Kirkkopyhät
ensimmäisenä adventtina, 
jolloin alkaa joulun odotus. 
Joulu on Jeesuksen synty-
mäjuhla. 

Kirkkovuoden tärkein 
juhla on pääsiäinen. Jee-
sus kuoli pitkäperjantaina 
ja nousi kuolleista pääsiäis-
aamuna. Näin Jeesus pelas-
ti ihmiset. 

Helatorstaina Jeesus as-
tui taivaaseen. Kirkkovuo-
den aikana seurataan siis 
Jeesuksen elämänvaiheita.

Lähde: www.evl.fi

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046 582 4610

TIETOKONEPULMIA?

Patinapuotista löytyy tietotekniikan teknikko 
Harri Inkeröinen 046 592 6377

Tarjoamme ATK-ohjauspalvelua tietokoneen pulmatilan-
teisiin yksityisille henkilöille, sekä yrityksille ja yhdistyksil-
le. Myös apua ohjelmiin liittyvissä asioissa sekä internetin 
ja sähköpostin käytön opastusta. 

(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA, PATINAPUOTI)

Pudasjärven
taksiasema 24h

08-821 444

Kirpputori

Avoinna 11.1 alkaen 
keskiviikkoisin klo 12-16.30 ja 
perjantaisin 12-18. 

Helluntaiseurakunnan talossa 
Kauppatie 32. Käynti takapihalta.

Vaate- ja tavaralahjoituksia otetaan vastaan.
Tuotto ohjataan Venäjän Karjalan työn hyväksi. 

Kaapu ry, Helinä Koski p. 040 821 3884
helin.koski492@gmail.com • www.kaapu.fi

avataan ke 11.1.2012

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-13. Toritie 2 (ent.postin tila)

AarreArkussa ALE JATKUU
Poistopöydältä kaikki tuotteet

Muitakin Mahtavia Tarjouksia!
Tule tekemään hyviä löytöjä!

PaljonUutuuksiakin saapunut!

-50%

Seuraavat vastaanottoajat:

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 12.1, to 19.1, to 26.1.

Kurenalan koulutalo val-
mistui käyttöönsä vuon-
na 1955. Alkuvuosina kou-
lun työntekijänä toimi Elma 
Marttila, joka asui koulun lä-
histöllä Petäjäkankaan tien 
varressa. Hän toi polkupyö-
rän tarakalla koululle appel-
siinipuun taimenen, joka oli 
kasvanut liian suureksi ko-
tona hoidettavaksi. Elma 
oli laittanut sen kukkaruuk-
kuun kasvamaan kaupasta 
ostamansa appelsiinin sie-
menestä. Appelsiinipuu lai-
tettiin koulun avaraan au-
laan, jossa sillä oli runsaasti 
ilmatilaa. 

Puu kasvoi siivoojien hy-
vässä hoidossa ja aika-ajoin 
oli suurennettava ruukkua, 
viimein istutettava suureen 
saaviin. 

Vuodet kuluivat ja sie-
menestä oli kasvanut komea 
puu. Ja mitäs ollakaan, erää-
nä keväänä puuhun ilmestyi 
valkeita kukkasia ja niitä oli 
paljon. Kun siitepölykin ru-
pesi lentämään, talonmie-
het toimivat hyönteisinä ja 
vanutukolla pölyttivät hoi-
dokkia. Tulokset näkyivät 
aikanaan. Puuhun ilmes-
tyi toistakymmentä oikean-
kokoista appelsiiniä. Eikun 
maistamaan. Hyviä olivat. 

Kasvikirjasta löytyi, että 
appelsiinipuu tekee ensim-

Appelsiiniviljelyä Pudasjärvellä
mäiset hedelmänsä teini-iäs-
sä 16-vuotiaana. Oltiin ai-
kataulussa. Soitin Oulun 
yliopistolle kasvitieteelliselle 
puolelle ja kerroin ihmeestä. 
Kysyin neuvoa, miten appel-
siinipuuta pitäisi hoitaa? He 
eivät olleet kuulletkaan, että 
kaupan appelsiinista otetus-
ta siemenestä kasvaisi hedel-
mää tuottava puu. ”Kyllä te 
näköään osaatte sitä hoitaa”, 
he totesivat. 

Satokaudet jatkuivat. Ai-
nakin Seura -lehti kirjoitti ta-
pahtuneesta. Myös Mainos-
TV oli saanut vihiä asiasta ja 
tuli koululle kameran kans-
sa tekemään juttua iltauutis-
ten loppuun, kevennyksenä, 
kuten heillä oli siihen ai-
kaan tapana. Koulun talon-
mies Kauno Kosamo leikka-
si puusta appelsiinin ja minä 
toimin koemaistajana. 

Myöhemmin todettiin, 
että puumme voi huonosti. 
Se oli saanut kiusakseen pie-
niä ötököitä. Muistaakseni 
saatiin Tampereen yliopis-
tolta neuvoja lääkkeestä, jol-
la vaiva parannettiin. 

Oppilaille on sanottava 
kiitokset, että ”maahanmuut-
tajaa” jo silloin kohdeltiin 
Pudasjärvellä kunnioittavas-
ti. Milloinkaan en kuullut, 
että puusta olisi omin luvin 
otettu appelsiineja tai muu-

ten sitä vahingoitettu. 
Puu elää edelleen ja teki 

minulle tulleen tiedon mu-
kaan viime kaudellakin sa-

Kurenalan koululla on lähes 60-vuotias appelsiinipuu, 
joka on kasvanut kaupasta ostetusta appelsiinin sieme-
nestä ja joka tuottaa joka vuosi hedelmiä. Kuvassa rehto-
ri Rainer Försti appelsiinipuun kanssa vuonna 1970.

toa. Appelsiinipuun ikä al-
kaa olemaan 60 vuotta. 

Rainer Försti

Syötteellä riittää lunta ensi 
kuussa pidettäviin Umpi-
hankihiihdon Maailman-
mestaruuskilpailuihin. 

-Tällä hetkellä täällä Syöt-
teellä on noin 70-80 senttiä 
lunta, kertoo Pikkusyötteen 
takarinteiden metsiköstä ta-
voitettu kisojen sihteeri Mar-
ko Koivula.

Kaikki alkoi Heikki ”Paa-
von poika” Haavikon ollessa 
Syötteellä talvella 1997. Hä-
nellä oli laskettelukeskuk-
sessa tavalliset metsäsuk-

set auton katolla. Paikalle 
sattui muutama nuori, jot-
ka katselivat suksia ihmeis-
sään ja naureskelivat moisia 
suksia. Lopullisesti lumipal-
lo alkoi pyöriä keväällä 1997, 
kun Heikki käyskenteli Pu-
dasjärven Liekokylän soilla. 
Hänen päähänsä virisi ajatus 
soiden talvisesta hyötykäy-
töstä. Voisihan noita aukeita 
vaikka hiihdellä sankoin jou-
koin, eikä siellä tarvita mi-
tään latuja. Eihän ennen ke-
nelläkään ollut latuja.

Heikki esitti asiaa Pudas-
järven Urheilijoille ja seuran 
johtokunta mietti puheen-
johtaja Seppo Kumpumä-
en johdolla asiaa kolme mi-
nuuttia. Idea on riittävän 
hullu, joten se voi toimia. 
Kokeillahan aina kannattaa, 
yrittänyttä ei laiteta. Nyt on 
jo vuorossa viidestoista ker-
ta ja loppua ei näy.

Tänä vuonna osallistujia 
on samalla tavalla kuin ai-
kaisempinakin vuosina eli 
reilut 300 ummen taivalta-

Umpihankihiihto jo 15. kerran helmikuussa

Umpihankihiihdon MM-ki-
sat alkoivat Heikki Haavi-
kon ideoimana Syötteellä 
talvella 1997 ja nyt hiihdot 
järjestetään jo 15. kerran. 
Haavikko nuotion äärellä 
viime vuoden hiihdoissa.

Hiihtoihin kuuluu myös yleisötilaisuus metsässä yöpymisalueella. Viime vuonna pak-
kasta oli yli 30 astetta ja yleisökin viihtyi mielellään nuotioiden äärellä. 

jaa. Joukossa on tällä hetkel-
lä seitsemän henkilöä, jotka 
ovat olleet joka vuosi muka-
na. 

Heimo Turunen

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-autoEnsi  vi ikolla:  presidenttivaalien teemalehti !
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Vaalitapahtuma
perjantaina 13.1.2012

klo 10.00 - 19.00
K-Supermarketin edessä

Tervetuloa keskustelemaan!

Tarjolla kuumaa makkaraa
ja lämmintä juotavaa!
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Juhlakahveilla poikkesi muun muassa Aili Särkelä, jolla oli myös Mikko Vilppolalle nä-öntarkastusasiaa ajokorttia varten.

Optikko Mikko Vilppo-
la aloitti tammikuussa kak-
si vuotta sitten optikkoliike 
Specsaversin yrittäjänä. 

Vilppola asuu nykyisin 
Kiimingissä vaimonsa kans-
sa, joka työskentelee myös 
optikkona. Vilppolan lisäk-
si Pudasjärven Specsaversil-
lä työskentelee kaksi alan-
sa ammattilaista. Myyjänä 
palvelee tällä hetkellä Mer-
vi Loukusa ja silmälääkä-
rin vastaanottoa on hoitanut 
silmätautien erikoislääkäri 
Markku Teiramaa. 

-Hän pitää vastaanottoa 
liikkeessämme viikoittain, 
kertoo Vilppola. 

Specsaversiltä saa kaikki 
näönhuoltoon liittyvät pal-
velut, kuten optikon- ja sil-
mälääkärin näöntutkimuk-
set, silmä- ja aurinkolasit, 
piilolinssit sekä puhdistus-
nesteet yms. 

Specsavers on maail-
man suurin yksityinen op-
tikkoliikeketju, jonka perus-
ti 80-luvun puolessa välissä 
englantilainen pariskunta. 

Ketjulla on yli 1300 liiket-
tä ympäri maailmaa, joista 
noin 100 Suomessa. 

Juhlatarjouksena Mikko 

Vilppola tekee kaikille ajan 
varanneille optikon näöntar-
kastuksen tammikuun ajan 
veloituksetta. Merkkipäivän 

kunniaksi kakkukahvit tar-
jottiin torstaina 5.1.

Heimo Turunen

Specsaversillä 2-vuotissynttärit

1 vuosi — paperihäät (myös pumpulihäät) 
2 vuotta — pumpulihäät (myös paperihäät) 
3 vuotta — nahkahäät 
4 vuotta — keramiikkahäät (myös kukka- tai hedelmähäät) 
5 vuotta — puuhäät 
6 vuotta — sokerihäät (myös rautahäät) 
7 vuotta — villahäät (myös kuparihäät)
7½ vuotta — messinkihäät 
8 vuotta — pronssihäät (myös kumihäät) 
9 vuotta — pellavahäät (myös paju-, savi-, kromi- tai keramiikkahäät) 
10 vuotta — tinahäät (myös posliinihäät) 
11 vuotta — teräshäät 
12 vuotta — silkkihäät 
12½ vuotta — kuparihäät (myös nikkelihäät) 
13 vuotta — pitsihäät 
14 vuotta — norsunluuhäät 
15 vuotta — kristallihäät 
20 vuotta — posliinihäät (myös pronssihäät) 
25 vuotta — hopeahäät 
30 vuotta — helmihäät (myös norsunluuhäät) 
35 vuotta — korallihäät (myös jadehäät) 
40 vuotta — rubiinihäät 
45 vuotta — safiirihäät 
50 vuotta — kultahäät 
55 vuotta — smaragdihäät 
60 vuotta — timanttihäät 
65 vuotta — kruununtimanttihäät (myös kruununjalokivi- tai rautahäät) 
70 vuotta — rautahäät (myös puuhäät) 
75 vuotta — timanttihäät (myös rauta-, pelti-, malmi- tai briljanttihäät) 
80 vuotta — platinahäät (myös briljanttihäät) 
 (Lähde: www.juhlitaan.net)

Häiden vuosipäivät 
Suomessa

Asuntovaunujen ja –auto-
jen lumikuormien pudot-
tamiseen on Pudasjärvellä 
tarjolla uusi kätevä ratkai-
su. Viime talvena kiinteistö-
jen katoilta lumien pudotta-
miseen kehitetyn Lumivuo 
–laitteen pohjalta on Alpo 
Laakkonen kehittänyt lait-
teen, jolla lumien pudotus 
sujuu maasta käsin turvalli-
sesti ja kätevästi. Myös ko-
vettunut lumi lähtee hel-
posti pois, sillä Karavaanari 
–nimellä varustetussa lait-
teessa on kevyt, neljä metriä 
pitkä varsi, lumen leikkaava 
terä ja takana lumipesä, joka 
tuo lumet alas.  

Laitetta on testattu muun 
muassa Syötteellä Cara-
vaanareiden vaunualueel-
la ja innostuneen palautteen 
mukaan nyt kehitetty ratkai-

Asuntovaunujen lumen pudotukseen uusi laite

Karavaanarilla kovettuneenkin lumen pudotus sujuu kätevästi ja turvallisesti. 

su on sellainen, jota on toi-
vottu ja odotettu, kertoi lai-
tetta valmistava A&O Steel 
Oy:n yrittäjä Alpo Puhakka. 
Yrityksellä on toimitilat Pu-

dasjärven keskustan tuntu-
massa.  Tänä talvena uuden 
lumien pudotuslaitteen voi 
hankkia laitteen valmistajal-
ta sekä laitteen kehittäjältä 

Alpo Laakkoselta AE Inno-
vationilta.

Heimo Turunen

HIRVIMIEHET!
Mikäli halukkuutta löytyy, hirvikoe-
ammunnat järjestetään tammikuun aikana.
Ota yhteyttä Mikko Lehtolaan puh. 0400 215 196,
pudasjarvi@riista.fi

Tropiikissa D-vitamii-
nin puutetta ei käytännös-
sä esiinny, koska auringon-
valoa on runsaasti kaikkina 
vuodenaikoina. 15 minuu-
tin viettäminen auringossa 
kolmesti viikossa riittää D-
vitamiinin saamiseksi. Suo-
messakin auringonvalo on 
kesällä merkittävin D-vita-
miinin lähde, mutta talvella 
Suomessa ei ole mahdollista 
saada riittävästi UV-säteilyä 
D-vitamiin tarpeen tyydyt-
tämiseksi. 

 Valtion ravitsemusneu-
vottelukunnan mukaan päi-
vittäinen saantisuositus alle 
kolmevuotiaille lapsille on 10 
µg ja aikuisille 7,5 µg. Mää-
rää nostettiin vuoden 2005 

alusta suomalaisten jatku-
van D-vitamiinipuutoksen 
takia. Lisäksi monille erityis-
ryhmille suositellaan D-vita-
miinivalmisteiden käyttöä. 
Suomalaiset ovat perintei-
sesti saaneet 90 % ravinnon 
D-vitamiinista kalasta ja ka-
latuotteista sekä ravintoras-
voista. 

Suomalaiset metsäsie-
net sisältävät D-vitamiinia, 
kantarellit suunnilleen yhtä 
paljon kuin silakka. Kos-
ka D-vitamiinista kuitenkin 
on yleisesti ollut puutetta, 
on saannin turvaamiseksi jo 
kauan käytetty myös erilai-
sia lääkevalmisteita ja lisä-
ravinteita kuten kalanmak-
saöljyä. 

Koska D-vitamiinin saan-
ti ravinnosta on ollut niuk-
kaa, maitoihin ja muihin 
nestemäisiin maitovalmis-
teisiin on vuodesta 2003 läh-
tien lisätty D-vitamiinia. Silti 
edelleen noin 20 prosentilla 
suomalaisista esiintyy D-vi-
tamiinipuutosta. 

D-vitamiinia ei lisätä luo-
mumaitoon eikä eräisiin pii-
mävalmisteisiin. D-vitamii-
nin vähimmäissaantisuositus 
on 7,5 mikrogrammaa. Yli 
60-vuotiaiden saantisuosi-
tusta on nostettu 20 mikro-
grammaan ympäri vuoden. 
Lisäksi ympärivuotista D-vi-
tamiinilisää suositellaan kai-
kille alle 18-vuotiaille. 

Etenkin lapsuus- ja nuo-

ruusiän voimakkaan kas-
vun aikana on vanhempien 
syytä huolehtia lapsen riittä-
västä D-vitamiinin saannis-
ta. Raskaana oleville ja imet-
täville äideille D-vitamiinin 
määräksi suositellaan 10 
mikrogrammaa vuorokau-
dessa ympäri vuoden. 

(Lähde: www.wikipedia.fi)

D-VITAMIINISTA noin 20 prosentilla suomalaisista esiintyy D-vitamiinipuutosta
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Pudasjärven mielenterveys-
kuntoutujat ovat muuttaneet 
ennen joulua palvelutalo Ne-
li-Iikkalasta omiin asuntoi-
hin. Suurin osa heistä asuu 
nyt Rimmintiellä niin sano-
tussa alakoulun opettajien 
kerrostalossa. Muuttoajatus 
lähti työntekijöiltä, jotka ha-
lusivat asiakkaille mahdolli-
suuden kodinomaisempaan 
ympäristöön. 

Kerrostalossa kuntoutu-
jilla on kahden asukkaan yh-
teiset kodit, joissa ovat omi-
en makuuhuoneiden lisäksi 
yhteiset keittiöt, osassa myös 
oleskelutilat. Palvelutalossa 
ruuanlaittovuoro osui koh-

dalle vain silloin tällöin. Nyt 
omissa kodeissa saa käydä 
kaupassa, laittaa ruokaa ja 
siivota omien kykyjen ja ai-
kataulujen mukaan. 

Työntekijät ja asukkaat 
ovat muutokseen tyytyväi-
siä. Nyt kukin asukas saa yk-
silökohtaista tukea juuri nii-
hin asioihin, joissa tarvitsee 
ohjausta ja harjoitusta. Kun 
itsenäisen elämän taidot 
karttuvat, on tavoitteena ai-
van oma koti. Mahdollisim-
man normaalia asumismuo-
toa kannattavat sekä laki että 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
ja Pudasjärven kaupungin 
välinen palvelujen järjestä-

missopimus. 
- Pudasjärvellä ongelma-

na on, että pieniä asuntoja 
on niin vähän, toteaa Oulun-
kaaren erityisryhmien seu-
dullinen palveluesimies Satu 
Palovaara. 

Eihän sitä voi parempaa 
vaatiakaan 

Muutto jännitti monia asi-
akkaita etukäteen, 20 vuot-
ta Neli-Iikkalassa ohjaajana 
työskennellyt Maija Mäkä-
räinen tietää. Osalla kuntou-
tujista on vielä totuttelemista 
uusiin kävelyreitteihin, mut-
ta Mäkäräinen uskoo, että al-
kujännityksen jälkeen kaikki 
nauttivat muutoksesta. 

Sisko Manninen on asu-
nut yhteisasunnossa jo vii-
me kesästä asti ja tykkää uu-
desta omatoimisuudesta. 
Kotitöihin ja asioilla käymi-
seen saa apua aina kun tar-
vitsee. Nyt kun myös ohjaa-
jat muuttivat toimistotilansa 
Neli-Iikkalasta kerrostalolle, 
on helppo käydä kysymässä 
neuvoa pieniinkin pulmiin. 

- Eihän sitä voi parempaa 
vaatiakaan, hän toteaa. 

Myös vastaava ohjaaja 
Raija Sarajärvi kiittelee, että 
toiminta on nyt hallitum-

Mielenterveyskuntoutujat voivat 
asua itsenäisemmin Rimmintiellä

Ohjaaja Onerva Ronkainen (vas.), vastaava ohjaaja Raija Sarajärvi, Sisko Manninen, 
ohjaaja Raimo Lauronen ja erityisryhmien asumispalvelujen esimies Satu Palovaara 
ovat tyytyväisiä toimisto- ja yhteistilojen kodikkaaseen sisustukseen.

paa, kun työntekijöiden aika 
ei mene Neli-Iikkalan ja ker-
rostalon välillä kulkemiseen 
ja palvelutalon huoltami-
seen. 

Asukkaat, joilla ruuan-
laitto ei vielä suju, käyvät 
syömässä ohjaajien huoneis-
tolla. Yhteisiin tiloihin ovat 
tervetulleita myös omillaan 
asuvat, erilaisiin tapahtu-
miin ja muuten vain seurus-
telemaan. Työntekijöitä on 
paikalla aamu seitsemästä 
ilta yhdeksään, ja öisin päi-
vystyksestä huolehtii varti-

ointiliike. Toimistolta ohjaa-
jat poikkeavat myös jo aivan 
omillaan asuvien asiakkai-
den luona, tarvittaessa vaik-
ka useamman kerran päiväs-
sä. 

Monet kerrostalon asun-
noista olivat aiemmin tyh-
jillään, ja nyt lähes kaikki 
asunnot ovat mielenterveys-
kuntoutujien käytössä. Asuk-
kailla on omat vuokrasopi-
mukset kaupungin kanssa. 
Kun heidän ei tarvitse mak-
saa palveluasumisen maksu-
ja vaan normaalit vuokra- ja 

muut elämiskulut, jää käyt-
törahaa enemmän. Oman 
kodin laittamiseen tarvitsee 
kuitenkin monenlaista käyt-
tötavaraa. Mielenterveys-
työn tukiasumiseen voi lah-
joittaa esimerkiksi käytettyjä 
huonekaluja, mattoja, ver-
hoja, liinavaatteita, astioita, 
mikroja ja kahvinkeittimiä. 
Lahjoitusasioissa voi soittaa 
ohjaajien numeroon 040 826 
6428.

Oulunkaari tiedotus

Varsitie 6 93100 Pudasjärvi • Puh. 044 731 8767 • Ma–Pe 10–17, La 10–14

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!

Joustavat maksuehdot.

Tutustu valikoimaamme verkkokaupassa

www.vekenkaluste.fi
24h!

UNIVERSAL petauspatja  
•  kotimainen, irrotettava pestävä päällinen

KOTIMAINEN TÄKKI

KOTIMAINEN TYYNY

160*200 cm

AKSELI ruokailuryhmä 90*170 cm pöytä + 6 tuolia
•  tukevaa koivua, tuolit valmiiksi kasattuina
•  värit: pähkinä, valkoinen/pähkinä, valkoinen/     
     pyökki ja valkoinen

70*90 cm pöytä + 2 tuolia 295,- (465,-)
80*130 cm pöytä + 4 tuolia 449,- (710,-)

39,-
ovh.78,-

790

/ 2 KPL

/ 2 KPL

259,-
ovh.378-19,-

Maksa joustavasti!
Osta nyt, saat 6 – 30 kk korotonta maksuaikaa. 

6 ja 10 kk maksuaikasopimuksissa vain 4 e / kk tilinhoitopalkkio.  
12, 24 ja 30 kk sopimuksissa 30e avausmaksu ja 4e/kk tilinhoitomaksu.

265*200 cm
995,-

ovh.1694-

alk.

JONNA avokulmasohva
•  runkotakuu 10 vuotta
•  paljon eri kangasvaihtoehtoja. myös nahalla

LIISA pieni kerrossänky
•kätevä lastenkoko 70*155
•mäntyä, 5 eri väriä

599,-
ovh.965,-

KIVALO koivuinen pirttikalusto 80*160 cm
•  tukevaa koivua
•  värit: pähkinä, pyökki ja kuultovalkoinen

499,-
ovh.590,-

Kuvassa 90*180 cm kalusto 599,- 

METSO runkosänky 80*200 cm
•  sisältää paksun petarin ja jalat

295,-
ovh.430,-

299,-
ovh.550,-

KIRSTEN mekanismituoli
•  kestävällä eco nahalla
•  tuoli keinuu, pyörii, nouseva jalkarahi 
     ja säädettävä makuuasento 
•  värit: musta, ruskea ja beige
 

90*200 cm 349,- (465,-)
120*200 cm 399,- (605,-)
160*200 cm 495,- (715,-)

Tammi- 
ale!

Veken Kaluste jää Pudasjärvelle. 

Olemme päättäneet asettua 

Pudasjärvelle, jonka vuoksi nyt 

poistamme tammikuussa paljon myymälä 

malleja ja yksittäis kappaleita hurjin ale 

hinnoin uusien mallien alta pois.

Tervetuloa!

Malli- ja yksittäiskappaleita 

hurjin ALE hinnoin

-50% 
-20% 

jopa

-70%  normaalihinnoista: 

Lisäerä

Rimmintien yhteisissä tiloissa poikkeavat myös monet 
muualla asuvat.
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Auringonkukansiemen
10kg

Hiekoitussepeli
25kg

Rakennuspalju
40l

Muutto-/Kuljetuslaatikko
pinottava
52l

Kuituliina
6 rullaa

Einhell
Agrikaatti
2800w
pyörillä
takuu 2 vuotta

Finn Man Lumikola

Einhell
Kompressori 2.2kw
BT-AC 400/50
Kaupanpäälle
mutterinväännin
rengasmittari
spiraaliletku

Electro Gear
Lämpöpuhallin
1000/2000 kw

Motron
Auton sisätila-
lämmitin
600/1250w

Kelkkakengät

Moottorikelkan leveät 
suksimuovit

Moottorikelkka hanskat

HOX
Moottorikelkan hihnat meiltä!

Kypärän irtovisiiri

Strong Line
Kompressori 3kw
Tuotto 440L
Säiliö 200L Fist Gear

Inventteri
Agregaatti
3000w
takuu 2 vuotta

13,90 6,90 6,90

10,90
24,90

14,90

395,-

695,- 29,90

595,-

13,90

299,-

20,-

69,-

19,95
44,90

HOX! Markkinoiden kevein!
alk.

alk.

pari

NYT

satsi



7nro 2 PUDASJÄRVI lehti 11.1.2012

1.sija

Pudasjärvi-lehden ”kenellä kaunein piparkakkutalo”-kilpailu sai loistavan vastaanoton. 
Kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 18, toinen toistaan kauniimpaa  piparkakkutaloa. 
Kaikki piparkakkutalot löytyvät Pudasjärvi-lehden facebook-sivustolta, jossa voi kom-
mentoida tai tykkäillä piparkakkutalojen kuvista.

Kilpailun voittaja, saa 50 euron lahjakortin Perhemarkettiin. Voittoisan talon raken-
nusmestareina olivat Riikka ja Johanna Kälkäjä. 

Kaikkien kilpailuun osallistujien kesken arvoimme konvehtirasian, jonka voitti Han-
na Herukka. Piparkakkutalojen arvosteluraati oli pieni, mutta sitäkin ankarampi. Raa-
tina toimivat Pudasjärvi-lehdestä Eila, Sirkka-Liisa ja Piia. Raati arvioi 1-10 numerol-
la kutakin piparkakkutaloa ja eniten pisteitä kerännyt voitti. Arvioinnissa tarkasteltiin 
yleisvaikutelma talosta, siisteys, huolellisuus, koristelu, ideointi, paistojälki ja ennen 
kaikkea piparkakkutalon tuli olla syötävän hyvän näköinen. Mainittakoon, että yhden 
pisteen päässä voittajasta oli useampi piparkakkutalo. Raati arvioi voittoisaa piparkak-
kutaloa, että se on herkullisen näköinen. Huolellisesti  tehty, hyvin paistunut, kauniis-
ti koristeltu, jopa savun tuprahdus  piipusta oli taiteiltu huolella,  ja raatilaisia viehätti 
versio piparkakkutaloversio muumitalosta. Ei ihan perinteinen, mutta raikkaasti uusi, 
yleisvaikutelma talosta oli upea.

Onnea voittajille. Voitot saa hakea Pudasjärvi-lehden toimituksesta Korpitie 6:sta.

Piparkakkutalo-kilpailun kuvasatoa

nam...

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

 • AuTOmAALAuKseT
 • KOLArIKOrJAuKseT
 • LAsINVAIhDOT
 • VAKuuTusYhTIöIDeN TYöT
 • TrAILerIN VuOKrAus

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671

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

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kotitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

KELLOT JA KORUT

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

• Konttien vuokraus

• Uudis- ja 
  korjausrakentaminen

• Vaihtolava-auto nosturilla

• Jätevesijärjestelmät

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

kosmetologi senja 
 

  kasvohoidot  
  ultraäänihoidot    
  kestovärjäykset    
  ripsipermanentit 
  meikkaukset ja maskeeraukset 
  kampaukset 
  käsienhoidot 
  jalkahoidot 
  vartalohoidot 
  karvanpoistot 
 

  hieronta 
  intialainen päänhieronta 
  kuumakivihieronta 
 

  mikroneulaus 
 

  kynsistudio   
 

Kauneuskeskus Salotar 
Kauppatie 4 
p. 08-821595 
ma-la sop. mukaan,  
myös kotikäynnit 

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Kirkas tammikuu

Kietaisen huivin päähäni.
Leivon karjalanpiirakoita.

Katselen samalla
ikkunasta ulos.

Tikka nokkii puuta.
Orava on

syömässä käpyä..

Linnut nauttivat ruuasta 
ja visertävät kauniisti.

Jääpuikot kimaltavat
auringon paisteessa.

Nostan uunista lämpimiä
karjalanpiirakoita.

Ne maistuvat hyvälle
maidon kera.

Tunne onnistumisesta
hymyilyttää.

-Anna-Riikka Huhta-

Pakkaslunta sateli hiljalleen 
kun saavuimme viettämään 
hirvipeijaisia Viinikosken 
erän metsästysmajalle.

Viinikosken metsästys-
maja on noin 30 vuotta van-
ha hirsirakennus. Majalla on 
pidetty useat hirvipeijaiset. 

Perunat oli jo kuorit-
tu edellisenä iltana valmiik-
si hirvenlihakeittoa varten. 
Maja oli puhdistettu. Poltto-
puitakin oli tuotu valmiiksi 
laatikkoon, ettei ne loppuisi 
kesken, kun hellassa valmis-
tettiin ruoka.

Peijaisväkeä saapui ma-
jalle noin 60 henkeä. Aloi-
timme peijaiset ruualla. 
Emännät olivat keittäneet 
herkullista hirvenlihakeit-
toa, joka maistui kaikille. Jäl-
kiruuaksi joimme torttukah-
vit. Tunnelma oli lämmin ja 
kotoisa. Anna Kuusiniva oli 

Hirvipeijaiset Viinikosken erän metsästysmajalla
hiljattain täyttänyt 96-vuot-
ta. Lauloimme kaikki yhdes-
sä onnittelulaulun hänelle.

Aloitimme huutokaupan. 
Matti Kuusiniva toimi huu-
tokaupan meklarina ja Esko 
Huhta toimi kirjanpitäjänä. 
Huutokaupassa oli muun 
muassa hirvenlihaa, kahvia 
ja leipää.

Lopuksi pidettiin arpajai-
set. Kukin vuorollaan nouti 
voittonsa pöydältä. Arpajais-
voittoina oli muun muassa 
työkalupakki, juomalaseja ja 
kahvia.

Kiitollisin mielin peijais-
väki lähti kukin omille ta-
hoilleen. Kaikilla oli, niin 
tyytyväinen mieli, kun sai 
viettää yhteistä aikaa ilois-
ten ihmisten seurassa kuulu-
misia vaihtaen.

 Anna-Riikka Huhta
 

Peijaisväkeä saapui Viinikosken erämajalle noin 60 henkeä. Yhtä tärkeää syömisen li-
säksi on yhdessä olo ja kuulumisien vaihtaminen. 

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus 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: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

LAHJATAVAROITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät 

• Sorat • Murskeet • Hiekat 
• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

§ 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

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

PARTURI-KAMPAAMOJA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

avoinna  ma-pe  10-18
la 10 - 14

Puistotie 2, Pudasjärvi
040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KYNTTILÄTALO

pajamyymälä

VUOKRAKONEITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAuTTAmme LVI-, sÄhKö-, KYLmÄ-, 

PeLTITYöT seKÄ TArVIKKeeT
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

P E L T I N E L I Ö 
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com peltityo-ranua.fi

Ilmoita palveluhakemistossa
040 1951 732

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

Oikopolku 2 A, 93100 Pudasjärvi | Puh. 040 5917 823
foto-laatukuvat@netti.fi | www.fotolaatukuvat.fi

KUVAUSPALVELUJA

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana Korennolla 
järven rannalla, 2h+ keittiö 
55m2,.,sekä pieni yksiö. P. 0400 
512 997.

2h+kk 50m2. Vuokra 420€, 
vuokra sisältää sähkön, veden, 
ym. Asunto Syötekylässä. puh. 
045 615 8306.

Kaksi koiranpentua vailla kotia. 
Syntyneet 10.10.2011, uros-
pentuja. Emo suomenajokoira 
ja uros (isä) Norjan harmaahir-
vikoira. Luovutus heti. Yhtey-
denotot 0400-283808.

ANNETAAN

Toyota Corolla LB VM.88. 2 
uudet renkaat, vuosi ajoaikaa. 
Ajettu 260 000, huippukunto. 
Hinta 580 € 0440-923946.

Nissanin talvirenkaat. Jako 
4x100. Hinta 60 €. 0440-
923946.

Nissan Almera 1,5l vm 2001. 
Ajettu 240 000km. Katsastettu 
marraskuussa. Kahdet renkaat. 
0440-254557.

Suksiboksi Thule 600. Pituus 
245 cm ja leveys 90 cm. Hp. 95 
€. P. 040-5066417.

Traktori ja linko p. 0400 188 
125.

Pitoperunaa 150 kg puh, 050 
592 6914.

Traktori, hinta max. 10000 € 
puh. 040 504 5311.

Gallupeita johtava presi-
denttiehdokas Sauli Niinis-
tö vieraili torstaina 5.1 Pu-
dasjärvellä ja oli tavattavissa 
vajaan tunnin ajan K-Super-
marketissa. Yleisöä oli run-

Sauli Niinistö kokosi K-Supermarkettiin tungokseen saakka väkeä Pudasjärvelle suun-
tautuneen vierailun aikana.

Niinistö Pudasjärvellä
saasti, arviolta 200 henkeä. 
Puheensa lopuksi Niinistö 
oli yleisön tavattavissa ja hä-
nen puheilleen oli enemmän 
halukkaita, kuin hän pystyi 
jututtamaan. Enemmän Nii-

nistön vierailusta ensi viikon 
lehdessä, joka on presidentin 
vaalien teemalehti.

Heimo Turunen

LumeNPuDOTusTA
nykyaikaisilla, turvallisilla 

välineillä.
p. 0400-187 795,

045-2630 780

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi
UUTUUS  KARAVAANARI !

Alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.com

Tiedustelut: 

Asuntovaunujen ja -autojen kattojen lumenpoistoon

Pudonnut henkilöauton lämmi-
tysroikka (musta) välille Kokko-
kylä-Ranua. Jos löysit niin soita 
p. 040 709 4583.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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 toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 oma-
toiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Vanhoja valokuvia 50-luvulta 7.1.-31.1. Taidehuone Pudikissa. 
Lukiontie 4. Pudasjärvelät ja lähialueilta kuvatut kuvat  ovat Vilho Kären 
arkistosta.
Valokuvanäyttely metsien tuntemattomasta aarreaitasta 6.1.-28.2. 
Syötteen Luontokeskuksessa. Valokuvanäyttely pohjautuu Puutteel-
lisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa 
(PUTTE) karttuneeseen tietoon. Vapaa pääsy.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Zumba: Kurenalan koululla su 29.1.2012 klo 19-20
Tanssikurssi jatko-taso, tiistaisin Koskenhovilla alkaen 10. Tam-
mikuuta ja kello 19. Jatkamme koko kevätkauden. Lajeina lattarit ja 
lavatanssit.
Hotelli Iso-Syöte 13.1. ja 14.1. Karaoke & disko Snapsibaari.
Pärjänkievari 13.1. ja 14.1. Karaoke-ilta klo 21 alk.
SuomiSlalom-kisa Iso-Syötteellä 14.1.
ParkkiJamit 14.1. Iso-Syötteen SnowParkissa klo 12-15.
Vielä virtaa virkistyspäivä: Sarakylän koululla ti 17.1 klo 10.30.
Keliakia ilta ti 17.1 klo 18 Tarja Tomperilla Sarakyläntie 761 Livolla. P. 
045 631 6731. Tervetuloa!
Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Oili ja Eero Kokolla 
Kokkokylässä torstaina 19.1.2012 klo 19.00. Tervetuloa!
Kirjailijavierailu - Tuomo Horsma ti 24.1. Pudasjärven kirjastossa 
Tuulimyllyntie 4 klo 18. Taivalkoskelainen kirjailija Tuomo Horsma 
kertoo kirjoistaan ja kirjoittamisharrastuksestaan.
Jokeri Pokeri Box - ”Vedetään nenästä” taikashow koko per-
heelle su 29.1. klo 15-16 Kurenalan koululla. Lippujen ennakkomyynti 
Pudasjärven kirjakaupasta.
Syötehiihto la 31.3. Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ks tarkemat tie-
dot, sarjat ja ilmoittautuminen: www.pudasjärvi.fi/tapahtumat
Umpihankihiihdon XV MM-kisat ja Lumikenkävaelluksen XII 
SM-kisat  Pikku-Syötteellä, alkaa pe 10.2. klo 19 ja loppuu su 12.2. 
klo 15.

Näyttelyn kuvissa limasie-
net ryömivät hiljaa laho-
puulla, lattajalkakärpästen 
toukat asustavat kääpien 
alapinnan äkämissä ja sam-
malpunkki näyttelee tärke-
ää rooliaan karikkeen hajot-
tamisessa. 

Valokuvanäyttely poh-
jautuu Puutteellisesti tun-
nettujen ja uhanalaisten met-
sälajien tutkimusohjelmassa 
(PUTTE) karttuneeseen tie-
toon. Sukella siis PUTTEn 
mukana eliömaailman salai-
suuksiin Syötteen luontokes-
kuksessa! Näyttely on esillä 
6.1.-28.2.2012. 

Puutteellisesti  
tunnetut metsälajit 
Vaikka maamme lajiston tun-
temus on maailman huippu-
luokkaa, silti noin kaksi kol-

Valokuvanäyttely metsien 
tuntemattomasta aarreaitasta

masosaa eliölajeistamme on 
jouduttu tiedon puutteen 
vuoksi jättämään uhanalais-
arviointien ulkopuolelle. 
Puutteellisesti tunnettujen ja 
uhanalaisten metsälajien tut-
kimusohjelmassa (PUTTE) 
pengotaan metsiemme tun-
tematonta aarreaittaa. Kor-
keatasoinen tutkimus tukee 
luonnon monimuotoisuu-
den suojelua. Luontoharras-
tajia innostetaan uusien eliö-
ryhmien tarkkailuun upeilla 
ja yksityiskohtaisilla määri-
tyskirjoilla. 

Luontokeskus avoinna ti-
la klo 10-16. Vapaa pääsy, 
tervetuloa! 

Syötteen luontokeskus 
tiedotus
Kuva: Marja Härkönen ja 
Elina Sivonen.

Kauluskiilunen (Lamproderma arcyrionema) kuuluu li-
masieniin, jotka eivät ole kasveja, eläimiä tai sieniäkään, 
vaan ne ovat oma elomuotonsa.

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö 
ovat tehneet ympäri Suomea kiertävän valokuva-
näyttelyn metsien vähemmän tunnetuista eliöistä. 

Helmikuussa pidettäviin 
Umpihankihiihdon MM-
kilpailuihin on tulossa rei-
lut kolmesataa kilpailijaa, 
jotka osallistuvat kisaan joko 
yksilösarjassa tai joukkue-
kilpailussa. Joukkueen voi 
muodostaa 3-5 henkilöä. 

Joukkueessa saa olla sekä 
miehiä että naisia. Joukkuei-
ta on ollut noin kahdeksan 
kymmentä vuosittain. Yksi-
lökilpailijoita on reilut kak-
sikymmentä. Kilpailijat kier-
tävät ensimmäisen päivän 
tehtävä- ja lisärasteja ja nuk-
kuvat yön metsässä omissa 
majoitteissaan. Toisena päi-
vänä on varsinainen pika-
matka, jonne lähdetään en-
simmäisen päivän tuloksien 
perusteella. Toisen päivän 
matka on 8 kilometriä.

Äitienpäivien aikoihin pi-
detään Suomen urheiluliiton 

Pudasjärvellä neljät suuret kisat tänä vuonna
Pudasjärven Urheilijoiden kilpailujen 

järjestelyorganisaatio testataan vuonna 2012 
neljissä isoissa kisoissa, sillä seura järjestää 
tänä vuonna kahdet MM-kisat ja kahdet SM-

kisat. 

myöntämät Maastojuoksun 
Suomenmestaruuskilpailut 
Jyrkkäkosken huvi- ja liikun-
takeskuksessa. 

Edellisen kerran samat 
kisat on Pudasjärven Urhei-
lijat järjestänyt vuonna 1994. 
Tällä kertaa kisat pidetään 
kaksipäiväisinä, lauantaina 
juoksevat juniorit ja veteraa-
nit ja sunnuntaina kisataan 
aikuisten suomenmesta-
ruuksista. Paikalle saapuu 
myös yleisradion urheilutoi-
mitus tekemään puolentois-
ta tunnin tv-lähetystä. Kisoi-
hin odotetaan reilua tuhatta 
urheilijaa. 

Heinäkuun viimeisellä 
viikolla on vuorossa jo yh-
deksännen kerran Kesäpili-
kin MM-kilpailut, joissa on 
vuosittain kaksi ja puolisa-
taa karsintapaikkaa varattu 
kolmesta sadasta mahdolli-
sesta. Kesäpilkki on saavut-
tanut tietyssä talvipilkki-
jöiden ryhmässä suosion ja 
joka vuosi uusia kilpailijoi-
ta tulee kokeilemaan talvi-
sen lajin kesäistä versiota. 
Pilkkialustana toimivat kol-
mekymmentä senttiä paksu 
2 m x 2,40 m kokoinen sty-
roksista ja puusta valmistet-
tu lautta, johon on keskelle 

kairattu pilkkireikä. Kalas-
tus on mahdollista vain rei-
ästä. Kisoissa on 12-vuoden 
alaikäraja.

Elokuussa järjestetään 
Syötteellä Pudasjärven Ur-
heilijoiden ja SK Pohjantäh-
den yhteistyössä suunnis-
tuksen Sm-kilpailut. Näistä 
kisoista on tarkoitus aloittaa 
useamman vuoden kestä-
vä suunnistuskisojen järjes-
tely-yhteistyö Pohjantähden 
ja Pudasjärven Urheilijoiden 
välillä, kertoo Antti Härkö-
nen Pudasjärven Urheili-
joiden suunnistusjaoston 
puheenjohtaja. Syötteen 
maastoissa on kisattu Juko-
lan viesti vuonna 1988 SM-
Viestit 1995 ja Kalevan Ras-
tiviestit 2007.

Marko Koivula

Jokeri Pokeri Box - ” Ve-
detään nenästä!” esitetään 
Pudasjärvellä Kurenalan 
koululla sunnuntaina 29. 
tammikuuta klo 15. 

Lipun hinta on 10 eu-
roa kaksi vuotta täyttäneiltä 
ja lippujen ennakkomyynti 
Pudasjärven Kirjakaupasta. 
Ovimyynti alkaa keikkapäi-
vänä klo 14.00.

Maailmanmestari, lasten 
kestosuosikki, TV:stä tut-
tu Jokeri Pokeri Box-taikuri  
Simo Aalto on valmistanut 
uuden riemukkaan taika-
shown koko perheelle. 

Shown tiimellyksessä tai-
kuri tulee vetäneeksi nenäs-
tä jopa itseään! 

Esityksessä etsitään taiko-
jen avulla nenää Simon ka-
verille Herra Pallopäälle ja 
tottakai lapset saavat päät-

Jokeri Pokeri Box - ” Vedetään nenästä!”
tää, minkä nenän Herra Pal-
lopää lopulta saa. Showssa 
nähdään myös kauniita sa-
tu-illuusioita  ja tietysti joku 
lapsista pääsee estradille tai-
kurin avuksi!

Myös aikuisemmat kat-
sojat on huomioitu: Maail-
manmestarin taitavat sormet 
loihtivat ihmeitä isompien-
kin ihmisten ällistykseksi. 
Nähdäänpä Suomen olois-
sa harvinainen leijutusnu-
merokin, jossa Kirsti kohoaa  
yläilmoihin!

Mukana taikamaailmas-
sa ovat tietysti  hauskat ja 
suloiset eläinystävät Palo-
ma ja Pablo-kyyhkyt, Erkki-
kani sekä Pekka-koira. Lisä-
tiedot: www.simoaalto.com, 
ikäsuositus 3-100 vuotta ja 
esityksen kesto noin 55 mi-
nuuttia.

Lasten ja nuorten näytel-
mäkerholaiset esittävät ensi 
sunnuntaina 15.1 klo 15 
Mauri Kunnaksen kirjoit-
tamaan satuun pohjautu-
van näytelmän Joulupukki 
ja Noitarumpu. Esityspaik-

Näytelmäkerholla Joulupukki 
ja Noitarumpu esitys

Lasten ja nuorten näytel-
märyhmä kokoontuu joka 
toinen lauantai harjoittele-
maan esityksiään. Muka-
na on 18 lasta sekä kolme 
nuorta apuohjaajaa yläas-
teikäiset Markus Liukko, 
Marja-Liisa Väyrynen ja 
Essi Ylitalo. Marja-Liisa on 
myös mukana näytelmäs-
sä ja Markus huolehtii tek-
niikasta. 

kana on Kansalaisopiston 
Kulttuuri- ja oppimiskeskus 
Salikki, jossa 18 hengen lap-
si- ja nuorisoryhmä sekä kol-
me nuorta apuohjaajaa on 
myös harjoitellut näytelmää 
Kaarina Nevanperän opas-

tuksella. 
Nevanperä kertoi, että 

näytelmäryhmä on kokoon-
tunut jo pitempään joka toi-
nen lauantaipäivä harjoitte-
lemaan näytelmiä. Näytelmä 
on jouluaiheinen, mutta pe-

rinteisesti jouluajan näytel-
mät on esitetty joulun jäl-
keen, koska joulun aikana 
on niin lapsilla kuin katso-
jillakin paljon muuta ohjel-
maa. 

Näytelmäkerholla on jo 
suunnitteilla uusi projekti. 
Heti sunnuntain esityksen 
jälkeen alkavat keväällä esi-
tettävän Nevanperän kirjoit-
taman näytelmän Luontoäi-
din esiliina harjoitukset. 

Heimo Turunen
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Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä
Kemijärventie 73
93600 KUUSAMO
FINLAND
Puh. 020 764 0253
Fax  020 764 0250
Sähköposti: office@polkky.fi tai 
etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

 (6x) tiistaisin 17.1. alkaen 
klo 19-20. Hinta 30 €.

PuU:n 
uimajaosto
järjestää aikuisten 

uintitekniikkakoulun

Ilmoittautumiset 
puh. 040 589 8962 

Muutama paikka
vielä vapaana !

Lukijan kynästä

Viimeviikkojen sähkökatkot ovat ihmetyttäneet sähköalan am-
mattilaisia. Paikallisessa sähköyhtiössä, entisessä Koillis-Pohjan 
Sähkö Oy:ssä tiedostettiin hyvin luonnonilmiöiden aiheuttamat 
haasteet sähkön siirtoon, - käyttöön ja sähköverkon korjaustoi-
mintaan. Koillismaalla sähkövikoja aiheuttivat tavanomaiset luon-
nonilmiöt, kuten myrskyt, lumi- ja jääkuormat, pakkaset, ukonil-
mat ja tulvat keväällä. 

Yhtiössä häiriöihin varauduttiin ennakolta huoltamalla ja tar-
kastamalla sähköverkkojen kuntoa. Sähköverkon tarkastukset 
tehtiin vuosittain, esimerkiksi keskijänniteverkon tarkastuskier-
to oli 3 -vuotta ja muuntoasemien sekä pienjännitejakeluverkos-
tojen tarkastuskierto 6 -vuotta. Tarkastus tuotti piileviä ja synty-
viä vikoja, jotka korjattiin välittömästi. Tyypillisimmät korjaukset, 
jotka olisivat saattaneet aiheuttaa sähkökatkoja, olivat sähkö-
johtoon kaatumisvaarassa oleva puusto ja sähköverkoston alle 
kasvanut aluskasvillisuus, sähköjohdin-, liitin- tai eristinviat. Säh-
köyhtiössä korjattiin näin jo ennakolta hallitusti kaikki piilevät 
vikapaikat. Sähköyhtiössä panostettiin hyvään ja aktiiviseen asia-
kaspalveluun, huoltamalla, korjaamalla ja kunnossapitämällä säh-
könsiirtoverkko.

Sähköyhtiön jakelualueella syntyi myrskyjen ja muiden luon-
nonilmiöiden aiheuttamia häiriöitä. Häiriöiden selvittäminen ja 
korjaaminen oli henkilöstölle kunnia-asia, korjaustoimiin asen-
tajien lisäksi osallistuivat yhteistyössä toimihenkilöt. Olihan saa-
tavilla henkilöstö paikkakunnalta tuntien kyläkulmat ja -perukat. 
Henkilöstö sai toimeentulonsa ”omasta sähköyhtiöstä”, maksoi 
veronsa kotikuntaansa, yhtiö möi siirtämänsä sähkön kotikun-
taan ja kuntalaisilleen. Vikojen ja häiriöiden hoitoon ja selvittä-
miseen osallistui koko henkilöstö aktiivisella ja motivoituneella 
asenteella.  Henkilöstölle vieraita käsitteitä olivat: optiot, bonuk-
set tai tulospalkkiot.  

Sähköyhtiön tärkein voimavara ja vahvuus olivat osaavassa ja 
hyvin motivoituneessa sekä riittävässä henkilöstössä. Sähköyh-
tiö maksoi veronsa kotikuntaan sekä oli merkittävä työllistäjä ja 
tarjosi monelle nuorelle ponnahduslaudan työ- ja elinkeinoelä-
män palvelukseen. Yhtiö tarjosi asiakkailleen hyvän asiakaspalve-
lun ja sähkön käytön neuvonnan henkilökohtaisesti kasvotusten. 
Vikapalvelut ja asentajien vikapäivystys oli puhelinsoiton päässä. 
Asentajien työryhmät olivat varsinaisia moniosaajia, sillä he te-
kivät kaikki työsuoritteet: sähköjohtojen vikapartioinnin, puiden 
poiston sähköjohdoi lta sekä korjasivat viat. Nyt on kaikki toi-
sin. Eri työvaiheisiin tarvitaan omat työn suorittajansa, työvoi-
maa haalitaan ympäri Suomen, valmista ei näytä helpolla tulevan. 
Osia työvaiheista tarjotaan jopa metsästysseurojen tehtäväksi?  

Sähkömarkkinoiden tulo Suomeen koitui myös ”oman säh-
köyhtiönkin” kohtaloksi. Palvelut ovat siirtyneet Etelä-Suomeen, 
sähkövikojen ja -häiriöiden selvittäjät sekä sähköverkoston kor-
jaajat tulevat mistä milloinkin, yhteydet hoidetaan sähköverkon 
haltijaan sähköisten viestimien välityksellä. Palveluiden saanti on 
vaikeutunut, toimitusajat kasvaneet, vikojen korjaaminen vie viik-
koja.  Aika entinen ei enää palaa. 

Reijo Talala
insinööri AMK

Miten sähkökatkoihin 
varauduttiin aiemmin?

Kädentaitoja, taidetta, tal-
koohenkeä, kulttuurita-
pahtumia, elinkeinoja ja 
uusia toimeentulomah-
dollisuuksia, maukasta 
lähiruokaa, matkailua ja 
luonnonrauhaa sekä kiin-
nostavia persoonia ja tari-
noita. 

Näitä kaikkia löy-
tyy Pohjois-Pohjanmaan 
maaseudulta ja nyt ne 
ovat esillä myös kaupun-
gissa. 

Maaseudun Sivistys-
liiton Uutispuuro-maa-
seututiedotushankkeen 
näyttely on Oulun kau-
punginkirjastolla viikolla 
3. Näyttely avataan lau-
antaina 14. tammikuuta 
kello 10−14. Lauantaina 
kirjaston näyttelytilassa 
on ohjelmaa tasatunnein 
ja pientä tarjoilua ja kil-
pailuja. 

Pia Alatorvinen

Maaseudun 
ilmiöitä 

näyttelyssä

Toimintaa	ja	
osallistumismahdollisuuksia

Pudasjärven alkanut vuo-
si napsahti käyntiin elinvoi-
maisesti ja kuntalaisten hen-
kisen, fyysisen ja sosiaalisen 
elinvoimaisuuden kasvun 
mahdollisuuksia tarjoten. 

Kansalaisopiston laaja 
ja monipuolinen koulutus-, 
harrastus- ja osallistumista 
kannustava toimintaohjel-
ma antaa oivat sytöt käyn-
nistää niin henkisen kuin 
ruumiillisenkin puolen ke-
hittämisen iloisen työsaran 
varsin monenkirjavaan ma-
kuun ja vaateisiin. Kaupun-
gin hankkeiden järjestämissä 
tilaisuuksissa saa tietoa päi-
vän polttavista asioista ja ti-
laisuuksissa on mahdolli-
suus tuoda omat mielipiteet 
ja vastauksia vaativat kysy-
mykset esille.

 Lukuisat erilaisten asi-
oiden ja aatteiden ympäril-
le rakentuneet kaupunkim-
me yhdistykset kutsuvat 
ihmisiä kokouksiinsa suun-
nittelemaan ja toteuttamaan 
entisiä ja uusia tuoreita toi-

mintoja aktiivisuuden kas-
vattamiseksi ja toimetto-
muuden poistamiseksi. 

Puikkarin uudistetuissa 
altaissa ja saleissa puhdistuu 
ja kuntoutuu sekä mieli että 
keho joko yksin puurtaessa 
tai sosiaalisuutta tarjoavis-
sa ammattilaisten ohjaamis-
sa ryhmissä. Kirjastosta saa 
materiaalia ja asiantuntevaa 
opastusta rentoon viihdyt-
tävään lukemiseen, tiukkaan 
opiskeluun tai asioiden tut-
kimiseen, musiikkiin, näyt-
telyihin ja moneen muu-
hun henkiseen aktiviteettiin 
liittyvään tarpeeseen. Seu-
rakunnan työntekijät ja va-
paaehtoiset antavat vahvan 
työpanoksensa ja kutsunsa 
kuntalaisille tulla mukaan 
kaikenikäisille tarjottaviin 
toimintoihin ja tilaisuuksiin, 
joissa saa tyydytettyä hen-
gellisen puolen tarpeensa ja 
nälkänsä.

 Pudasjärven lukion teat-
teriryhmän esittämä näytel-
mä, Mulan, oli kahdentoista 

oppilaan, heidän opettajansa 
ja muiden avustajien mainio 
työnäyte oma-aloitteisesta 
ja nautittavan lopputulok-
sen saavuttaneesta yhteis-
työstä ja voimainnäytteestä. 
Jos on halua, yhteistyöky-
kyä, riemumieltä ja sinnik-
kyyttä kaikki on saavutetta-
vissa, tämä esitys oli osoitus 
sellaisesta todellisuudesta. 
Toisenlaisen kulttuurinau-
tinnon tarjosivat Pudasjär-
ven seurakunta ja kulttuuri-
toimi järjestäessään hienon 
Irina Kamalovan pianokon-
sertin seurakuntatalolla lop-
piaisen jälkeen.

Rikastuttava osallistumi-
nen ja monipuolinen toimin-
toihin mukaan lähteminen 
tai niiden kehitteleminen ja 
toteuttaminen itsensä ja tois-
ten innostamiseksi ja yritte-
liäisyyden nostattamiseksi, 
on kokonaisvaltaista elinvoi-
maisuuden rehevöittämistä.

Sointu Veivo

joka makuun

Ohjannut Kaarina Nevanperä
Apuohjaajat: Marja -Liisa Väyrynen, 
Markus Liukko ja Essi Ylitalo
Tekniikka: Markus Liukko ja Santeri Matero

JOULUPUKKI JA NOITARUMPU
Sunnuntaina 15.1.2012 klo 15.00

Kulttuuri- ja oppimiskeskus Salikissa 
( Lukiontie 4)

Liput 2 euroa

Pudasjärven kulttuuritoimen 
ja kansalaisopiston

LAsTeN JA NuOrTeN 
NÄYTeLmÄKerhOLAIseT 

esITTÄVÄT

Mauri Kunnaksen kirjoittamaan satuun 
pohjautuvan pienoisnäytelmän
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

Teetä remonttisi talvella. Talvella harvoin sataa vettä, joten olosuhteet 
vesikatto- tai ulkoverhousremonttiin ovat otolliset. Wixu Saneeraus toteuttaa 
vesikatto -ja ulkoverhousremontteja myös talvella.

Vesikatot
- peltikatot
- huopakatot
- tiilikatot
- turvavarusteet

Ulkoremontit
- ulkoverhoukset
- lisälämmön eristykset
- maalaukset
- ikkunat ja ovet

Terassit
- terassit
- terassien lasitukset

TALVIETU
KATTOTURVA-VARUSTEET TAI 

ULKOVERHOUSMAALIT KAUPAN PÄÄLLE
kun teet tilauksen 31.3. mennessä.

Wixu päästää vähemmällä! 
045 2635 838

044 2811 395

Tilaa maksuton

suunnitteluaika!

www.wixusaneeraus.fi

Optikon näöntarkastus ilmaiseksi kaikille
halukkaille koko tammikuun ajan!

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

LIIKE TÄYNNÄ TARJOUKSIA!

KAIKKI aurinkolasit -
kahdet yhden hinnalla,

vaikka ystävälle toiset!

Kevätaurinkoa odotellessa

2-VUOTIS
SYNTTÄRIT!

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kevyt ratkaisu 
lumikuormaan!

Alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi

UUTUUS !  

Alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.comTiedustelut: 

KARAVAANARI 

markkinoiden tehokkain, helpoin, 
hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Miten pienyrittäjä, erityi-
sesti yksinyrittäjä, pystyy 
hoitamaan ruuhkahuiput, 
pitämään sairaslomaa, irrot-
tautumaan työstään pitääk-
seen lomaa tai kehittääkseen 
omaa osaamistaan ja yritys-
toimintaansa? Miten yrittäjät 
itse toivovat lomansa järjes-
tyvän? Tarvitseeko yrittäjä 
sijaista, ulkopuolista kump-
pania tai lomittajaa? Tätä 
asiaa selvitetään yrittäjiltä 
valtakunnallisella kyselyllä.

Kyselyllä kartoitetaan yk-
sin- ja pienyrittäjien tarpeita 
sijaisten ja erilaisten kump-

Pienyrittäjien sijaispalvelun 
tarvetta kartoitetaan kyselyllä

panien käytölle. Erityisenä 
tavoitteena on hankkia tie-
toa yksin- ja pienyrittäjien si-
jais- ja kumppanitarpeiden 
määrästä ja laadusta. Lisäk-
si kyselyllä hankitaan tietoa 
yksin- ja pienyrittäjien sijais-
ten ja erilaisten kumppani-
en käytön edellytyksistä ja 
esteistä. Kysely lähetetään 
Suomessa 5000 yritykselle, 
jotka työllistävät 0-4 henki-
löä.

Kyselyn tuottamaa tie-
toa hyödynnetään yksin- ja 
pienyrittäjien kansallisten si-
jais- ja kumppanipalvelurat-

kaisujen kehittämisessä. Vii-
meisten kymmenen vuoden 
aikana tällaisia palvelumuo-
toja on kehitetty hankera-
hoituksen turvin alueellises-
ti eri puolilla Suomea. Tällä 
hetkellä tavoitteena on löy-
tää ratkaisu pysyvän järjes-
telmän aikaansaamiseksi.

Kyselyn toteutuksesta 
vastaa Netum konsultoin-
ti Oy. Sähköinen kysely toi-
mitetaan satunnaisesti vali-
tuille yrityksille 9.1.2012, ja 
vastausaikaa on 20.1.2012 
asti. Kyselyn tulokset julkis-
tetaan osana laajempaa sel-

vityshanketta maaliskuus-
sa 2012.

Kyselytutkimus on osa 
valtakunnallista sijaispal-
velun kehittämishanket-
ta (2010-2012), jota hallinnoi 
Keski-Suomen ELY-keskus 
työ- ja elinkeinoministeriön 
rahoituksella.

Ely-keskus tiedotus  

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Kauppatie 5, 2 krs 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Jarkko Huusko ti 31.1.

Gynekologi  Liisa Karinen 
to 12.1. ja to 9.2.

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)


