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Tervetuloa
Lippu 4€ sis. ep.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita ja pizzaa
Tarjoamme

Perjantai 27.1.

Wintti
DJ  LEILA

Lauantai 28.1.
PUBISSA KARAOKE

Wintissä 
uudet tuulet 

puhaltaa

Channel 
Four

Lippu 10€ sis. ep.

auki 24-04
Aukioloajat

ma-ti 15-21 • ke 15-01
to 15-22 • pe-la 12-04

su 12-18

KARAOKE

Teollisuustie 12, 
93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 
klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät
PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT
MITTOJEN MUKAAN

Nyt kannattaa hankkia 
liukuovikaapistot!

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

39,-

VALIO MAUSTETUT 
KERMAJÄÄTELÖT 1l
ei laktoositon

MEETVURSTISIIVU
170g

LIHATUKKURI
SIPULITEE
GOUTER
TANGOT
750g

MEETVURSTISIIVU
450g

TINTTI TALIPALLOT
6 kpl/pkt

KIROILEVA SIILI - 
PUSEROTEVÄSSÄMPYLÄ-

PUSSI
7 kpl/420g

NAISTEN RAITA- JA 
PALLOPAIDAT

VILJARASVAPALLOT

UUDET KUOSIT 
VAHAKANKAISSA

2,69pss

pkt.

1,89

3,99

1,59

kg

14,50 14,90

UUTTA !

KAITALIINA

4,952,99pkt

1,69
MUMMON PULLAPUSSI
6 kpl/270g

1,49pss

1,-pkt 3,99metri

myös

iso
t k

oot !

15,90&1,99
tanko

INVENTAARIOALE!

PALJON myös muita 
ALENNETTUJA TUOTTEITA!

Becker Z108
Navigaattori

- Euroopan kartoilla
- 4,3" Näyttö

- Kaistaopastus

LA Digital Conax
Kortinlukija

Samsung P7500
Galaxy Tab

- 10,1" Näyttö
- Wlan ja 3G

- 64GB sisäistä muistia

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703

HUOLTO 0440-821 620

299,-
          (349,-)

99,-
          (179,-)

99,-
          (199,-)

649,-
          (759,-)39990

HP 635 Kannettava

-500GB/4GB/15,4LED/HDMI

59,-

29,-

Alpine MRP-T220
Vahvistin

- 2-kanavainen
- 50W x 2 RMS

Luxor 32" LCD TV

-Ant.- ja Kaapeliverkkoon
- 2 x USB, toinen tallentava

Huawei G2800
Puhelin

- Multi SIM
- MP3-Soitin/ Radio

- MicroSD-Kortinpaikka
- Taskulamppu
- 24kk Takuu

laukku kaupan päälle!

myös muita alpinen 

vahvistimia ja bassoja!

nyt 16gb hinnalla!!!

meiltä

Metsäverotuksen hallinta 
osana  metsätalouden 

kannattavuutta s. 7
Metsäkeskuksissa metsän- 

omistajia hyödyttäviä 
muutoksia 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. 

Aineiston 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. 

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärvi-lehden palstoilla.

Iloissa ja suruissa mukana

”Se saa jäähä kyllä herran haltuun!”

Muistan joskus kuulleeni edellä mainitun lausahduk-
sen. Sen sanoja ei tiennyt, että miten hän selviää han-
kalasta tilanteesta; miten asia oikein ratkeaa, mitä tu-
levaisuus tuo tullessaan.

Elämässämme on monia vaikeita asioita ja tilantei-
ta, joista emme tiedä, että miten ne menevät. Tulevai-
suuttamme pystymme ennustamaan vain ehkä pienen 
osan, mutta muutama sekunti voi muuttaa kaiken. 

Viime sunnuntain eräässä virressä (Vk 389, alku-
aan Andreas Oileniuksen virsi vuodelta 1734) meitä 
neuvotaan tosiaan jättämään huolemme Herran hal-
tuun – Jumalan haltuun anna / nyt tiesi, tarpeesi / ja 
Herran huomaan kanna / surusi, murheesi.

Jotta voimme heittää itsemme ja huolemme Juma-
lan käteen, tarvitsemme uskoa ja luottamusta hänen 
mahdollisuuksiinsa. Apostolin sanoin tarvitsemme 
sellaista uskoa, joka ”on sen todellisuutta, mitä toivo-
taan, sen näkemistä, mitä ei nähdä” (Hepr.11:1), van-
han Raamatun käännöksen mukaan ”vahvaa uskal-
lusta, joka ei näkymättömistä epäile”. Vahvaa uskoa 
tarvitaan silloin, kun elämässä tapahtuu arvaamatto-
mia muutoksia; tuttu ovi sulkeutuu. Ei ole helppo us-
koa, että jos yksi ovi sulkeutuu, Jumalalla on vara ava-
ta useita uusia, entistä parempia ovia – elämä jatkuu.

Heprealaiskirjeen 11. luvussa on useita esimerkke-
jä, miten Mooses ja monet muut uskoivat ja luottivat 
Jumalaan elämässään. (Luepa itse tuo luku.) He eivät 
ennalta tienneet Jumalan suunnitelmista elämäänsä. 
He jaksoivat uskoa!

Mistä saa tuollaisen uskon? Jaksanko minä us-
koa Jumalaan ja Hänen mahdollisuuksiinsa? Kellään 
meistä ihmisistä ei ole omia voimia uskoa Jumalaan; 
järkemme ei ymmärrä Jumalaa. Viime sunnuntain 
aihe – Jeesus herättää uskon – antaa vastauksen ky-
symykseemme. Luther selittää uskoa, ”etten minä voi 
omasta järjestäni uskoa Jeesukseen Kristukseen , Her-
raani, enkä tulla hänen tykönsä; vaan Pyhä Henki on 
kutsunut minua evankeliumin kautta”. 

Jumala kutsuu Henkensä kautta valtakunnassaan 
sanassaan ja evankeliumin saarnassa uskoon ja huo-
lenpitoonsa. Samassa katekismuksen selityksessä 
Luther jatkaa, että Pyhä Henki on valistanut minua 
lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa us-
kossa. Turvallisesti Matteuksen evankeliumissa keho-
tetaan ”etsimään ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa 
ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille kaikki tä-
mäkin annetaan”. 

”Lujasti mieleen paina ja älä unohda: on lapsillensa 
aina laupias Jumala. Hän uskovaisiaan ei hylkää mil-
loinkaan, vaan huolen heistä kantaa, on heidän suoja-
naan.” Ja ”Kaikissa vaiheissa on Herra turvana. Hä-
nelle kiitos olkoon armonsa avusta!” (Vk 389)

   Arvo Niskasaari

HERRAN HALTUUN

Sunnuntaina 14.1. kulttuuri- 
ja oppimiskeskus Salikissa 
palattiin vielä pikaisesti jou-
lutunnelmiin kun Kansalais-
opiston ja Kulttuuritoimen 
lasten ja nuorten näytelmä-
piiri esitti Mauri Kunnaksen 
tarinaa mukailevan Joulu-
pukki ja noitarumpu –näy-
telmän. Ihastuttavaa teos-
ta oli seuraamassa lähes sata 
henkeä.

Kaarina Nevanperä oh-
jasi iloisen näytelmän, jos-
ta huumoria ja jännitystä ei 
puuttunut. 18-jäsenisen te-
atteriryhmän porukka koos-
tuu 7-13–vuotiaista ja joskus 
vähän nuoremmistakin. Ne-
vanperä aloitti 20 vuotta sit-
ten Nukketeatterikerhon oh-
jaajana, josta ajan saatossa 
on muotoutunut aktiivinen 
näytelmäpiiri, jonka keskeis-
tä toimintaa on tavallisten 
harjoitusten lisäksi yöleiri-
toiminta, joka on erityisesti 
lasten suosiossa. 

Kulttuuriohjaaja Birgit 

Noitarumpu –näytelmässä  
huumoria ja jännitystä

ja sekä saaneet mahdollisuu-
den osallistua projektiluon-
toiseen koulutukseen, jossa 
täyttyi taiteen perusopetuk-
sen oppimäärä. Teatteritai-
teen ammattilaisten vetämät 
koulutukset kehittävät il-
maisu- ja ohjaustaitoja ja an-
tavat eväitä hakeutua myös 
alan jatkokoulutuksiin.

Jenny Kärki
Kuvat: Birgit Tolonen

Tolonen korostaa näytel-
mäpiirin tärkeyttä lasten ja 
nuorten ilmaisun kannalta. 
Vaikka ikinä ei teatteritai-
teen ammattilaiseksi alkai-
sikaan, niin näytteleminen 
on hyvä harrastus missä ta-
hansa iässä ja kehittää ilmai-
sua mitä ammattia varten ta-
hansa.

Näytelmäpiirin kaut-
ta useat nuoret ja myös oh-
jaaja Kaarina Nevanperä 
ovat käyneet useita kursse-

Messu seurakuntakodissa 
su 29.1. klo 10, Juha Kukku-
rainen, Jaakko Sääskilahti, 
Keijo Piirainen, rippikoulu-
sunnuntai. Kirkkokahvit.

Kirkkomusiikkinäytelmä 
40-päivää, esityksen suun-
nittelu seurakuntakodissa ke 
25.1. klo 19. Näytelmä esite-
tään 4.-6.5. Kaikkia näytel-
män teosta kiinnostuneita 
pyydetään saapumaan suun-
nitteluiltaan. Mukaan halu-
taan niitä, jotka ovat olleet 
ennen mukana, mutta myös 
uusia tekijöitä tarvitaan, eri-
tyisesti miehiä, sillä näy-
telmässä on 15 miesroolia. 
Vaikka kyseessä on kirkko-
musiikkinäytelmä, ei useissa 
rooleissa tarvitse laulaa.

Kuorot: Vox Margarita ke 
25.1. klo 18, lapsikuoro to 26. 
1. klo 17-17.45  ja kirkkokuo-
ro to 26.1. klo 18.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 30.1. klo 18.
Lähetyksen kirpputori ke 
25.1. klo 10-13.
Ystävän kammari ti 31.1.  klo 
12. Tule ajoissa paikalle, sillä 
luvassa on YLLÄTYS!
Sauvakävelyilta ti 24.1. klo 
18 Liepeessä, ti 31.1. ei ole 
sauvakävelyä.

Naisten saunailta Hilturan-
nassa ti 31.1.  klo 18-20. Lu-
vassa leppoisaa yhdessäoloa 
sekä iltapala ja -hartaus. Jos 
saunot, ota pyyhe mukaan! 
Kaikki naiset, tervetuloa!
Omaishoitajien leiripäivä 
ma 6.2. klo 11-16  Hilturan-
nassa. Ilmoittaudu 1.2. men-
nessä kirkkoherran-viras-
toon.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 25.1. klo 10-13 ja to 
26.1. klo 10-13. Perhekerhot 
Livon koululla ja Puhoksen 

koululla ma 30.1. klo 10-13.
Siioninvirsiseurat ja vuosi-
kokous seurakuntakodissa 
pe 27.1. klo 18.
Rauhanyhdistys:  Ompelu-
seurat Yli-Livolla Kerttu ja 
Jouni Luokkasella pe 27.1. 
klo 18 (Arvo Niskasaari). 
Lauluseurat Sarakylän kap-
pelissa su 29.1. klo 19. Seurat 
Kurenalan ry:llä su 29.1.klo 
17 (Iivari Jurmu, Tauno Ku-
jala).



3nro 4 PUDASJÄRVI lehti 25.1.2012

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-13

AarreArkku

Uusia 3D-kuvia, Ääriviivatarroja,
Erikoispapereita, Helmiä, Leimasimia, 
Kortteja, Lahjatavaroita ym. saapunut !

Toritie 2, Pudasjärvi

Tervetuloa tekemään hyviä löytöjä! :)

Veroilmoitus  84 x 120 pudasjärvi.FH11   Thu Jan 12 12:52:30 2012      Page 1
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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: 

Kolme eri mallia:

Lady
Ammatti

Isäntä

Pudasjärvelle avattiin keski-
viikkona 11.1 uusi kirppu-
tori Helluntaiseurakunnan 
taloon Kauppatien varres-
sa. Kirppistä pitää Kaapu 
ry, joka on muutama vuo-
si sitten perustettu hyvänte-
keväisyysyhdistys. Toiminta 

Kirpputorilla apua Karjalaan
suuntautuu Venäjän Kar-
jalaan, etupäässä nykyisin 
Kalevalaan, mutta toiveis-
sa on toiminnan laajentami-
nen muun muassa Luusal-
melle, kertoo yhdistyksen 
vapaaehtoistyöntekijä, Heli-
nä Koski. 

-Saimme lahjoituksena 
muutaman pulkan ja suk-
sia jotka veimme rajan taak-
se kahteen eri perheeseen 
ja lapset olivat hyvin iloisia 
lahjasta. Myös talvivaatteet 
otettiin kiitollisena vastaan.

Samoin ostimme kassilli-
sen pesuaineita, jotka veim-
me lastenkotiin. Seuraaval-
la matkalla yritämme päästä 
Luusalmeen ja urheiluväli-
neet olisi toivottavia sinne-
kin.

Kirpputorin avajaisten 

Kirpputorin hoitaja Helinä Koskelle Pudasjärvi-lehden 
puolesta kukkakimppua ojentamassa toimitusjohtaja Eila 
Lahtinen. 

-Kävimme Kalevalassa ja veimme lastenkotiin kahdeksat sukset ja kymmenet luistimet. Lapset olivat oikein riemuis-
saan ja kaikille urheiluvälineille löytyi käyttäjät, kertoi Kalevalassa viime viikonvaihteessa vieraillut Helinä Koski.

arpajaisissa "hartialämmitti-
men" voitti Merita Ylilehto ja 
ja suolatuikun Tauno Hon-
kanen.

Helinä Koski kertoo, että 
kirpputori on avoinna ilta-
päivän keskiviikkoisin ja 
perjantaisin, jolloin voi käy-
dä ostoksilla sekä tuoda ta-
varalahjoituksia. Mikäli tuo 
aika ei sovi, Helinälle voi 
soittaa lahjoitusten tuomi-
sesta puh. 040 821 3884. 

Heimo Turunen

Kaupunginhallitus koko-
usti tiistaina 24.1. Pohjan-
tähdessä. Käsiteltävänä oli 
muun muassa Pudasjärven 
kaupungin hyvinvointiker-
tomus, jonka valmistelu on 
aloitettu johtoryhmän nime-
ämässä hyvinvointityöryh-
mässä. 

Sähköinen hyvinvointi-
kertomus on teemaan liitty-
vää tietoa tuottava seuran-
ta- ja raportointijärjestelmä, 
joka muiden muassa vahvis-
taa poikkihallinnollista toi-
mintaa. Hyvinvointikerto-

Vauvaraha nousi eurolla
mus tuo esiin kuntalaisten 
hyvinvointitarpeita sekä ar-
vioi toteutunutta toimintaa, 
hyvinvointipolitiikkaa sekä 
kunnan voimavarojen ja tar-
peiden välistä suhdetta.

Hallituksen agendal-
la oli myös Syötteen Murt-
sikkakeskushankkeen oh-
jausryhmän nimeäminen. 
Tammikuun 11. päivä Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus päätti hyväksyä Murtsik-
kakeskuksen rahoittamisen 
EU:n aluekehitysrahaston 
tuella. Avustusta myönnet-

tiin yhteensä 236 840 euroa, 
jolloin kaupungin maksetta-
vaksi jää 289 472 euroa.

Ohjausryhmään päätet-
tiin kutsua Syötteen yhteis-
markkinoinnin ja latupoolin 
edustajana Juha Kuukasjär-
vi, Metsähallituksen edus-
tajana Veikko Virkkunen, 
Syötekeskus Oy:n edustaja-
na Janne Järvenpää ja alu-
een mökkiläisten edustajana 
Arto Tahkola. Rahoituspää-
töksen mukaan hankkeeseen 
on kutsuttava myös rahoi-
tusviranomaisen edustaja 

asiantuntijaksi sekä TE-toi-
miston edustaja. 

Kuluvan vuoden talous-
arviossa on varauduttu vau-
varahan maksamiseen. Kau-
punginhallitus hyväksyi 
maksettavaksi 373 euroa jo-
kaisesta vuoden 2012 aika-
na syntyneestä pudasjärve-
läisestä vauvasta. Summalla 
on ollut viime vuosina tapa-
na kasvaa eurolla vuosittain, 
ja samaan tapaan nousua ta-
pahtui myös viime vuoteen 
verrattuna, jolloin vauvara-
ha oli 372 euroa. (jk)
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Lounasraveissa menestystä 
pudasjärveläisittäin

Maanantaina 16.1. Oulun Äi-
märautiolla palkittiin Lou-
nasravipörssissä menesty-
neet Valmentajat. Vuoden 
2011 haastajien ryhmän kär-
keen nousi 2290 pisteellä 
Raimo Hyvärinen, joka val-
mentaa hevosia yhteistyös-
sä Sanna Loukusan sekä 
OSAO:n Pudasjärven yksi-
kön opiskelijoiden kanssa.

Lounaspörssin pisteet 
kertyvät jokaisesta lounas-
raveissa voitetusta euros-
ta. Pisteet tienattiin muuta-
malla OSAO:n Pudasjärven 
yksikön omista hevosista, 
joista voittoisimman saldon 
tekivät Keep Rocking Rock 
ja Rosa Raymond.

Haastajien tilaston kär-
keen noussut Hyvärinen oli 
viides kokonaisloppupiste-
listauksessa, jossa on muka-
na myös Kuuman ryhmän 
ammattilaisravivalmenta-
jat. Tallityön ohjaajat Hyvä-
rinen ja Loukusa painottavat 
opiskelijoiden suurta roolia 
hevosten valmennuksessa 
ja Hyvärinen alleviivaakin, 
että menestys kisoissa an-
taa motivaatiota jatkaa hy-
vää työtä.

Raveissa koulun hevo-
sia ajavat ammattiohjasta-
jat, mutta jokaisella reissulla 
on mukana myös opiskelijoi-
ta oppimassa oikeista tilan-
teista. Kuten keittiövälineet 
kokkikoulussa, hevoset ovat 
oppimisen välineitä hevosta-
louden perustutkintoa suo-
rittaville. Joka vuosi opis-
kelijoita suuntautuu myös 
ravihevosten valmentami-
seen ja ohjastukseen, ja jokai-
sella näistä opiskelijoista on 
mahdollisuus suorittaa ravi-
ajokortti.

Raimo Hyvärinen toi-
mii nyt tallityön ohjaajana 
OSAO:n Pudasjärven yksi-
kössä, josta valmistui am-
mattiinsa aikuisopiskelijana 
vuonna 2005. Oulun Heinä-
päästä kotoisin oleva mies 
on saanut kiinnostuksen-
sa hevosiin veren perintönä, 
sillä jo hänen isoisänsä oli 
hevosmies ja –kauppias.

Sanna Loukusa valmistui 
90-luvun lopussa tallityön 
ohjaajaksi Pudasjärveltä ja 
on ollut ammatissaan samas-
sa koulussa vuodesta 2005. 
Pudasjärvinen nainen kerke-
si tehdä alan töitä muualla-

kin maassa. Kiinnostus alaa 
kohtaan on hänellekin ollut 
jo pienestä pitäen selvä. Lap-
sena sedän hevosen ja nyky-
ään oman hevosen kanssa 
harrastukseen on saanut hy-
vän otteen.

Paikallisraveihin 
odotetaan noin 50 
hevosta
Lauantaina 3. maaliskuuta 
Pudasjärvellä ajetaan ensim-
mäistä kertaa Paikallisravit, 
jotka eroavat aikaisemmin 
järjestetyistä harjoitusraveis-
ta siten, että voittajille on 
tiedossa rahapalkinnot. Tä-
män toivotaan houkuttele-
van kilpailijoita noin kaksin-
kertaisen määrän normaaliin 
verrattuna. Noin 50-60 hevo-
seen oltaisiin tyytyväisiä.

Yleensä noin 30 hevos-
ta vetäviin harjoitusraveihin 
suurin osa kisaajista saapuu 
Koillismaan alueelta, sekä 
Oulusta ja sen lähikunnista. 
Joka kerta myös OSAO:n Pu-
dasjärven yksiköstä on mu-
kana 2-4 hevosta.

Jenny Kärki

Raimo Hyvärinen ja Sanna Loukusa ovat opiskelijoineen valmentaneet Keep Rocking 
Rockista voitokkaan ravihevosen. (Kuva: Jeremias Putula)

Kurikkatie 11, 90440 Kempele
040- 961 5319 • simo@vierashuone.fi

Lemmikkihoitola VIERASHUONE

Uusi, korkeatasoinen 
Lemmikkihoitola Vierashuone

ja lemmikkitarvikekauppa

” Lemmikkisi toinen koti ”

www.vierashuone.fi
www.lemmikkikauppa.fi

Kempeleen keskustassa lentoaseman läheisyydessä

Keskiviikkona 1.2. Pudas-
järvellä vietetään lähiruo-
kapäivää, jota voi käydä 
maistelemassa klo 13-17 K-
Supermarketissa. Maistiaisia 
tarjoaa Kitkan herkku, Nie-
mitalon Juustola, Tolosen 
Leipomo, Ritvan Herkku, 
Sortolan jäätelö ja Pottumies. 
Mukana tuotteita maistatta-
massa on Kasvishovi ja Ou-
lun palvelualan opisto.

Lähiruokapäivänä Pudas-

Syökkö nää lähiruokaa?
järvellä tarjotaan lähiruokaa 
julkisissa ruokapalveluis-
sa sekä Kahvila Kulmassa ja 
ABC Koillisportissa, joissa 
voi käydä syömässä lähiruo-
kalounasta.

Illalla Kulttuurikeskus 
Pohjantähteen voi tulla kes-
kustelemaan lähiruoka-tee-
masta. Lisäksi MTK:n jäseniä 
kiertää Pudasjärven kouluja 
levittämässä lähiruokatieto-
utta ja poromiehet ajelutta-

vat päiväkotilapsia.
Lähiruokapäivän järjes-

tää Maaseudun Sivistyslii-
ton Syökkö nää lähiruokaa? 
–hanke. Torstaina 26.1. sa-
maisen hankkeen järjestä-
män kilpailun satoa nähdään 
Oulun palvelualan opistolla, 
jossa Pohjois-Pohjanmaan 
nuorten reseptikilpailuun 
tulleita reseptejä tehdään an-
noksiksi ja raati valitsee fi-
naalista voittajan. (jk)

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   040 821 1819  . Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, 
la suljettu    Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

OSTA YHDET, SAAT TOISET ILMAISEKSI

+ + +
===

29€ 99€ 29€

0€ 0€ 0€

ALE

Valitse 2 maksa 1 tarjous koskee kehyksiä alkaen 29€ (norm. 79€) sisältäen PENTAX-vakioyksiteholinssit. Hinta PENTAX
-vakiomoniteholinssien kanssa alkaen 119€ sisältäen kehykset alk. 29€  ja linssit alk. 90€ (norm. 169€). Muut linssit ja 
lisät esim. pinnoitteet hinnaston mukaan. Molemmat parit samalla reseptillä. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Kehys-
valikoima vaihtelee liikkeittäin. Tarjous voimassa 5.2.2012 asti.

TARJOUS KOSKEE KOKO VALIKOIMAA 
MYÖS MERKKIKEHYSMALLISTOAMME

KAHDET 
MERKKISILMÄLASIT

99€
KAHDET 
MONITEHOSILMÄLASIT

119€
ALK.

SIS. KEHYKSET ALK. 29€ + PENTAX
-VAKIOMONITEHOLINSSIT  ALK. 90€ 
ALK.

KAHDET 
YKSITEHOSILMÄLASIT

29€
ALK.

29€29€

0€

Kuluttajan ruokapöytään lähiruoan luonnollisin reitti on omasta ruokakaupasta. Kaupan 

hyllyiltä voi jo löytyä oman alueen juureksia, perunaa, porkkanaa, sipulia, kalaa, leipää ja 

muita leipomotuotteita.
   Kannattaa laittaa muistiin oman kunnan toripäivät ja lähialueen myyjäiset. Alueittain löy-

tyy myös suoramyyntitiloja ja -toreja.

   Ammattikeittiölle lähiruokaa saa periaatteessa samalla tavoin hankituksi kuin kuluttajan 

pöytään. Lähialueen tiloilta voi hankkia tuoreita raaka-aineita ja oman alueen elintarvike-

tuottajilta jalosteita asiakkaiden nautittavaksi. 

   Lähiruoka on tuoretta, mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alku-

perä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lähiruoka on hyvä vaihtoehto kun halutaan turvallista, 

tuoretta ja maistuvaa ruokaa. Paikallisilla ostoilla tuetaan samalla seudun elinvoimaisuutta.     

Kun euro pyörii paikallisesti, hyvinvointi kertautuu. Lähiruoka tarjoaa mahdollisuuksia niin 

kuluttajalle kuin tuottajallekin. (Lähde: www.mtk.fi)

Mistä lähiruokaa?
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Syötteen matkailualueen 
marras-joulukuun kävi-
jämäärät kasvoivat useita 
kymmeniä prosentteja viime 
vuoteen nähden ja useissa 
yrityksissä tehtiin ennätyk-
sellisiä tuloksia. Kotimaisen 
kasvun lisäksi ulkomaisia 
kävijöitä on tullut pääasiassa 
Britanniasta, Alankomaista, 
Saksasta ja Venäjältä, mikä 
on näkynyt varsinkin rinne-
kohteissa.

-Kävijämäärien kas-
vua saattaa selittää Syöt-
teen viime vuosien voimak-
kaat investoinnit, jotka ovat 
lisänneet paikan houkuttele-
vuutta. Lisäksi monipuolis-
tuneet kauppa-, ravintola- ja 
ohjelmapalvelut ovat nosta-
neet vetovoimaisuutta, ar-
velee Pudasjärven kaupun-
gin kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä.

Kälkäjän mukaan myös 
sillä on jo nyt ollut matkai-
lun kasvua tukeva merkitys, 
että Pudasjärvi tekee tiivis-
tä matkailuyhteistyötä Ou-
lun kaupungin kanssa. Tästä 

Yllättävät matkailijalukemat lupaavat  
hyvää kautta Syötteen yrityksille

käytännön esimerkkinä on 
Meri-City-Tunturi –hanke, 
joka yhdistää kolme matkai-
lumarkkinoinnin osa-aluet-
ta yhdeksi ainutlaatuisek-
si kokonaisuudeksi. Nämä 
kolme osa-aluetta ovat Meri 
(Nallikari, suistoalue ja Hie-
tasaari), City (Oulun ydin-
keskusta) ja Tunturi (Syöt-
teen alue).

Oulun seudulle 
lähikohde
SyöteCaravanin ja Pärjänkie-
varin yrittäjä Pekka Kimpi-
mäki kertoo, että viime vuo-
teen verrattuna asiakkaita on 
ollut puolet enemmän. Jou-
lun loppiaisen välinen aika 
oli hyvin menestyksekästä, 
ja lumiset, mutta lauhat ke-
lit ovat suoneet myös tam-
mikuun matkailijoille hyvät 
olosuhteet. Kimpimäen mu-
kaan jos sama meno jatkuu 
kevääseen saakka, niin tästä 
on tulossa todella hyvä kau-
si.

Kimpimäki toteaa, että 
investoinnit ovat lisänneet 

näkyvästi asiakastyytyväi-
syyttä ja hän kertookin, että 
lähiviikkoina on ollut muka-
va seurata asiakkaista huo-
kuvaa tyytyväisyyttä. Alu-
een ja rinteiden uudistukset 
antavat Kimpimäen mukaan 
Syötteelle kehittyvän ja ny-
kyaikaisen leiman.

Hiihtokeskus Iso-Syö-
te Oy:n miljoonaluokan in-
vestoinnit ovat kohdistuneet 
etenkin uusien tilojen raken-
tamiseen, lumetusjärjestel-
mien tehostamiseen ja rin-
teiden parantamiseen. Myös 
tässä yrityksessä on saatu 
joulun aikaan ennätykselli-
siä kävijälukemia, eikä toi-
mitusjohtaja Jorma Terent-
jeff usko, että lamapuheet 
heikentävät Iso-Syötteen ve-
tovoimaa.

- Pikemminkin luulen, 
että lähikohteiden asema täs-
sä vain vahvistuu. Ja mehän 
olemme oululaisten ja Oulun 
seudulla asuvien lähikohde. 
Nämä ovatkin selvästi jäl-
leen löytäneet Iso-Syötteen. 
En myöskään usko, että ta-
louden alavire saa ihmiset 
lopettamaan liikkumisen, ul-
koilun ja hyvinvoinnin hake-
misen, hän toteaa.

Lumisuus  
houkuttaa etelästä
Yrittäjät näkevät myös erin-
omaisen lumitilanteen edes- 
auttavan Syötteen matkai-
lumarkkinointia. Mitä epä-
varmempi Etelä- ja Keski-
Suomen lumitilanne on, sitä 
enemmän talviurheilun ys-
tävät saapuvat käyttämään 
Syötteen palveluita.

Syöte Experiencen yrittä-
jä Markku Rytinki nosti esil-
le, kuinka kätevä oma sääha-
vaintoasema Syötteelle olisi.

 Syöte lienee tälläkin het-
kellä Suomen lumisinta 
aluetta, mutta lähimmät mit-
taukset tehdään Pudasjär-
vellä ja Taivalkoskella, mis-
sä tilanne on erilainen.

Pekka Kimpimäki kui-
tenkin uskoo, että sääkes-
kuksen puute voidaan hel- 
posti korvata mielikuva-
markkinoinnilla, jossa tähän-
kin mennessä on onnistuttu 
kohtalaisesti. Kehittämisjoh-
taja Mikko Kälkäjä toteaakin, 
että erityisesti eteläsuoma-
laiset näyttävät mieltäneen 
Syötteen olevan Suomen ete-
läisintä Lappia.

Kansainvälistyvä 
Syöte
Syötteen rinnealueet kan-
sainvälistyvät entisestään. 
Hotellijohtajan Juha Kuu-
kasjärven mukaan erityisesti 
brittien ja venäläisten kävi-
jöiden kasvu on ollut voima-
kasta. Mielenkiintoista on, 
että asiakkaita on tullut 
myös uusista kohdemaista, 
kuten Australiasta, Kiinasta 
ja Etelä-Afrikasta.

Syötteen alueen välittö-

mässä vaikutuspiirissä on 
kolme lentokenttää, Oulu, 
Kuusamo ja Rovaniemi joi-
den kautta matkailijoita tu-
lee tänäkin talvena Syötteel-
le.

- Tulevaisuuden suuret 
odotukset kohdistuvat Ou-
lun lentokentän kehittymi-
seen myös Syötteelle tu-
levien matkailijavirtojen 
suhteen. Onhan Oulun len-
tokenttä noussut jo nyt sel-
keästi koko Pohjois-Suomen 
logistiseksi keskukseksi, 
Kuukasjärvi toteaa.

Syötteen kyläkaupan ja 
Bar & Cafe Seikkailevan Sii-
lin yrittäjä Timo Palosaari us-
koo, että Syötteelle saapuvat 
yhä useammat ulkomaalai-
set turistit jäävät mielellään 
hotelli- ja rinneympäristöön, 
sillä kyläkaupassa turistit 
ovat harvinaisempi näky. 
Rinnealueen ulkopuolella 
kävijämäärien kasvua ei ole 
havaittu samalla tavalla.

Jenny Kärki
kuvat Heimo Turunen

Hotelliyrittäjä Juha Kuukasjärvi esittelemässä Hotelli-Isosyötteen toimintaa ympäri 
Pohjois-Pohjanmaata tulleille yrittäjille Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokoukses-
sa viime marraskuussa. 

Pekka Kimpimäki tekee yhteistyötä eri ohjelmapalveluyritysten kanssa. Kuvassa hän 
tervehtii taivalkoskelaisen Harjakko hevoselämystallin yrittäjää Eija Väisästä, joka pal-
velee myös Syötteellä vierailevia asiakkaita. 

Markku Rytinki kaipaisi Syötteelle omaa säähavaintoase-
maa, että alueen lumisuudesta saataisiin virallista tietoa.

Syötteellä on paljon kävijöitä. Siitä on hyvänä esimerkkinä Uuden Vuoden tapahtuma, joka kokosi vuoden vaihtues-
sa Iso-Syötteelle arviolta 1000 hengen joukon. Yleisön joukossa puhuttiin useita eri kieliä.
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Pudasjärven Osuuspankki palvelee
- uutta tavoitettavuutta
pankkipalveluissa
1.2.2012 lähtien uudet palvelunumeromme ovat:

Pudasjärven Osuuspankin Puhelinpalvelu 010  257 1901*
• Tilit, kortit, ajanvaraukset, maksaminen, 
 perussäästäminen, lainaneuvonta

Rahoituspalvelut  010 257 1902*
•  uusiin ja vanhoihin luottoihin liittyvät asiat

Sijoituspalvelut  010 257 1903*
•  varallisuuden hoitoon liittyvät asiat

Lakipalvelut  010 257 1904*
•  kauppakirjat, perintöasiat, yritysten lakiasiat

Yrityspalvelut  010 257 1905*
•  yritysten luotot ym. asiat

*) Kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu+0,0595 
e/min (hinta ALV 23%). Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 
e/puhelu+0,1704 e/min (hinta ALV 23%).

Valtakunnallinen Puhelinpalvelu 0100 0500 palvelee arkisin klo 8-18.

Yritysten maksuliikeneuvonta  010 005 151
ma-pe klo 8-17 yritysten asiat

Verkkopalveluneuvonta  0100 0500

Vahinkovakuutukset ja korvaukset Pohjola 0303 0303

Etua Elämään. OP-Pohjolasta.

Tammikuun viimeisenä viikonloppuna järjeste-
tään suuret Antiikki-Keräily-Taide-messut Oulus-
sa tutusti Club Teatrialla. 28.-29.1. teemana ovat 
myös suositut Vintage-Wanha kirja sekä LP-mes-
sut oheistapahtumana. Messut ovat avoinna lauan-
taina ja sunnuntaina klo 10-16.

Messuille saapuu Suomesta ja Ruotsista kaup-
piaita, keräilijöitä, keräilykerhoja yhteensä noin 
100 näytteilleasettajaa.

ARVIOINTEJA MESSUILLA
Tapahtumaan on toivottu lisää arviointia ja nyt on-
kin tulossa tammikuun messuille mukaan runsaasti 
eri alojen arviointipisteitä, Oulun Postimerkkiker-
ho saapuu arvioimaan asiakkaiden postimerkkejä 
sekä –kortteja lauantaina erilliseen arviointipistee-
seen klo 10-16. 

Myös Numismaattinen kerho on messuilla vii-
konloppuna mukana esittelemässä toimintaansa ja 
myymässä tuotteitaan ja samalla arvioimassa asi-
akkaiden vanhoja rahoja. Messuilla niin ikään arvi-
oidaan myös sotilasmerkkejä sekä wanhoja kello-
ja sekä kultakoruja.

KERÄILYSTÄ LUENTO
Arviointien lisäksi sunnuntaina klo 13 alkaen mes-
suilla alkaa luento ”Arabia ja Iittala -mikä tässä 
maksaa”. Luennoitsijana toimii antiikkikauppias 
Marja-Leena Nieminen Parolasta. 

MESSUILLA HARVINAINEN  
MEKAANISTEN KELLOJEN NÄYTTELY
Suomessa harvinainen, ennen näkemätön ”Pien-
ten mekaanisten kellojen näyttely” muodos-
tuu lähinnä tasku- ja rannekelloista sekä joistakin 
erikoisista pienikokoisista pöytäkelloista. Materi-
aalit kelloissa raudasta – monivärikultaan. Näyt-
telyn kellot ovat 1700-1800-luvun vaihteesta aina 
2000-luvulle. 

On tärkeää, että mummojen ja pappojen aar-
teita tallennetaan jälkipolville nähtäväksi. Esille tu-
levat kellot koostuvat pääasiassa yksityisen keräi-
lijän kokoelmasta. Alan keräilijä pitää tärkeänä että 
löytyy  myös henkilöitä, jotka tutkivat, keräävät 

SUURET ANTIIKKIMESSUT 
MONIPUOLISTUVAT OULUSSA

sekä tallentavat kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
tietoa ja esineistöä myös kellohistorian alalta tu-
levillekin sukupolville nähtäväksi. 

Museotkaan eivät  yksin voi tätä kaikkea tutkia 
ja  tallentaa, vaan siihen tarvitaan myös alan harras-
tajia, joiden kokoelmissa  tiedot ja esineet tallentu-
vat.  Kellonäyttely on esillä Oulun Teatrialla järjes-
tettävillä Antiikki- ja keräilymessujen yhteydessä.

MESSUILTA OHJEET JA  
TARVIKKEET ENTISÖINTIIN
Messuilla myös esitellään erilaisiin entisöinteihin 
sopivia välineitä ja aineita Pintanikkareiden toi-
mesta.

Heiltä vinkit saa niin maalaamiseen, lakkaami-
seen, puhdistamiseen ja esineiden kunnostami-
seen ja hoitamiseen.

VALIKOIMAT MONIPUOLISTUNEET  
KYSYNNÄN MYÖTÄ
Tapahtumassa mukana on monta eri keräilyalaa, 
hankintoja on mahdollista tehdä moneen eri ke-
räilyalaan ja kokoelmaan. Valikoimien runsaudesta 
löytyy mm. nykymuodissa oleva VINTAGE asus-
teet sekä korut, TAIDE- nimekkäiden kotimais-
ten taiteilijoiden tauluja, KERÄILY- astiat, taidelasit, 
antiikki- ja shabby chic-huonekalut, kellot, korut, 
LP-levyt, kirjat, postimerkit, vanhat rahat, MILITA-
RIA- merkit, mitalit  jne.  ja tietenkin ANTIIKKI-
esineet. 

Antiikkihuonekaluja messuilla on mukana nyt 
todella runsas valikoima talonpoikaishuonekaluis-
ta jugend-huonekaluihin.

Laadukkaat ja monipuoliset Oulun Antiikki-Ke-
räily-Taidemessut ovat vakiinnuttaneet asemansa 
Suomen Antiikkitapahtumien kärjessä yhtenä suu-
rimpana ja suosituimpana alan messutapahtumana 
niin asiakkaiden kuin kauppiaidenkin keskuudessa. 
Tälläkin kertaa Club Teatrialle saapuu myös useita 
uusia kauppiaita täyteen myytyyn myyntitapahtu-
maan. Järjestelyistä vastaa Antike Club.

Reijo Partala

Pudasjärvellä Niemitalon 
Juustolassa paistettiin vii-
meinen leipäjuusto per-
jantaina 13. tammikuuta. 
Syksyllä 2011 toteutetun su-
kupolvenvaihdoksen myötä 
toimintaa päätettiin laajen-
taa ja samalla siirtää juusto-
jen tuotanto Kiuruvedelle. 
Uusissa tiloissa ensimmäi-
nen juusto paistettiin maa-
nantaina 23.1. Leipäjuuston 

Ensimmäinen kiuruvetinen Niemitalon leipäjuusto paistettu
valmistus toteutetaan Artic 
Milk Oy:n kanssa entisessä 
Lumolan näyttöjuustolassa, 
joka sijaitsee ABC Kiuruve-
den: yhteydessä.

Sukupolvenvaihdokses-
sa Pekka Niemitalo siirsi yri-
tyksen toiminnan jatkamisen 
pojilleen Antille ja Akille. 
Niemitalon Juustolan toimi-
tiloissa valtatie 20 varrella 
jatkaa toimintaa Niemitalon 

kahvila-ravintola ja kauppa. 
Vanhan juustohallin tiloihin 
remontoidaan uudistettu 
myymälä. Valtatien varressa 
juustoja oli paistettu jo lähes 
30 vuotta.

- Sekä kahvila-ravintolan, 
että kaupan toiminta on laa-
jentunut viime vuosina voi-
makkaasti ja toiminnan ke-
hittämiseksi tarvitsemme 
lisää tiloja niiden käyttöön. 

Antti Niemitalo esitteli viimeistä Niemitalon Juustolan van-
hoissa tiloissa paistettua leipäjuustoa 13. tammikuuta.

Yhteisen juustolan perusta-
minen toisen juustovalmis-
tajan kanssa mahdollistavat 
toiminnan laajentamisen il-
man lisätilojen rakentamis-
ta. Kaupan yhteyteen tulee 
juustomyymälä, jossa on saa-
tavilla Niemitalon leipäjuus-
ton ohella Arctic Milk Oy:n 
valmistamia erikoisjuustoja, 
kertovat yrittäjät Aki ja Ant-
ti Niemitalo. 

Tuotannosta Kiuruvedel-
lä vastaa pitkän linjan juus-
tomestari Juha Lundström, 
joka on työskennellyt nuo-
rena juustomestarina yhden 
kesän vuonna 1988 Pudas-
järvellä Niemitalon Juus-
tolassa. Uusi juustola tulee 
työllistämään 4-8 meijerialan 
ammattilaista.

Kiuruveden kunnalta 
vuokratut noin 670 neliö-
metrin tilat on rakennettu 
alun perin juustojen valmis-
tukseen sopiviksi ja uusil-
le yrittäjille oli suurimmalta 
osalta juuston valmistukseen 
tarvittava tuotantokalusto 
valmiina. Suurin osa leipä-
juuston valmistukseen tar-
vittavasta kalustostaa vietiin 
kuitenkin Pudasjärveltä pai-
kalle.

Heimo TurunenJuustomestari Juha Lundström ja yrittäjä Aki Niemitalo Kiuruvedellä syyskuussa 2011 
juustojen valmistushuoneessa, jota kuka tahansa voi tarkkailla ABC:n puolelta näkö-
alaikkunasta.
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Pudasjärvi on metsäinen 
kunta. Metsän merkitys on 
huomattava monen kunta-
laisen taloudessa kuin myös 
työllistäjänä. Merkittävänä 
puunjalostajana Stora Enso 
on ollut mukana jo usean 
sukupolven ajan tuomassa 
vaurautta ja työtä paikka-
kunnalle. Siksipä haluamme 
olla mukana myös jatkossa-
kin kehittämässä ja tukemas-
sa pudasjärveläisten metsien 
kannattavaa hoitoa ja hyö-
dyntämistä.

Metsätalouden kannatta-
vuuteen monen muun sei-
kan ohella liittyy olennaisesti 
metsäverotuksen hallinta ja 
se, että metsänomistaja osaa 
hyödyntää valtion tuet met-
sätaloudessaan. Kannattaa 
myös muistaa, että huolelli-
sesti suunniteltu metsätilan 
omistajan vaihdos sukupol-
velta seuraavalle mahdollis-
taa hyödyntää merkittäviä 
verotusetuja metsätaloudes-
sa.

Metsäveroillassa torstai-
na 2.3. Pohjantähdessä ker-
romme ajankohtaisia asioi-
ta verotuksesta ja annamme 
käytännön opastusta oman 
metsäveroilmoituksen täy-
töstä. Paikan päällä on 
mahdollisuus kysyä asian-
tuntijoilta suoraan mieltä as-
karruttavia asioita.

Stora Enso Metsästä pai-
kalla on Alpo Särkelä ja Suo-
men metsäkeskuksesta Pert-
ti Tervonen.

Merja Laajanen

Metsäverotuksen hallinta osana 
metsätalouden kannattavuutta

Metsäpalvelut
yksikkö aloittamassa 
Metsävuosi on vaihtunut, 
vanha vuosi jää historiaan 
taas kerran erilaisena kuin 
edeltäjänsä – metsä-vuodet-
kaan eivät ole veljeksiä kes-
kenään. 

Metsäkeskuksissa eletään 
jännittävää muutoksen ai-
kaa. Vuoden vaihteessa tuli 
voimaan eduskunnan hel-
mikuussa 2011 hyväksymä 
laki Suomen metsäkeskuk-
sesta. Uuden lain myötä kol-
metoista alueellista metsä-
keskusta on nyt fuusioitu ja 
asiakasrahoitteinen toiminta 
eriytetään omaksi Metsäpal-
velut -yksikökseen.

Uusi laki selkeyttää metsä- 

Metsäkeskuksissa metsän omistajia hyödyttäviä muutoksia

alan organisaatioiden työn-
jakoa. 

Metsäkeskuksen julkisen 
palvelun yksikkö on entis-
tä selvemmin valtion viral-
lisen metsäpolitiikan toteut-
taja, jonka toimintaa ohjaa 
laki. Toiminnallisesti, talou-
dellisesti ja henkilöittäinkin 
eriytettävä liiketoimintayk-
sikkö – Metsäpalvelut – puo-
lestaan kilpailee entistä avoi-
memmilla metsäpalvelujen 
markkinoilla muiden palve-
luntarjoajien kanssa. Kilpai-
lun odotetaan näkyvän met- 
sänomistajalle entistä pa-
rempana palveluna.

Tärkein asia muutoksessa 
ei ole uusi organisaatio, vaan 
ajattelutavan muutos: met-
säkeskus uudistetaan asiak-

kaiden takia. Uusi laki linjaa 
metsäkeskuksen tärkeim-
mäksi tehtäväksi metsällis-
ten elinkeinojen edistämisen. 
Kannamme jatkossakin huol-
ta hyvästä metsänhoidos-
ta, mutta sen lisäksi metsä-
keskus on entistä laajemmin 
kiinnostunut kaikesta met-
sään ja puuhun liittyvästä. 
Asiakkaidemme tarpeet oh-
jaavat toimintaamme. Halu-
amme muuttaa metsän mo-
net mahdollisuudet todeksi 
yhdessä metsänomistajien ja 
puunjalostajien kanssa. Sen, 
kuinka hyvin metsäkeskus 
onnistuu metsällisten elin-
keinojen edistämisessä, arvi-
oivat asiakkaat.

Osana uudistusta Suo-
men metsäkeskus perustaa 

Toimituksessamme vieraili Suomen metsäkeskuksen 
Pohjois-Pohjanmaan alueen tiedotuksesta vastaava, ke-
hittämisasiantuntija Risto Mulari Oulusta Pudasjärvel-
le suuntautuneen neuvottelumatkan yhteydessä. Mulari 
kertoi, että tämän vuonna Metsäkeskuksessa on muu-
tosten aikaa, joka näkyy myönteisesti myös Pudasjärvel-

Uutisia Metsäkeskuksen tämän vuoden toiminnasta Pu-
dasjärvelle tuonut Suomen Metsäkeskuksen kehittämis-
asiantuntija Risto Mulari oli mukana viime keväänä muun 
muassa Pudasjärvellä pidetyissä Metsäpäivä –tapahtu-
massa. 

Lahteen sisäisen keskusyk-
sikkönsä. Metsänomistajat 
ja muut asiakkaamme löytä-
vät metsäkeskuksen kuiten-
kin tutuista osoitteista lähel-
tä itseään – entistä ehommat 
palvelumme tuotetaan lähel-
lä asiakasta yhdessä asiak-
kaan kanssa. 

Kuluvan vuoden aika-
na avataan metsänomista-
jien käyttöön myös metsä- 
keskuksen uusi Metsään.
fi sähköinen asiointipalve-
lu, jossa metsäasioiden hoi-
to onnistuu vaivatta aikaan 
ja paikkaan katsomatta.

Hyvää metsävuotta 2012!

Ari Eini
Suomen metsäkeskus

lä. Hän toi toimitukseen Suomen Metsäkeskuksen johta-
jan, metsänhoitaja Ari Einin tiedotteen, jossa kerrotaan 
kuluvana vuonna Metsäkeskuksen toimintaan vaikutta-
vista muutoksista. Julkaisemme tämän tiedotteen ja pai-
kallisesti seurataan ja uutisoidaan Metsänomistajia kiin-
nostavia uutisia tiiviisti koko vuoden ajan.

Uusia ajatuksia
metsästä.
Tervetuloa Stora Enson ja Metsäkeskuksen 
järjestämään metsäveroilmoituksen täyttöiltaan 
Pohjantähteen to 2.2. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 

Tiedustelut 
finland.contactcenter@storaenso.com 
tai puhelimitse 02046 1478 arkisin klo 7–17.
 
Kehittämiskeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi

Stora Enso Metsä
p. 02046 1478
www.storaensometsa.fi

Kuvassa oransseissa liiveissä Stora Enson hankintaesimiehet vas. Vesa Pesälä, etu-
alalla Aimo Kaivorinne ja oikealla Heikki Toivanen. Vihreässä liivissä toinen vas. hak-
kuukoneenkuljettaja Timo Pesälä.

VOLVO S70 TDI
Autom. -99 ml. 183 tkm 2- hyvät renkaat, 

kats. jakohihnat vaihdettu, tosi hyvä yksilö, 
takuu, ID 4416159, rahoitus.

Näht. Pudasjärven ABC pe 27.1.
klo 14-17 p.0400283416 

VIELÄ TÄMÄ LOPPUVIIKKO KE-PE  10-17 

TERVETULOA

KYNTTILÄTALOLLE !
Tosi edullisesti  loput kynttilät  ym.

muuton tieltä pois

www.kynttilatalo.fi   puh: 040 549 2063

Kiitokseksi asiakkaillemme
keitämme kahvit torstaina 26.1.
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Pudasjärveltä vahvistusta 
Suomen viisumittelöön
The Spyro on valittu Uuden 
musiikin kilpailussa 540 de-
mon joukosta 40 parhaan 
joukkoon. Näistä 40 bändis-
tä valitaan yhteensä 13 se-
mifinalistia, joista yksi pää-
see edustamaan Suomea 
Eurovision 2012 -kilpailuun 
Azerbaidzhaniin! The Spy-
ron kitaristi on Pudasjärvel-
tä kotoisin oleva Antti Luok-
kanen.

Bändin kilpailubiisi Te-
leport My Heart on kuul-
tavissa mm. Uuden musii-
kin kilpailun nettisivuilla ja 
Youtubessa. Jatkoon pääsi-
jät selviävät perjantaina 27.1. 
klo 21, TV2:n lähetyksessä.

The Spyrolla on ollut 
kova kannatus fanibaromet-
rissa, jossa se tällä hetkellä 
pitää toista sijaa. Myös ve-
donlyöjien tilastoissa bändin 
sijoitusta kaavaillaan kär-
kikahinoihin. Keikkailu ul-
komailla on poikinut faneja 
myös kauempana ja varsin-
kin Baltian maissa kannatus 
on kova. Aktiivinen esillä 

oleminen sosiaalisessa medi-
assa, kuten Facebookissa, on 
myös lisännyt yhtyeen suo-
siota.

- Meidänlaiselle bändil-
le, jolla ei ole varsinaista le-
vytyssopimusta eikä omas-
ta takaa paljoa rahaa pistää 
markkinointiin, niin sosiaa-
linen media on ainoa keino 
tavoittaa potentiaalinen fa-
nikanta. Nykyään se taitaa 
olla myös paras keino, Luok-
kanen summaa.

Kotiseutukannatusta The 
Spyrolle on luvassa laajalti 
sillä bändiä tuetaan varmas-
ti monessa pitäjässä ympäri 
Suomea. Pudasjärvisen Ant-
ti Luokkasen lisäksi bändin 
jäseniä on kotoisin Rovanie-
meltä, Hämeenlinnasta, Iit-
talasta ja Keravalta.

- Mielenkiintoista bän-
din kokoamisessa oli se, ettei 
me tunnettu toisiamme etu-
käteen. Kasasimme bändin 
netti-ilmoitusten perusteel-
la vuonna 2008. Kemiat toi-
mivat hienosti ja viihdymme 

hyvin porukassa, Luokka-
nen kertoo.

Musiikkiharrastuksen-
sa Antti Luokkanen aloitti jo 
Pudasjärvellä soitellessaan 
yläasteen ja lukion aikana 
erilaisissa kokoonpanoissa. 
Armeija, opinnot Kajaanis-
sa sekä työt Oulussa aihe-
uttivat useamman vuoden 
tauon miehen musiikkihar-
rastukseen, mutta muutto 
töiden perässä Helsinkiin ja 
bändikuvioihin löytäminen 
avasivat ovet jälleen musii-
kin pariin.

Luokkasen vanhemmat 
asuvat edelleen Pudasjärvel-
lä ja kylässä tulee käytyä lo-
milla juhlapyhien yhteydes-
sä. Lisäksi Luokkanen toi 
The Spyron näytille kotiseu-
dun kavereille Jyrkkärockin 
merkeissä kesällä 2010.

Jenny Kärki

The Spyro pyrkii Suomen edustajana kevään Eurovision –kilpailuun. (Kuva: Emmi Käh-
könen)

The Spyro kävi 3.7.2010 Jyrkkärokissa esittämässä energistä indierockdancepunkkia 
ja pyrkii nyt astetta suuremmalle lavalle Euroviisuihin. Etualalla Antti Luokkanen. (Kuva: 
Arto Raappana)

Pudasjärven Osuuspankki siirtyy käyttä-
mään valtakunnallista yhtenäistä puhe- 
ja kontaktienhallinnan palvelua, joka tu-
lee käyttöön vaiheittain koko OP-Pohjola 
-ryhmässä. Pankki haluaa tarjota entis-
tä yhtenäisempää, laadukkaampaa ja no-
peampaa asiakaspalvelua kanavasta ja 
yhteydenottotavasta riippumatta. Tavoit-
teena on, että asia hoituu mahdollisim-
man pitkälle jo yhdellä yhteydenotolla 
niin puhelimessa, verkossa kuin kontto-
rissakin asioidessa. Näkyvin muutos uu-
teen palveluun siirtymisestä on, että yhä 
useampi pankkiasia hoituu nyt yhdessä ja 
samassa numerossa. 

Helmikuun alusta alkaen Pudasjärven 
Osuuspankin puhelinpalvelu -palvelunu-
merossa 010 257 1901 hoidetaan kaikkia ti-
leihin, kortteihin, ajanvaraukseen, maksa-
miseen, säästämiseen ja lainaneuvontaan 
liittyviä asioita.

Neuvottelua ja erityistä asiantunte-
musta vaativissa asioissa palvelevat edel-
leen myös luottoasioiden palvelunumero 
010 257 1902 sekä sijoittamisen palvelunu-
mero 010 257 1903, lakiasioiden palvelu-
numero 010 257 1904 ja yritysasioiden pal-
velunumero 010 257 1905.

Helppoa asiointia verkossa  
ja puhelimessa
Pankin monipuolisten verkko- ja puhelin-
palveluiden avulla pankki- ja vakuutus-
asioita voi hoitaa joustavasti itselle parhai-

Pudasjärven Osuuspankki 
uudistaa puhelinpalveluaan

OP 0100 0500 puhelinpalvelu:
- Verkkopalveluneuvonta ja henkilökohtainen puhelinpalvelu ma-pe klo 8-18
- Automaattinen puhelinpalvelu klo 6-18: 
0,30 e/min. + pvm/mpm klo 18-06: 0,08 e/min. + pvm/mpm

Maksuliikeneuvonta (klo 8-17) 0100 05151 0,10 e/min. + pvm/mpm 
Maksuliikeselvittelyt (klo 9-16.30) 0100 05111 1,50 e/min. + pvm/mpm
Pohjolan vakuutukset, henkilöasiakkaat ma-pe klo 8-18 0303 0303 (pvm/mpm)

Puhelut 010-numeroihin maksavat Suomesta soitettaessa 
matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min. ja 
lankapuhelimesta 0,0828 e/ puhelu + 0,0595 e/min

ten sopivaan aikaan. Lähes kaikki asiat saa 
vireille sähköisten kanavien kautta ja mo-
net hoituvat niissä alusta loppuun.

Puhelinpalvelun avulla voi selvittää 
kaikkia maksamiseen, säästämiseen, sijoit-
tamiseen ja lainoihin liittyviä kysymyksiä. 
Asiointi etenee, vaikka oma tuttu yhteys-
henkilö ei langan päässä vastaisikaan.

Palvelunumeroon soitettaessa oma asia 
kannattaakin kertoa mahdollisimman tar-
kasti. Näin puheluun vastaaja osaa heti 
auttaa asiassa tai tarvittaessa ohjaa asian 
oikean asiantuntijan hoidettavaksi tai asi-
akkaan yhteyshenkilölle. Verkkopalvelus-
sa voi hoitaa pankki- ja vakuutusasioita 
luottohakemuksista sijoituksiin.

Esimerkiksi lainaa voi hakea kätevästi 
verkossa ja laskurin avulla selvittää, mit-
kä laina-ajat ja maksuerät sopivat omaan 
elämäntilanteeseen. Verkkopalvelun kaut-
ta pankkiin voi ottaa yhteyttä asiassa kuin 
asiassa, ja vastauksen saa nopeasti. Kuten 
puhelimitse myös verkon kautta tapah-
tuva yhteydenotto ohjataan tarvittaessa 
eteenpäin henkilölle, jolla on paras asian-
tuntemus vastata asiakkaan kysymykseen.

Palvelunumerot ovat käytössä 1.2.2012 
alkaen. Pudasjärven Osuuspankin Puhe-
linpalvelu numero on 010 257 1901, jos-
ta voi hoitaa asioita, jotka koskevat tilejä, 
kortteja, ajanvarausta, maksamista, säästä-
mistä ja lainaneuvontaa.
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Sanotaan se vielä kerran: hallituksen kuntapolitiikka 
on ajanut pahasti karille. Julkisuuteen vuotaneen kun-
takartan vaatimat kuntien pakkoliitokset eivät voi olla 
edes vaihtoehto: ne olisivat kuolinisku lähipalveluille 
ja suomalaiselle lähidemokratialle. Umpikujaan ajautu-
nut kuntauudistus on aloitettava uudestaan parlamen-
taariselta pohjalta työryhmässä, jossa kaikki eduskun-
tapuolueet ovat edustettuina. 

On selvää, että julkinen talous on lähivuosina suur-
ten haasteiden edessä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kysyntä kasvaa nopeasti, kun suomalaiset ikääntyvät. 
Uusia innovatiivisia ratkaisuja on pakko löytää, jotta 
myös tulevaisuudessa koko Suomi on yksi maailman 
parhaista asuinpaikoista. Kuntaliitosinnossaan halli-
tus on kuitenkin unohtanut kysyä oleellisen kysymyk-
sen: miten palvelut taataan tasapuolisesti kaikille suo-
malaisille.

Hallituksen kaavailema kuntakartta ei ole vastaus 
tulevaisuuden ongelmiimme. Kuntarajoja mielivaltai-
sesti muuttamalla kuntien ongelmat eivät muutu miksi-
kään. Velat eivät muutu saataviksi. Syy kuntien kurjuu-
teen on kuntien huonosti toimiva rahoitusjärjestelmä. 
Kuntien saamat valtionosuudet eivät huomioi riittäväs-
ti asukkaiden vanhenemista ja sairastavuutta, mikä ai-
heuttaa ongelmia etenkin harvemmin asutuilla alueil-
la. Kuntien velvoitteiden ja rahoituksen välinen suhde 
ei ole tasapainossa, ja pakkoliitokset vain syventäisivät 
tätä kuilua.

Hallitus on nyt tarjoamassa samaa lääkettä erilaisiin 
oireisiin. Isojen kuntakeskusten reunoille jäävillä alu-
eilla on aito uhka lähipalvelujen totaalisesta alasajos-
ta. Mitään tietoa siitä, miten palvelut järjestettäisiin syr-
jäseuduilla, ei ole. Myöskään kuntaremontin tuomista 
säästöistä ei ole mitään takeita. Hallitus on luottamas-
sa asiassa tiedon sijasta luuloon – lyhytnäköisen kes-
kittämispolitiikan seuraukset tuovat maaseudulle kyl-
mää kyytiä.

Samalla kunnallishallinnosta ¬on tehty ihmeellinen 
syntipukki. Virkamiehiä tarvitaan, muuten eivät kun-
talaisten palvelut pelaa. On vielä parempi, mikäli val-
kokaulusväki on lähellä tavallista ihmistä. Keskitettyä 
ja kaukaista suurkuntien byrokratiaa ei kaivanne ku-
kaan.

Hallituksen kaavailemat suurkunnat tarkoittaisivat 
myös maakuntien alasajoa. Tämä olisi suuren luokan 
virhe, sillä demokraattisesti johdetut maakunnat tar-
joavat sopivan kehyksen esimerkiksi terveyspalveluil-
le. Pohjois-Pohjanmaa voitaisiinkin jakaa vaikka kahtia 
Oulun ja Koillismaan sekä Oulun eteläisen terveyden-
huoltoalueiksi. Näin saataisiin aikaan aidosti toimiva, 
tuttuihin rajoihin perustuva hallintomalli.

Maakuntien alasajo olisi paitsi poliittinen virhe niin 
myös kulttuurinen hasardi. Maakuntaidentiteetit ovat 
Suomen rikkaus, myös 2010-luvulla ja tulevaisuudes-
sa. On tuskallista katsoa, kun vuosisataiset kulttuuriset 
rajat vedetään virkamiesten piirustuspöydällä viivoitti-
mella uusiksi. Tähän Suomella ei oikeasti ole varaa. 

Julkisuuteen vuotaneessa suunnitelmassa myös pää-
kaupunkiseudun kunnat on yhdistetty suur-Helsingik-
si. Kysyä sopii, kestääkö hallituksen kantti. Sekä Espoo 
että Kauniainen ovat kieltäytyneet jyrkästi liittymäs-
tä Helsinkiin. Ei voi olla niin, että etelän metropolialue 
saa elää omaa elämäänsä erivapauksin, kun samalla 
keskusvalta komentaa muuta Suomea kovalla kädellä. 
Nyt on aika taistella pohjoisen puolesta.

Antti Rantakangas 
kansanedustaja

Kuntauudistus 
karahti kiville

Lukijan kynästä

Kiina hamuaa Yhdysvaltojen 
ohi maailmanmahtien ykkö-
seksi. Se on jo kuronut kiinni 
etumatkaa taloudessa. Nyt 
maan johto hyödyntää vah-
vaa asemaansa politiikassa. 
Aasian jättiläinen Kiina on 
haastanut lännen. Sen väki-
luku on yli nelinkertainen 
Yhdysvaltoihin nähden. Eu-
roopan unioniin verrattuna 
väkiluku on reilusti yli kak-
sinkertainen. Noin 30 vuotta 
jatkuneen mullistavan mo-
dernisoinnin jälkeen enää 
puolet 1,3 miljardista kiina-
laisesta asuu maaseudulla. 
Maa on vastikään noussut 
Japanin ohi maailman toi-
seksi suurimmaksi kansan-
taloudeksi. Nyt maa valmis-
tautuu ottamaan ratkaisevaa 
loikkaa huipulle.

Talouskasvu jatkuu
Kiina tuottaa kolme nel-
jännestä maailman kaikis-
ta dvd-soittimista ja televi-
sioista, kaksi kolmannesta 
kaikista kopiokoneista, ken-
gistä, leluista ja mikroaal-

kukkulalle ja poimia kyp-
sät persikat” ohjeisti päämi-
nisteri tiedemiehiä. Hän ke-
hotti hyödyntämään muiden 
maiden tutkimuksen hedel-
miä. Länsimainen lopputut-
kinto on suosittu. Mutta kun 
joku on saanut professuu-
rin oikeasti ulkomailla, mie-
luiten Yhdysvalloissa, hänet 
pyritään samaan takaisin. 
Heidän ei haluta saavutta-
van huikeita tuloksiaan kou-
lutuspaikkakunnallaan vaan 
synnyinmaassaan. 

Kiinan suurin aarre on 
sen valtava nuorten tutkijoi-
den reservi. Kotimaisten tut-
kijoiden menestyksestä ker-
tovat tilastot otetaan vastaan 
yhtä voitonriemuisesti kuin 
olympialaisten mitalitilasto.

Teknologian huipulle
Kiina on kehittynyt tekno-
logiamaa. Kaukana ovat ne 
ajat, jolloin maailmantehdas 
Kiina toimitti lännen kulut-
tajille vain halpoja t-paitoja, 
lenkkikenkiä ja kasettisoit-
timia. Maa haluaa nousta 

huipputekniikan laboratori-
oksi. Tärkeimpiin hankkei-
siin kuuluu supertietoko-
ne, jonka toivotaan antavan 
uutta puhtia maan koko 
huipputekniikan alalle. Sen 
avulla Kiina haluaa kehittää 
uudenaikaisia raaka-aineita, 
tutkia vaihtoehtoisia ener-
giamuotoja ja biotekniikkaa 
sekä etsiä öljyjä. Tuulivoi-
maloissa Kiinalaiset rynni-
vät Eurooppaan ja Yhdysval-
toihin saadakseen valtavien 
tehtaidensa koko kapasitee-
tin käyttöön. Tulevaisuuden 
vihreissä teknologioissa Kii-
na saattaa pian karistaa län-
simaat kannoiltaan valtavan 
valtiontuen ansiosta.

Talouskasvulla  
on kova hinta
Ylikansoitetussa Kiinassa on 
teollisuusalueita, jotka huk-
kuvat erilaiseen jätteeseen. 
Kasvavat kaupungit ja tie-
verkosto peittävät alleen vil-
jelysmaata. Vesipula uhkaa 
ja saastuneiden ylikalastet-
tujen rannikkomerien saa-
liit ovat romahtaneet. Ympä-
ristön tuhoutumisen vuoksi 
kiinalaiset sairastavat pal-
jon ja kuolevat nuorina syö-
piin. Ympäristöongelmiin 
ollaan vähitellen heräämäs-
sä ja vastatoimia viritellään. 
Muutos vain on tuskallisen 
hidas, koska maan hallin-
to ei halua heikentää talous-
kasvua.

Lopuksi
Vaikka kansalaisyhteiskun-
nan peruselementit ovat ke-
hittyneet Kiinassa viime 
vuosikymmeninä, kommu-
nistinen puolue ei luota ih-
misiin, jotka järjestäytyvät, 
hankkivat tietoa ja taiste-
levat oikeuksiensa puoles-
ta. Nouseva maailmanmahti 
pelkää omia kansalaisiaan.

Pekka Perä 
(Lähde: GEO-lehti)

Kiinasta ensimmäisenä kaikille tullee mieleen muuri, joka koetaan monesti vahvan kii-
nan symbolina. Kiinanmuuri on nykyisin suosittu turistikohde. (Kuva: Jaakko Hakala)

touuneista sekä lisäksi yli 
puolet matkapuhelimista 
ja tekstiileistä. Kiinalla on 
maailman suurin valuutta-
varanto ja maa on Yhdysval-
tain suurin velkoja. Se antaa 
miljardiluokan lainoja ilman 
hankalia ehtoja. Kiina myön-
si 2009 ja 2010 kehitysmaille 
enemmän luottoja kuin maa-
ilmanpankki.

Tutkimuksen  
supervalta
Kiinan johto tekee kaikkensa 
varmistaakseen maan van-
kan aseman myös tulevai-
suudessa. Tavoite on nousta 
myös tieteen ja tutkimuksen 
osalta supervallaksi. Rahaa, 
sitä riittää. Älyä, se on kan-
sakunnan tärkein voimava-
ra. Kiina tukee tutkijoitaan 
määrätietoisesti. Tämän päi-
vän nuoret opiskelijat lähe-
tetään ulkomaille parhaisiin 
yliopistoihin – minkä jälkeen 
heidät houkutellaan avokäti-
sillä tarjouksilla takaisin ko-
timaahan. 

”Teidän pitää kiivetä 

Väkivahva Kiina

Viestintäviraston julkaisema 
vuoden viimeinen markki-
nakatsaus käsittelee kulutta-
jien viestintäpalvelujen käyt-
töä. Katsauksen mukaan 
nuorille internet on tärkein 
uutisten lähde, kun taas van-
hempi ikäpolvi katsoo uuti-
set televisiosta. Esimerkiksi 
alle 35-vuotiaista yli 60 pro-
senttia katsoo tai lukee uu-
tisia pääasiassa internetis-
tä, yli 65-vuotiaista osuus on 
enää muutaman prosentin.

Nuoret pitävät yhteyt-
tä toisiinsa vanhempia mo-
nipuolisemmin: puhelimen 
rinnalla nuoret käyttävät ah-

Nuoret tyydyttävät uutisnälkänsä 
yhä enemmän netissä

kerasti pikaviestimiä ja esi-
merkiksi sosiaalista mediaa. 
Nuorten viestintäpalvelu-
jen käyttö on kovaa vauhtia 
siirtymässä internetiin, kun 
vanhemmat vielä empivät ja 
pitäytyvät mieluummin pe-
rinteisissä ja hyviksi koetuis-
sa viestintävälineissä.

Nettikatselu kasvaa 
vauhdilla television 
varjossa
Perinteisellä televisiolla on 
yhä vahva asema suoma-
laisten keskuudessa, vaikka 
moni kokeekin vähentäneen-

sä sen katselua. Vastaavas-
ti katselu internetin kautta 
lisääntyy jatkuvasti. Erityi-
sesti nuorimmissa ikäluokis-
sa nettikatselu on jo hyvin 
yleistä ja netti koetaan tär-
keäksi katselukanavaksi.

Iän ohella myös käyte-
tyn internetliittymän omi-
naisuudet vaikuttavat sen 
käyttöön. Nopeimmilla yh-
teyksillä katsellaan enem-
män videoita ja televisiolä-
hetyksiä. Toisaalta kaikki 
eivät ainakaan toistaiseksi 
löydä vielä tarvetta nopeille 
yhteyksille.

Markkinakatsaus 
4/2011

Viestintäviraston vuoden 
2011 neljännessä markkina-
katsauksessa tarkastellaan 
kuluttajatutkimusten kaut-
ta muutosta viestintäpalve-
lujen käyttämisessä. Tiedot 
pohjautuvat markkinakat-
sauksen yhteydessä julkais-
tavaan audiovisuaalisten 
sisältöpalvelujen kuluttaja-
tutkimukseen sekä myöhem-
min julkaistavaan toiseen 
viestintäpalvelujen käyttöä 
koskevaan tutkimukseen.
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HONDA MÖNKIJÄ
TRX 420 FE
sähkövaihteilla

HONDA LUMILINKO
pyörillä
HS622

HOX! UUTUUS!
HONDAN SKOOTTERI

ELRAM PÖLYNIMURI
1400w

HONDA LUMILINKO
teloilla
HS622

HONDA LUMILINKO
teloilla ja startilla
HS622

HONDA LUMILINKO
pyörillä ja startilla

HS760

Takuu 4 vuotta

HONDA MÖNKIJÄ
TRX 420 FPM
ohjaustehostimella

• 4-tahti
• ruisku
• CBS yhdistelmä-
jarrut

HOX !!

ELRAM PUSSITON
PÖLYNIMURI
1600w

SIEMENS PÖLYNIMURI
2000w

PHILIPS PÖLYNIMURI
FC 8136
2000w

PHILIPS PÖLYNIMURI
FC 9160
2200w

PREGO PUSSITON
PÖLYNIMURI
1800w

2470,-
Takuu 4 vuotta

Takuu 4 vuotta Takuu 4 vuotta

2570,- 2870,- 3480,-

Kaupanpäälle 
vinssi tai lumen-
puskulevy

6990,-

Takuu 4 vuotta

Kaupanpäälle 
vinssi tai lumen-

puskulevy
Takuu 4 vuotta

6990,-

Takuu 4 vuotta

1990,-

49,90 69,50

109,- 149,-

69,50
199,50

KIPSILEVYT
       SANEERAUSLEVYT
   TUULENSUOJALEVYT
  KIPSILAASTIT
    TASOITTEET
  SAUMANAUHAT

MEILTÄ NYT MYÖS

VILLAT

MEILTÄ NYT 
MYÖS

KATTO-,
REUNA- JA

JALKALISTAT !
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Pudasjärvellä kävi presi-
dentinvaaleissa äänestämäs-
sä 4639 äänioikeutettua, kun 
vajaa vuosi sitten eduskun-
tavaaleissa ääniä antoi 4342 
henkilöä. Äänestysikäisiä on 
7453, joten äänestysprosen-
tiksi tuli 66,8, joka on pro-
sentin verran yli edellisten 
presidentinvaalien kuusi 
vuotta sitten. 

Prosentti on kuitenkin 

Väyryselle yli puolet 
äänistä Pudasjärvellä

huomattavasti alle valtakun-
nallisen äänestysprosentin 
72,4. Ylivoimaisesti eniten 
Pudasjärveltä sai ääniä Kes-
kustan Paavo Väyrynen 2437 
52,5 %, mutta pudasjärvisten 
eikä muualtakaan tulleet ää-
net ihan riittäneet viemään 
Väyrystä toiselle kierroksel-
le, jonne pääsi toiseksi eniten 
Pu-dasjärvellä ääniä saanut 
Kokoomuksen Sauli Niinis-

tö 955 äänellä, josta tuli 20,6 
%. Niinistön kanssa toiselle 
kierrokselle päässyt Vihrei-
den Pekka Haavisto sai 6,4 
% kannatuksellaan 295 ään-
tä. Häntä paremmin kuiten-
kin Pudasjärvellä pärjäsi Pe-
russuomalaisten Timo Soini, 
joka sai 507 ääntä ja kanna-
tusprosentti oli 10,9. 

Vasemmistoliiton Paa-
vo Arhinmäki äänimäärä 

oli 285, 6,1 %, Sosiaalidemo-
kraattien Paavo Lipponen 
105 ääntä, 2,3 %, Kristillisde-
mokraattien Sari Essayah 38 
ääntä, 0,8 % ja Ruotsalaisten 
Eva Biadet 17 ääntä, 0,4 %. 

Äänestysalueista aktiivi-
simmin käytiin äänestämäs-
sä Sarakylässä 71,8 %. Syö-
te-Iinattijärvi-Hirvaskoski 
alueella äänestysprosent-
ti oli 69,4, Kurenalalla 67,1, 
Hetekylä-Kipinässä 64,4, Er-
vasti-Jaurakka-Puhoksella 
63,2 ja Siurualla 62,1. 

Äänestäjiä valui  
pikkuhiljaa 
Ervastin, Jaurakan ja Puhok-
sen äänestysalueen vaalipai-
kalla Paukkerinharjun en-
tisen koulun seura-kunnan 
päiväkerhotilassa oli rauhal-
linen tunnelma varsinaisena 
vaalipäivänä sunnuntaina. 
Ennakkoon oli käynyt ää-
nestämässä yli puolet vaali-
piirin 568 äänestäjästä, joten 
sunnuntaina vaalilautakun-
nan jäsenillä ja toimitsijoilla 
oli aikaa myös keskinäiseen 
seurusteluun. Keskustelu-
aiheina olivat ajankohtaiset 
asiat Pudasjärvellä ja laajem-
maltikin sekä kevennyksiä 
ja huumoriakin viljeltiin. 
Kaikki jäsenet olivat jo tut-
tuja ennestään ja olleet vaa-
lilautakunnassa pitempään. 
Iltapäivälle mennessä vaa-
lipäivänä oli äänestänyt 75 
henkilöä. Lopulliseksi ää-
nestysprosentiksi tuli 69,4, 
joka oli toiseksi paras Pudas-
järven äänestysalueista. 

-Ihmiset ovat käyneet 
pikkuhiljaa äänestämässä. 
Päivä ei ole poikennut edel-
lisistä vaaleista, vaalilauta-
kunnan puheenjohtaja Erkki 
Hyttinen kertoi.

Perinteiseen tapaan varsi-
naisena vaalipäivänä koulul-
la äänestäneet Ritva ja Osmo 
Pesälä kertoivat äänestävän-
sä aina varsinaisena vaali-
päivänä ja useita president-
tejä on jo ehditty äänestää, 
he totesivat. 

Vaalikeräystä olivat suo-

rittamassa Jongun alueen 
kyläyhdistyksen puolesta 
Onerva Ronkainen ja Vesa 
Tiirola. He esittelivät kylää 
ensi kertaa kylällä vieraile-
valle toimittajalle ja mainit-
sivat muun muassa pihal-
la olleen jääkiekkokaukalon 
olevan ahkerassa käytössä. 
Saipa toimittaja myös vinkin 
hyvästä pilkkipaikasta, josta 
nousee suuria ahvenia.

Hetekylä-Kipinässä 
perinteiseen malliin
Hetekylä-Kipinän äänes-
tysalueella äänestyspaik-
kana oli Niemitalon Juus-
tola. Puolen päivän jälkeen 
äänestämässä oli käynyt 77 
henkilöä. Toimittajan vierai-
lun aikana kuitenkin oli vil-
kasta, jonka aikana kävi ää-
nestämässä yli 10 henkeä ja 
päästiin jo yli 90 äänestäjän. 
Uutena vaalilautakunnassa 
oli Pirkko-Liisa Luhta, joka 
koki tehtävän varsin mielen-

kiintoiseksi. 
-Aamupäivän tunnit ovat 

menneet tosi nopeaan. Olen 
oikein mielelläni tässä tehtä-
vässä. Tämä työ sopisi nuo-
remmillekin, hän totesi. 

Vaalilautakunnan vara-
puheenjohtaja Jukka Vähky-
rä oli ollut jo useiden presi-
dentin vaalien ajan jäsenenä. 
Hän jatkoi tehtävässä isänsä 
Lauri Vähkyrän jälkeen, joka 
muistettiin myös pitkäaikai-
sena lautakunnan jäsenenä 
ennen häntä. 

Vaalikeräystä olivat suo-
rittamassa kuuloyhdistyk-
sen jäsenet Reino Ruottinen 
ja Erkki Petäjäkangas, jotka 
vuorottelivat lippaan vieres-
sä koko päivän ajan. (ht)

Niemitalon Juustolan äänestyspaikalla vaalikeräystä suorittivat Pudasjärven Kuuloyh-
distyksestä Reino Ruottinen ja Erkki Petäjäkangas.

Paukkerinharjun entisellä koululla vaalilautakunnan jäsenillä oli äänestyksien välillä aikaa keskinäiseen seurusteluunkin. Rakennuksen päädyssä oleva seurakunnan päiväker-
hotila koettiin hyväksi ja sopivaksi äänestyspaikaksi. Vasemmalta Erkki Hyttinen puheenjohtaja, Siiri Orreveteläinen, Merja Jumisko-Putula, Pirkko Kokko, Juho Kellolampi ja An-
tero Kokko, joka toimi vaaliavustajana. 

Juho Kellolampi leimaamassa Ritva Pesälän äänestys-
lippua, jonka hän pudotti sitten vaaliuurnaan. 

Hetekylän Ohtonperältä tuli puolen päivän jälkeen ää-
nestäjistä hetkellisesti jono Niemitalon Juustolan äänes-
tyspaikalla. Henkilöllisyyttä tarkistamassa Jukka Vähkyrä 
ja Pirkko-Liisa Luhta valmistau-unut äänestyslipun anta-
miseen. 

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö järjesti vielä kahta päivää ennen vaaleja per-
jantaina S-marketin pihalla Väyrysen kannattamiseksi vaalitapahtuman, jossa tarjoiltiin 
yleisölle grillimakkaraa ja kahvia sekä myytiin arpoja. Tunnettuja Paavo mukejakin saa-
tiin myyntiin, mutta ne loppuivat jo aamupäivällä. Makkaraa oli varattu 1000 kappaletta, 
mutta päivän kuluessa niitä jouduttiin hakemaan kaupasta lisää. Arpaonni suosi seu-
raavia: Erkki Hyttinen, Riitta Lohvansuu, Eeva Piri, Eija Ahonen ja Ville Vuorma. 
Kansanedustajista vierailivat paikalla Juha Sipilä sekä Mirja Vehkaperä ja Inkeri Kerola, 
jotka ovat yhteiskuvassa hirvaskoskelaisten nuorten miesten Juho Ojalan, Pertti Kemp-
pasen ja Eetu Kemppasen kanssa. 
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671

- 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

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

LAHJATAVAROITA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

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

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

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvanpoisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet
Intialainen päähieronta

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tulossa Medicalia - ihon kemialliset 
kuorinnat

 • 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

Kolme 9-luokan tyttöä istui 
talvisena tammikuun iltana 
nuorten tieto- ja neuvonta-

Suomi-kodilla tapahtuu
palvelupisteessä Suomi-ko-
dilla pohdiskelemassa elä-
mää ja tulevaisuutta sekä 

ammatinvalintaa ja mahdol-
lisia opiskelupaikkoja suo-
rittaa parturi-kampaajan 

koulutus. Opiskelupaikko-
ja hiusalan perustutkintoon 
eli parturi-kampaajaksi löy-
tyy aikuiskoulutuksena sekä 
kaikille suunnattuna koulu-
tuksena esim. Haukiputaal-
ta, Oulusta, Raahesta ja Ro-
vaniemeltä, lisätietoja löytyy 
netistä opintoluotsi.fi sivuil-
ta.

Tytöt päättivät perehtyä 
hiusten laittoon sekä partu-
ri-kampaaja ammattiin tu-
tustumalla eri hiusmuotoi-
lutuotteisiin ja tekemällä itse 
kampauksia – kiharoita, let-
tejä, tupeerauksia ja suoris-
tuksia.  Saksia he eivät aiko-
neet ensimmäisellä kerralla 
käyttää.

Tyttöjen iltaan lähti mu-
kaan 2 –luokkalaisten ryh-
mä, Bellen, Aurooran ja 
Lumikin ihailijoita.  Kampa-
uksissa käytettiin heitä esi-
merkkeinä ja vanhemmat 

tytöt loihtivat varmoin ot-
tein viisi pudasjärveläistä sa-
tuprinsessaa. Lisäksi tyttöjen 
illan järjestelyihin osallistui-
vat Venäjältä ja Virosta maa-
han muuttaneet 9-luokan 
tytöt opetellen leipomaan 

tyttöjen illassa tarjottavaksi 
pannukakkua suomalaiseen 
tapaan. Ja kaikilla oli niin 
mukavaa…

Tarja Väisänen

Sanna letittämässä ja Johanna kihartamassa hiuksia.

Pikkuprinsessat Viivi, Jessica, Iida, Veera ja Mimmi ”uudet hiukset” hulmuten.
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille 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 ilmoitukseen kuvan, lähetä se säh-
köpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

§ 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

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

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

PURKUOSIA

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

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

KUVAUSPALVELUJA

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

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

PALVELUHAKEMISTO 
ON

EDULLISTA
ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys
040 1951 732 

MB 200D vm -89. 2:t renkaat, 
cd-soitin, vetokoukku. HP 630€
044 914 8508

15” Pakun talvirenkaat 130 € ja 
16” Pakun talvirenkaat 100 €.
0440 923 946

Siistit yhdistelmävaunut (peh-
meä koppa), hyväkunt. h.70e, 
sitteri, hyväkunt. ja ehjä h.13e, 
imetystyyny h.10e ja metalli-
nen vaaterekki renkailla, tuke-
va ja helppo liikutella h.50e. 
Puh.040-7715885

Vanha riihenovi tai vastaava. 
Tulee uusiokäyttöön. puh. 040 
449 3004

Halutaan ostaa koivurankaa 
alueelta Pudasjärvi- Siurua- 
Asmunti. Puh. 0400 384 485

Vuokrattavana 2h+k 50m2 Syö-
tekylässä. Vuokra 420€/kk, 
vuokra sisältää sähkön, veden, 
ym. Puh. 045 651 8306.

VUOKRATTAVANA

ANNETAAN
26-28” televisio (sisäänraken-
nettu digiboksi) tied. puh. 040- 
5781 361.

Viime vuosina on muodos-
tunut jo perinteeksi, että 
pudasjärviset opiskelijat 
pärjäävät hienosti Taitaja-
kisoissa hevostenhoidossa. 
Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikön 
opiskelija Aino Pesonen pär-

Hevostalouden saralla pärjätään Taitajassa
jäsi semifinaaleissa ja pääsi 
jo kahdeksan parhaan jouk-
koon. Pesonen valmistuu ke-
vään aikana ratsastuksenoh-
jaajaksi.

Semifinaalit pidettiin 
17.1. Ypäjällä ja Kiuruvedel-
lä, ja kustakin oppilaitokses-

ta sai olla kolme opiskelijaa 
kisaamassa. Finaalikahdek-
sikossa on edustettuna eri 
hevostalouden koulutusoh-
jelmaa tarjoavia oppilaitok-
sia ympäri Suomen.

Pesosta kisaan valmen-
tanut opettaja Marita Mus-
tonen kertoo, että Taita-
ja-kisoissa vaadittava taso 
on hyvin korkea ja monel-
le ammattilaisellekin haas-
tava. Jatkoon selvinneiden 
piste-erot eivät Mustosen 
mukaan olleet kovin suuret. 
Vuosi sitten Taitajan finaa-
lissa pudasjärvinen opiskeli-
ja suoriutui hevostenhoidos-
sa neljänneksi ja kaksi vuotta 
sitten hopealle.

Tehtäväosiot ovat semifi-
naaleissa ja finaalissa saman-
kaltaiset ja ne koostuvat ruo-
kintaan, terveydenhoitoon ja 
hevosen esittämiseen liitty-
vistä asioista. Ruokinta-osi-
ossa täytyi tunnistaa rehuja 
ja arvioida niiden laatua. Ter-
veydenhoito-osiossa tehtiin 
hevoselle terveystarkastus ja 
vaadittiin perusteellista he-
vosen anatomian tuntemus-
ta. Viimeisessä osiossa hevo-

nen laitettiin esittelykuntoon 
ja esiteltiin näyttelysääntö-
jen mukaan. Mustosen mu-
kaan ylimääräisiäkin tehtä-
viä saattaa olla, esimerkiksi 
kengittämiseen liittyen, jo-
ten lopulta tarvitaan todella 
laajaa hevosalan ja hevosten 
tuntemusta sekä käsittelytai-
toja.

Aino Pesosen tiivistä val-
mistautumista kevään taita-
jakisoihin hieman hidastaa 
työssäoppimisjakso Belgias-
sa, mutta sielläkin hän pää-
see olemaan tiiviisti teke-
misissä hevosten kanssa. 
Mustonen uskoo myös, että 
nykyaikaiset internetsovel-
lutukset, kuten Skype, aut-
tavat hyvän treenisuunnitel-
man rakentamisessa.

Nuorten ammattitaidon 
kilpailu Taitaja järjestetään 
Jyväskylän Paviljongissa 24. 
- 26.4.2012. Tapahtumaan 
odotetaan 30 000 kävijää ja 
kilpailuissa taitojaan mitte-
lee noin 500 opiskelijaa.

Jenny Kärki
Aino Pesonen selvisi Taitajakisojen finaaliin hevostenhoi-
dossa.
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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!

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

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.
Elokuva-/keilausretki Ouluun (K13): Pe 27.1. Lähtö tapahtuu klo 
14.30 nuorisotilojen edestä, paluu samaan paikkaan klo 22. Retken hinta 
12 €. Ilmoittautuminen ke 25.1. mennessä Jari Pekkalalle 0400 703 307 tai 
Tarja Väisäselle 040 5262 765.
Pingiskisat: La 28.1. Nuorisotiloissa klo 18-19. Palkintoina mm. Syöte-
keskuksen päivälippuja.
Freeride 2012:  La 28.1. Iso-Syötteellä.
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.
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.

MB C200 CDI
aj.87tkm ilmast. 1-omistj. -08 29500€
Peugeot RCZ THP156
aj.5000km takuu voimassa -11 29500€
MB C220T CDIA
aj.173tkm ilmast. 1-omistaja -08 27800€
Bmw 530 DA aj.122tkm ilmast.
xenon 1-omistaja, navi , ym. -04 24800€ 
Audi A4 2.0TDi farm
1-omist.ilmast.navi ym -09 25900€ 
MB E280T CDiA
aj.170tkm ilmast. 1-omistaja -04 20900€
Bmw 318iaj.108tkm ilmast. -06 18900€
MB E270 CDi Aaj.220tkm ilmast. -03 17900€ 
Ford Mondeo 2.0TDi Ghia farm 
aj.162tkm ilmast. 1omist.navi -08 17650€
VW Passat 2.0TDi farm
aj.138tkm ilmast. -06 16900€
Saab 9-3 1.9TDi farm aj.150tkm
ilmast, xenon, nahat, ym -05 15900€
VW Golf 1.4i aj.50tkm
1-omist. ilmast. -08 15900€
Mitsubishi Grandis 2.0TDi
ilmast. 7-henk. -07 12900€
BMW 330Da touring ilmst.xenon -02 12900€
Hyundai Santa Fe 2.0CRDiA
ilmast -03 12800€
MB A150i aj.110tkm ilmast. -06 12750€
Mini One 1.6i aj.86tkm ilmast. -02 12500€
Kia Sorento 2.5TDiA ilmast. -04 12500€
Mazda 6 2.0i HB
aj.32tkm 1-omistj. ilmast. -03 11880€
Volvo S80 D5 ilmast. -02 11800€
VW Touran 1.9TDi
aj.200tkm ilmast. -03 10900€ 
Bmw 320D touring ilmast. -02 9900€
Volvo V70 D5 ilmast. -02 9900€ 
Bmw 316i touring ilmast. -02 8900€ 
Kia Magentis 2.0iaj.160tkm ilmast.-06 8900€
Mazda 3 1.6TD ilmast. -04 8700€
BMW 316i aj.180tkm ilmast. -99 7900€ 
Peugeot 307 1.6HDifarm ilmast.-06 6900€
Renault Megane 1.6i
farm aj.115tkm ilmast. -04 6500€
Ford Mondeo 2.0TDi HB ilmast. -02 6900€
Smart Fortwo A 0.6
aj.67tkm ilmast. -03 5990€
Seat Cordoba 1.4i aj.134tkm ilm. -03 5900€
Mitsubishi Carisma 1.6iA
aj.170tkm ilmast. -03 5900€
Volvo S40 2.0T ilmast. -01 5900€
Renault Espace 2.0i
aj.180tkm ilmast. -02 5900€
Opel Astra 1.6iA Farm aj.115tkm -03 5900€
Audi A3 1.8T -00 5800€ 
Chrysler Voyager 2.4i -00 4900€ 
Opel Zafira 1.8i -02 4900€
Ford Focus 1.6i ilmast. -02 4350€ 
Seat Cordoba 1.4i aj.170tkm -02 4200€
VW Polo 1.9TDI  -03 3990€ 
Renault Laguna 1.6i ilmast. -01 3900€
Volvo S70 2.5 20V ilmast. -97 3900€
Skoda Octavia 2.0GLX -00 3850€
Citroen C5 1.8i ilmast. -02 3680€
Seat Ibiza 1.4i -02 2950€
Nissan Primastar 2.5TDi aj.120tkm
ilmast. 8-henk. minibussi -07 24900€
VW Transporter 1.9TDi -07 15500€
Toyota Hiace 2.5D4D sis.alv -03 10900€
VW Westfalia California 2.4D 
retkeilyauto 92 9900€ 

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16

Ark. 9-17 LA 10-14
Puh:08-344134, 0400-430910

 040-555 2227
www.oulunautoporssi.fi

Kevätaurinko
Pakkaan reppuun eväät.

Puen lämpimästi vaatetta.

Kävelen järven jäälle.
Kairaan pari pilkkireikää.

Alan pilkkimään.
Saaliiksi saan 

ahvenia ja särkiä.

Kevätaurinko 
paistaa kirkkaasti.

Linnut laulavat.

Nautin kuksallisen kahvia.
Katselen maisemia.

Kuuntelen luonnon ääniä.
Nautin hiljaisuudesta.

-Anna-Riikka Huhta-

Kuntayhtymän johtajasta uusi 
hyvinvointijohtaja Ouluun
Oulunkaaren kuntayhtymän 
johtaja Kirsti Ylitalo-Katajis-
to jää pois virastaan 4. helmi-
kuuta alkaen. Kutsuvierasti-
laisuus läksiäisten merkeissä 
pidettiin 24. tammikuuta Iin 
Micropoliksessa. Samalla vie- 
tettiin myös Ylitalo-Katajis-
ton virallista 50-vuotissynty-
mäpäivää.

-Tällä tilaisuudella on 
hyvä lyödä kaksi kärpästä 
yhdellä kertaa. Tuntuu hie-
man haikealta jättää tämä 
virka, sillä olen ollut raken-
tamassa Oulunkaaren so-
siaali- ja terveyspalveluita 
alusta saakka, joten onhan 
tämä minulle kuin oma lap-
si ja tärkeä projekti. Yhdek-
sässä vuodessa on kerennyt 
tapahtua paljon, Ylitalo-Ka-
tajisto kertoo.

Hän aloitti Oulunkaarella 
keväällä 2003 sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden eritysasian-
tuntijana ja vuodesta 2006 

hän toimi kuntayhtymän 
johtajana. Nainen kertoo ole-
vansa tyytyväinen aikaan-
saannoksiin sekä henkilös-
töön, jonka kanssa on saanut 
työskennellä. Ylitalo-Katajis-
to jännittää hieman Oulun-
kaaren kuntayhtymän tule-
vaisuuden puolesta, mutta 
uskoo sen säilyttävän ket-
terän organisaation ominai-
suudet jatkossakin.

- Oulunkaari on ollut 
koko ajan nopea reagoimaan 
kuntakentässä tapahtuviin 
muutoksiin. Se on hyvä, sillä 
pienten kuntien palvelut on 
turvattava, ja yhdistämällä 
kuntien palveluita hallinnol-
lisesti se onnistuu paremmin 
kuin hakemalla kaikki pal-
velut esimerkiksi Oulusta, 
Ylitalo-Katajisto summaa.

Uuteen virkaan Oulun 
hyvinvointijohtajaksi Ylitalo-
Katajisto astuu 13.2. Simos-
sa asuva kolmen lapsen äiti 

ei aio kuitenkaan muuttaa 
kokonaan Ouluun, sillä hän 
kokee Simon hyväksi kasvu-
paikaksi vielä kouluikäisel-
le lapselleen. Kaksi vanhem-
paa lasta ovat jo muuttaneet 
pois kotoa.

- Hyvinvointijohtajan vir-
ka tarjoaa samankaltaisia 
haasteita kuin Oulunkaa-
rella työskentelemisen alus-
sa. Nyt täytyy muovata Uu-
den Oulun palveluverkko ja 
miettiä millainen on sille jär-
kevä rakenne. Oulussa on 
niin paljon suurempi orga-
nisaatio käsiteltävänä, eikä 
esimerkiksi kaikkien toimi-
paikkojen esimiehiin ja hen-
kilöstöön voi tutustua. Myös 
kysymys talouden turvaami-
sesta on tärkeä, kertoo Ylita-
lo-Katajisto.

Jenny Kärki, 
kuvat Riitta Muhonen

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:
Kevään tähtiesiintyjiä:
• La 11.2. Keijo Minerva
• Pe 24.2. Suvi Teräsniska
• La 3.3. Kake Randelin
• Pe 9.3. Ressu Redfort ja Jussi
• La 10.3. Disco transit
• Pe 16.3. Arttu Wiskari
• La 24.3. Vaudeville
• La 31.3 Juha Tapio
• Pe 6.4. Kingpin
• La 7.4. Eini & Boogie
• La 14.4. Tuula Tarkkonen
• Pe 20.4. E-rotic 90-luvun discobändi Saksasta

pe 27.01. 14.00 – 02.00 (keittiö 14.00 – 22.00)
• Karaokeilta Legendassa

la 28.01. 10.00 – 02.00 (keittiö 11.00 – 22.00)
• Fazer-KarkkiBingo klo 18 alkaen

• Pub-tietovisa Legedassa klo 20 alkaen
• Karaokeilta Legendassa

su 29.01. 11.00 – 16.00 (keittiö 11.00 – 16.00)
* * * * *

PÄRJÄNKIEVARIN JA 
syöteCaraVaNIN OhJeLmaa

Pärjänkievari avoinna: Vko 04 - 05

HOX! Romekievari avoinna 
rinteiden aukioloaikojen mukaan!

Rompan SaunaBaari auki joka pe ja la klo 20 alkaen!!!
Mukana tietenkin sauna-juomat ja URHO-TV!

Tervetuloa löylyihin!

SyöteCaravan p. 0400 499215 • PärjänKievari p. 0400 499216
Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte

info@syotecaravan.fi • www.syotecaravan.fi

Saunabaarissa lauantaina 
kärppäottelu URHO TV:lta klo 17.

Pudasjärveläisiä onnittelemassa Kirsti Ylitalo-Katajistoa (oik) tämän merkkipäivänä. 
Vas. Eero Oinas-Panuma, Kaarina Daavittila ja Henrik Hämäläinen.

Yhdistettyä syntymäpäivä- ja läksiäisjuhlaa vietettiin Iin Micropoliksessa.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046 582 4610

TIETOKONEPULMIA?

Patinapuotista löytyy tietotekniikan teknikko 
Harri Inkeröinen 046 592 6377

Tarjoamme ATK-ohjauspalvelua tietokoneen pulmati-
lanteisiin yksityisille henkilöille, sekä yrityksille ja yhdis-
tyksille. Myös apua ohjelmiin liittyvissä asioissa sekä in-
ternetin ja sähköpostin käytön opastusta. 

(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA, PATINAPUOTI)

Kivarin Erän Metsästysseura ry:n

hirvipeijaat Kurenalan koululla 
la 28.1.2012 klo 14.00.

Maanvuokraajat ja seuran jäsenet
tervetuloa!

Hirvimiehet

Oikaisu:
Viime lehden puualan perustutkinnon Karhupajalla suoritta-
neelle Kimmo Honkaselle todistusta luovuttamassa ollut mies-
henkilö oli puualan opettaja Juha Jurmu OSAO:lta eikä Kimmo 
Honkanen, kuten virheellisesti kuvatekstissä mainittiin.

LÄHIRUOKAPÄIVÄ Pudasjärvellä keskiviikkona 1.2.2012! 
 

Mitä tarkoittaa lähiruoka? Ota selvää lähiruokapäivänä! 
 

KLO 13 - 17 Lähiruokamaistatuksia K-Supermarketissa. Maisteltavana Kitkan Herkun, 
Niemitalon Juustolan, Tolosen leipomon, Ritvan Herkun, Sortolan jäätelön ja 
Pottumiehen tuotteita. Mukana maistatuksessa Kasvishovi ja Oulun palvelualan opisto. 
 

Lähiruokalounas julkisissa ruokapalveluissa sekä Kahvila Kulmassa, Niemitalon 
Juustolan ravintolassa ja ABC Koillisportissa. 
 

KLO 17.30 Lähiruokakeskustelu kulttuurikeskus Pohjantähdessä. Alustus: Hannu 
Eräluoto Ravintola Grill It! Oulu. Juonto: Jaakko Heikkinen. Paneelissa kohtaavat 
lähiruoan asiantuntijat. Kahvitarjoilu. 
 

Lähiruokapäivän järjestää Maaseudun Sivistysliiton Syökkö nää lähiruokaa? -hanke. 
Keskustelussa mukana sanomalehti Kaleva.  
 

Lisätietoja: Taina Lempeä, taina.lempea@msl.fi, 0445681114 www.syokkonaa.fi 
 

                                   

 

Kurenalan koulun opettajanhuoneessa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa. Johtokunta

Vuosikokous
torstaina 2.2.2012 klo 18.00

Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osaston

Pohjolan Voima on laati-
nut uuden Natura-arvioin-
nin Kollaja-hankkeen vaiku-
tuksista Pudasjärven Natura 
2000 –alueeseen. ELY-keskus 
toteaa, että aikaisempaan ar-
viointiin verrattuna uusi on 
huomattavasti laadukkaam-
pi ja perusteellisempi. Arvi-
oinnin puutteena on kuiten-
kin se, ettei siinä ole arvioitu 
riittävästi kasvukauden ly-
hentymisen vaikutuksia Na-
tura-luontotyyppeihin.

Lisäksi arvioinnissa tode-
taan, että vedenpinnan nos-
ton (kesäkaudella keskimää-
rin 20 cm) vaikutuksesta 
luontotyypit siirtyisivät kor-

Kollaja-hankkeen uusista 
Natura-arvioinneista lausunto

keammille alueille. Tämän 
siirtymisen vaikutuksia Na-
tura-luontotyyppien pinta-
aloihin ja säilymiseen ei ole 
kuitenkaan selvitetty.

ELY-keskuksen lausun-
non mukaan Pudasjärven 
Natura-arvioinnissa olevat 
puutteet ovat niin olennai-
sia, ettei sen perusteella voi-
da vielä lopullisesti arvioida 
hankkeen vaikutusten mer-
kittävyyttä niihin luonto-
arvoihin, joiden perusteel-
la alue on sisällytetty osaksi 
Natura 2000 –verkostoa.

Venkaan lähteen Natu-
ra-arvioinnista ELY-keskus 
ottaa kantaa mm. lähteen 

hydrologiaan; Kollaja-hank-
keella ei olisi vaikutuksia 
itse Venkaan lähteen hyd-
rologiaan, mikäli suunni-
teltua patoa siirrettäisiin 
etelään päin. Nykyisessä 
suunnitelmassa olevalle pai-
kalle rakentaminen sen si-
jaan edellyttää lisäselvityk-
siä. Natura-arviointia ei ole 
tehty koko Venkaan lähteen 
Natura-alueelle, joten ELY-
keskus ei voinut ottaa lopul-
lista kantaa hankkeen vaiku-
tusten merkittävyyteen.

Ely-keskus tiedotus

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit. 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI 
NETISTÄ:

www.pudasjarvi-lehti.fi
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TALVIVAATEPÄIVÄT

Tarjouksen
  pyytäneille
     fleecetakki 
         veloituksetta!

Hummer työvaate-
esittelijä paikalla

torstaina 26.1 klo 8-17

Työvaatesetin
tilanneille                    
painatus           

omalla logolla
veloituksetta !

TERVETULOA !

Koko päivän ajan
tarjolla nisukahvit !

Kaikkien tarjouksen pyytäneiden kesken
arvotaan tuotepalkintoja !

PUDASJÄRVEN LVI- JA RAUTATARVIKKEESSA TAPAHTUU ! PUDASJÄRVEN LVI- JA RAUTATARVIKKEESSA TAPAHTUU ! PUDASJÄRVEN LVI- JA RAUTATARVIKKEESSA TAPAHTUU !

Torstaina 26.1.

Perjantaina koko päivän 
ajan tarjolla kahvia ja 

makkaraa !

Vältä vesivahinko Uponor- 
komposiittijärjestelmällä

Perjantaina 27.1

LINJASTON
SANEERAUSPÄIVÄT

Paikalla Uponor- edustaja klo 8-17

Paikalla myös Lähivakuutuksen edustaja 
kertomassa saneerauksen hyödyistä

vakuutuksiin.

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

PUDASJÄRVEN LVI- JA RAUTATARVIKKEESSA TAPAHTUU ! PUDASJÄRVEN LVI- JA RAUTATARVIKKEESSA TAPAHTUU ! PUDASJÄRVEN LVI- JA RAUTATARVIKKEESSA TAPAHTUU !

Talvivaatteet -35%

Saunalahti 

toimii Elisan 

kattavimmassa* 

3G-verkossa.

Saunalahti Nopsa toimii jopa 15 Mbit/s nopeudella ilman rajoituksia 
tiedonsiirron määrään. Saunalahti MobiililaajakaistaPaketti Nopsa -liittymän 
yhteysnopeuden tyypillinen vaihteluväli 0,4—6 Mbit/s, parhaimmillaan jopa 15 
Mbit/s. Tiedonsiirto nopeus vaihtelee sijainnista ja verkon kuormituksesta riippuen. 
Tarkista verkon peittoalue: elisa.fi /kuuluvuus. **Jos olet tyytymätön, voit perua 
määräaikaisen mobiililaajakaistapaketin ilman kustannuksia 14 vrk sisällä tilauk-
sesta (ei koske tietokonepaketteja). 24 kk-sopimus. Tarjous voimassa 31.1.2012 
asti. *Lähde: European Communications Engineering (ECE Ltd.) tutkimus 5/2011. 

MOBIILILAAJAKAISTAPAKETTI NOPSA

Surff aa vauhdilla 
verkossa!

Toimii Elisan

kattavimmassa 

3G-verkossa.

Nettitikku kaupan päälle!
Jopa 15 Mbit/s
(arvo 149 €) 0€

3 kk –50 %

6,95 €/kk
(norm. 13,90 €/kk)

Tyytyväisyystakuu**Testaa 14 päivän ajan

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

Ti 7.2.2012 klo 17.30
Kulttuurikeskus Pohjantähti, auditorio
Teollisuustie 1

Pk-yrityksen onnistunut omistajanvaihdos 
-hankkeen esittely  
Tommi Sirviö, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 

Yrityksen omistajanvaihdos
Matti Kiuru, Asianajotoimisto Botnia Oy, Oulu 

Yrityskaupat ja rahoitus 
Sami Heikkilä, Nordea Pankki Suomi Oyj, 
Oulun yrityskonttori 

Niemitalon Juustolan 
sukupolvenvaihdos
Aki Niemitalo, A & A Niemitalo Oy 

Ilmoittautuminen viim. to 2.2.
p. 050 320 2389, marita.kiviniemi@yrittajat.fi ,
www.ppy.fi  (koulutuskalenterin kautta)
Ilmoita myös erikoisruokavaliot. 

Tilaisuus on maksuton. 
Paikkoja rajoitetusti.  

YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOS 
�TILAISUUS PUDASJÄRVELLÄ �.�.����

KOILLIS-TELE Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703, HUOLTO 0440-821 620


