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PUDASJÄRVI-lehti
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24-04

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 3.2.

Wintti
Lauantai 4.2.

PUBISSA KARAOKE

Wintissä uudet tuulet puhaltaa

Lippu 2€ sis. ep.

auki 24-04Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01
to 15-22 • pe-la 12-04

su 12-18
PUBISSA KARAOKE

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 2.2, to 9.2, to 16.2.

Nokia LUMIA 800 (17 €/kk) + DNA Onni M (2,90 €/kk) yhteensä 19,90 €/kk/24 kk:n sopimuksella. 
Avaus 2,90 €. Kokonaishinta yht. 480,50 €. Erikseen väh. 602,50 €. Puhelin voi olla SIM-lukittu. 
Onni M -tilaus jatkuu 24 kk:n jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevina hinnaston 
mukaisilla hinnoilla. Onni M norm. 2,90 €/kk, (kk-maksu sisältää 100 minuuttia kotimaan puheluita 
dna-matkapuhelinliittymiin). Pakettiin kuulumattomat ja ylimenevät kotimaan normaalihintaiset 
puhelut ja tekstiviestit 0,069 €/min & kpl, puheluissa minuuttiveloitus. Voimassa 29.2. 2012 asti.  
Lisätiedot www.dna.fi 

VIHDOINKIN SE OIKEA. 
Nokian odotettu, ensimmäinen  

Windows-puhelin.  
Helpompi, nopeampi, hauskempi.

Nokia LUMIA 800

+
19,90€/kk 

(24 kk)=
DNA Onni M puhelut ja  

tekstarit 0,069 €/min&kpl.

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

MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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,-

UUNILENKKI
400g

LEONE TÄYTEKEKSIT
800g

PYYKINKUIVAUS 
TELINE

RUNEBERGIN TORTTU
2kpl/200g

HEINZ TOMAATTIKETSUPPI
1,35kg

SÄILYTYSLAATIKKO
-kannellinen

SÄNGYNALUS 
LAATIKKO

-kannellinen

FAIRY
1l

PERINTEINEN
HIILLOSMAKKARA

400g

2,69pss

PALVIKINKKU KANTAPALA 
JA MEETVURSTI-SIIVU

VAASAN KOULUNÄKKI
6,4kg

9,95

2,59
rasia

1,95
pkt

Suklaa ja vanilja

1190

1,29
pkt

21,95
pkt

15,-2 kpl

1,69
pkt

2,99
plo

Tosi edullinen !

10,-2 kpl

Perjantaina 3.2. klo 9 alkaen

MEILTÄ KOTONA LEIVOTTUA 
SÄMPYLÄÄ JA PULLAA MYÖS 

GLUTEENITTOMANA

1,99
plo

2,95
kg

Helmikuun
 tarjous
Helmikuun
 tarjous

kosmetologi senja
Kauneuskeskus Salotar

55
30

1506xSARJA

TEHOKOSTEUTTAVA

    Ystävänpäivänä 14.2 
     kahvittelua, 
 erikoistarjouksia ja arvontaa.

FRUITS & BERRIES-
KASVOHOITO

INTIALAINEN
PÄÄNHIERONTA

08 821 595
Kauppatie  4,  93100 Pudasjärvi

€

€
€

LUE
PUDASJÄRVI-LEHTI
JO TIISTAI-ILTANA

NETISTÄ: 
 www.pudasjarvi-lehti.fi

Lämpöä pakkaseen
Talvibasaarista s.10

Elämää eläin-
puistossa 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

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

Jouluvalot on sammuteltu ja arki on koittanut. Alma-
nakkaa selaillessaan törmää kuitenkin juhlapyhään, 
joka viittaa vielä jouluun. Nimitys kynttilänpäivä juon-
taa siitä keskiaikaisesta tavasta, että tänä sunnuntaina 
vihittiin vuoden aikanakirkossa käytettävät kynttilät. 
Juhlan raamatullisena aiheena on Jeesus-lapsen tuo-
minen temppeliin. Kynttilät saivat uuden kristillisen 
sisällön: ne viittasivat ”valoon, joka koittaa pakana-
kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille” 
(Luuk.2:32). Nämä ovat vanhan Simeonin profeetalli-
set sanat, jotka hän lausui kohdatessaan Jeesus-lapsen 
Marian sylissä temppelissä. Maria oli juuri tällöin tul-
lut temppeliin puhdistautumaan lapsivuoteen saastai-
suudesta eli tullut kirkottelemaan, kuten vanha kansa 
Suomessa tapahtumaa nimitti. Pojan synnytettyään 
vaimo oli Mooseksen lain mukaan saastainen seitse-
män päivää, ja sen jälkeen hänen täytyi pysytellä vielä 
33 päivää kotosalla ja hän sai vasta 40. päivänä mennä 
temppeliin uhraamaan puhdistusuhrin. 
Suomalaisessa kynttilänpäivään liittyvässä kansanpe-
rinteessä päivä on vain Paavalin ja Heikin päivien ta-
paan sydäntalven merkkipäivä, jonka jälkeen aletaan 
odottaa kevättä. ” Kynttilä kevättä, Paavali puoli tal-
vea” ( Kustaa Vilkuna: Vuotuinen ajantieto)
Kynttilänpäivä on viimeinen joulunajan erityispyhistä 
ja kirkkovuodessa siirrytään pääsiäisjaksoon. 

 Tänään jälleen Herran kansan 
 kiitosvirsi viritköön,
 Maria kun Jeesus-lapsen 
 kantoi Herran pyhäkköön, 
 jotta lapsen puolesta
 uhraisi hän uhrinsa.
 Virsi 48: 1

KYNTTILÄNPÄIVÄNÄ

Tuulikki Tihinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärvi-lehden palstoilla.

Iloissa ja suruissa mukana

Jokeri Pokeri Box - ” Vede-
tään nenästä!” -taikashow 
esitettiin Pudasjärvellä Ku-
renalan koululla sunnuntai-
na 9. tammikuuta klo 15.

Maailmanmestari, las-
ten kestosuosikki, TV:stä 

Jokeri Pokeri Box veti 
nenästä jos toisestakin

tuttu Jokeri Pokeri Box-tai-
kuri Simo Aalto oli valmis-
tanut uuden riemukkaan 
taikashow’n koko perheel-
le. Show’n tiimellyksessä tai-
kuri tuli vetäneeksi nenästä 
jopa itseään! Esityksessä et-

Simo-taikuri ja Kirsti loihtivat esiin ihka oikeita kyyhkysiä.

sittiin taikojen avulla nenää 
Simon kaverille Herra Pallo-
päälle ja totta kai lapset sai-
vat päättää, minkä nenän 
Herra Pallopää lopulta sai. 
Show’ssa nähtiin myös kau-
niita satuilluusioita ja tietys-
ti kaksi lasta pääsi estradille 
taikurin avuksi! Kumpikin 
lapsista sai palkkioksi Simon 
taiteileman ilmapallolelun.

Myös aikuisemmat kat-
sojat oli huomioitu: Maail-
manmestarin taitavat sormet 
loihtivat ihmeitä isompien-
kin ihmisten ällistykseksi.

Mukana taikamaailmassa 
olivat tietysti hauskat ja su-
loiset eläinystävät Paloma 
ja Pablo -kyyhkyt, Erkki-ka-
ni sekä Pekka-koira. Lopuk-
si Simo jakoi nimikirjoituk-
sia jonottaville faneille.

Pudasjärveltä Simo-tai-
kuri suuntasi Ouluun, jos-
sa veti maanantaina 30.1. 
OYS:in lastenosastolla hy-
väntekeväisyyskeikan. Siitä 
taikurin matka jatkui keski-
viikoksi Kempeleeseen tai-
komaan.

Jeremias Putula

Taikuri hämmästytti nokkelilla tempuilla reip-

paan avustajansa ollessa mukana.

Messu seurakuntakodissa 
su 5.2. klo 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Juha Kukkurainen, 
Keijo Piirainen. Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus, info-
tilaisuus keräyksestä ja lis-
tojen jako. Entiset ja uudet 
kerääjät, käykää hakemas-
sa lista.
Messu Sarakylän kappelis-
sa su 5.2. klo 10, Kimmo He-
lomaa, Jukka Jaakkola. Yh-
teisvastuukeräyksen avaus, 
kirkkokahvit.
Kitarakonsertti seurakunta-
kodissa pe 3.2. klo 19, Lauri 
Manninen, kitara, Anna Go-
man, sello.

40- päivää kirkkomusiik-
kinäytelmän harjoitukset 
seurakuntakodissa ke 1.2. 
klo 19. Myös uusia tekijöitä 
toivotaan mukaan.
Kuorot: Vox Margarita ke 
1.2. klo 18, lapsikuoro to 2.2. 
klo 17, eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 1.2. klo 13, kirkko-
kuoro to 2.2. klo 18.
Kuuloyhdistyksen  kerho 
seurakuntakodissa  ti 7.2. klo 
11.
Omaishoitajien leiripäivä 
ma 6.2. klo 11-16 Liepeessä 
(HUOM! Paikka vaihtunut). 
Ilmoittaudu 1.2. mennessä 
kirkkoherranvirastoon.
Sauvakävelyilta ti 7.2. klo 
18 Puikkarissa vesikävelyn 
merkeissä. Varaa raha uinti-
lippuun. Lopuksi iltapala ja 
–hartaus.
Miesten ilta Liepeen väen-
tuvassa ma 6.2 klo 19, Kim-
mo Helomaa, Keijo Piirai-
nen.

Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 5.2. klo 12
Kaakaopyhäkoulu seura-
kuntakodissa ma 6.2. klo 
14.15-15.30.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 1.2. ja to 2.2. klo 10-
13, Livon koululla ma 6.2. 
klo 10-13 ja Puhoksen kou-
lulla ma 6.2. klo 10-13.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka Sarakylässä Ant-
ti Kummalalla pe 3.2. klo 19  
ja lauluseurat Sarakylässä Ii-
vari Jurmulla su 5.2. klo 19. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 
5.2. klo 17 (Marko Niskanen, 
Ari  Mikkola).
Kastettu: Eedit Juulia Tuo-
maala, Laura Helena Kälkä-
jä
Haudattu: Aino Annikki 
Pöykiö 76 v

LASTEN SUUSTA KUULTUA

Paavo
Tarhasta lapset olivat retkellä läheisellä hautausmaalla. 

Illalla äiti sitten kysyi pikku Paavolta:
"No millaista siellä hautausmaalla oli?"

Paavo: "Ihan hiljaista. Vain pari oli
noussut ylös haravoimaan" 

Johanna, 3v.
Johanna istui reippaasti itseksensä pytyllä ja huusi 

äitiänsä pyyhkimään. Noh, äiti tuli pyyhkimään ja kysyi 
Johannalta että koskas se Johanna meinaa itse ruveta 
pyyhkimään, johonka tyttö vastasi vakavana: "En ikinä! 
Mä vaikka maksan koko loppuelämän rahaa teille siitä 

hommasta!" www.lastensuusta.fi

Toisen kierroksen ennakkoäänestys on päättynyt tiistai-
iltana 31.1. Pudasjärvellä ennakkoon äänestävien mää-
rä oli vain hieman hiljaisempi kuin ensimmäisellä kier-
roksella, jolloin vastaavassa vaiheessa prosenttilukema 
oli jo 33. Nyt toisen kierroksen viimeisenä iltana kello 18 
mennessä äänestämässä oli käynyt 31,4 prosenttia ääni-
oikeutetuista pudasjärvisistä.
Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 5.2. jolloin 
selviää seuraavan Suomen Tasavallan Presidentin
henkilöllisyys, ja hän aloittaa uudessa virassaan 1.3.

Toinen kierros päättyi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Paljon uutuuksia!

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-13
AarreArkku Toritie 2, Pudasjärvi

Tervetuloa edullisille ostoksille!

Joka Päivä Erilaisia/Mukavia YllätysTarjouksia! :)
Poistohyllyiltä tuotteita -50% alennuksella.

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

  
  

 

 
 

Tuotteemme tehtaalta noudettuina:
• Tutustumispakkaus  8,5 kg 3,60 €
• Puubriketti  900 kg 235 €
• Puubriketti  500 kg 153 €

Bioklapilla avoimet ovet perjantaina 17.2. klo 10-17
Tule tutustumaan Bioklapiin ja puubriketteihin!

Bioklapeja voidaan käyttää kaikissa kodin tulisijoissa.

www.bioklapi.fi

900 kg puubrikettiä vastaa vähintään 4 irto-m3 polttopuuta!

Ranuantie 249
93100 Pudasjärvi
puh. 040-522 1197

JP Automaalaamo kokee ar-
kea helpottavia muutoksia 
tämän vuoden aikana. Yritys 
toimii Pudasjärvellä Teolli-
suustie 8:ssa ja yrityksessä 
on kaksi omistajaa. Petri Sor-
vari vastaa korjaamopuoles-
ta ja Sami Luokkanen pyö-
rittää maalauspuolta. Miehet 
toimivat vierekkäisissä hal-
leissa samassa rakennukses-
sa.

Uusi maalauskammio JP Automaalaamolle
Maalaamopuolelle on 

hankittu uusi maalauskam-
mio, joka otetaan käyttöön 
talven kuluessa. Hankin-
ta on pienelle yritykselle to-
della suuri investointi. Uusi 
kammio on tehdastekoinen 
ja tehty elementeistä. Paran-
nusta entiseen, kiinteästi ra-
kennettuun maalauskam-
mioon, on muun muassa 
ilmanvaihdon parantumi-

nen, autonosturi sisällä, joka 
auttaa esim. alahelmojen 
maalauksessa. 

Suurin parannus on kui-
tenkin se, että uuden kam-
mion lämpötila saadaan öl-
jypolttimon avulla nostettua 
60 asteeseen, jolloin auton 
maali kuivuu puolessa tun-
nissa. Aikaisemmin kuivu-
miseen on mennyt kolme 
tuntia.

Lisäksi 400 neliömetrin 
kaupungilta vuokratuissa ti-
loissa tehdään tilajärjestelyjä 
ja väliseinään avataan auton 
mentävä aukko, jolloin pel-
tipuolelta auto voidaan si-
sätilassa siirtää maalaamon 
puolelle.

Yrityksessä tehdään ko-
lariautoille kori- ja peltitöitä 
sekä maalataan autot. Suu-
rimmaksi osaksi autot tule-
vat vakuutusyhtiön puolesta 
korjattavaksi, jolloin tehdään 
vahinkoarvio, joka nykyisin 
käy nopeasti ja yleensä va-
kuutustarkastajan käyntiä ei 
tarvita. Vahinkoarvio lähe-
tetään sähköpostilla vakuu-
tusyhtiöön, jossa nähdään 
valokuvista vahingot. Pää-
tös tulee nopeasti yleensä il-
man tarkastajan käyntiä pai-
kanpäällä.

Samoissa tiloissa Teolli-
suustiellä on ollut automaa-
laamo jo 20 vuotta. Petri on 
toiminut yrittäjänä JP-Auto-
maalaamon alkuajoista saak-
ka eli seitsemän vuoden ja 
Sami noin kolmen vuoden 
ajan.

Asiakkaat tulevat Pudas-
järven lisäksi ympäristökun-
nista. Viime aikoina poroko-
larit ovat antaneet runsaasti 
lisätyötä. Yrityksestä vuok-
rataan traileria ja matkaili-
joille pystytään tarjoamaan 
vaihtoauto korjauksen ajak-
si. Sitä varten miehillä on toi-
miva yhteistyö oululaisten 
autovuokraamoiden kanssa. 

Heimo Turunen

JP Automaalaamon yrittäjät Petri Sorvari ja Sami Luokkanen ovat hankkineet automaa-
laamonsa uuden tehdastekoisen maalauskammion, joka nopeuttaa maalausprosessia. 
Maalauskammion vasemmalla puolella öljypoltin, jolla lämpötila saadaan nostettua ja 
kuivumisaika nopeutuu ratkaisevasti nykyiseen verrattuna. 

Jotkut muistavatkin vuoden 
2010 alussa yrittäjäksi alka-
neen Jaakko Pirin ja hänen 
Verhoilutyö-yrityksensä. 
Suojalinnan teollisuusalueel-
la olevissa toimitiloissa pyö-
rivä yritys on ollut jo pariin 
kertaan ”jäissä” nuoren mie-
hen velvollisuuksien vuoksi, 
mutta lähtenyt taas tammi-
kuussa pyörimään.

– Kerkesin hieman aloi-
tella yritystä ennen kuin var-
mistui jatko-opiskelupaikka 
Teuvalta. Melkein vuoden 
opiskelutauon jälkeen toi-
mintaa starttailtiin uudel-
leen tuossa viime keväänä, ja 
sekin pätkä jäi lyhyeksi, kun 
edessä oli jo opiskelujen takia 
pari kertaa lykätty velvolli-
suus, eli varusmiespalvelus, 
jonka suoritin Rovaniemellä 
Lapin ilmatorjuntarykmen-
tissä, kertoo Piri.

Jaakko Piri on erikois-
tunut ajoneuvoverhoiluun, 
joka käsittää käytännössä 
kaikki liikkuvat kulkuneu-
vot maalla, vesillä ja ilmas-

Verhoilutyöt Jaakko Piri palasi tauolta
ja toimii taas

sa. Lisäksi teollisesti valmis-
tettujen huonekalujen sekä 
julkisten tilojen kalusteiden 
verhoilutyöt kuuluvat pal-
veluihin. Myös verhoiluma-
teriaaleja ja tarvikkeita on 
mahdollista hankkia hänen 
kauttaan.

Syntyperäinen pudasjär-
vinen, ja vaikka opiskelu-
ja on käyty useilla paikka-
kunnilla, niin aina veri on 
vetänyt takaisin kotiseudul-
le. Lukiossakin jo taiteelli-
sia vinkeitä osoittanut nuori 
mies oli kiinnostunut myös 
autoista pienestä pitäen, jo-
ten punniskelun jälkeen val-
keni, että verhoilijan koulu-
tusohjelma yhdistää kolme 
hänelle tärkeää asiaa: ajo-
neuvot ja käsillä tekemisen 
sekä luovuuden.

Alaansa Piri opiskeli Hä-
meenlinnan koulutuskeskus 
Tavastiassa, ja koulutuksen 
työssäoppimisjaksoilla Piri 
koki saaneensa arvokkaim-
mat oppinsa sekä verhoili-
jan työhön sekä yrittäjyy-

teen. Kiitettävin arvosanoin 
valmistuttuaan nuori mies 
kävi ajoneuvoverhoiluun 
erikoistuvia opintoja Teu-
volla, missä alan pitkät pe-
rinteet näkyivät laadukkaa-
na opetuksena.

– Ammatinvalintaani en 
ole vielä katunut ja työhom-
missa riittää mielenkiintoa, 
joka motivoi hyvin. Tykkään 
myös tehdä asioita itsenäi-

Nuori verhoilualan yrittäjä Jaakko Piri käsissään kuva-albumi, jossa on esil-lä ennen/jälkeen kuvia moottoripyörän istuimen verhoilusta. 

sesti, joten tältäkin kannalta 
oma verhoomo on ollut loo-
ginen askel opiskelujen jäl-
keen. Vaihtelevien töiden 
parissa ei pääse kyllästy-
mään, mutta parasta kuiten-
kin on asiakkaan tyytyväi-
syys ja iloinen ilme, kun hän 
näkee esimerkiksi uudelleen 
verhoillun tuolinsa ja aidos-
ti pitää lopputuloksesta, Piri 
summaa.

PAINO ALAS PYSYVÄSTI!

www.cambridgeohjelma.fi

Leila laihtui 40 kg valmennuksessani

-40 kg

Otan vastaan uusia asiakkaita
maanantaina 6.2.2012
Pudasjärven fysikaalisessa 
hoitolaitoksessa Jukolantie 20
Soita Kaisulle ja varaa aika 
puh. 040 5780 859
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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

Pudasjärven Suomen Pu-
naisen Ristin ystävät ja op-
tikkoyrittäjä Mikko Vilp-
pola yhdistivät voimansa 
vanhusten ilahduttamiseksi 
Mummo mukaan -projektis-
sa. Optikkoyrittäjät eri puo-
lilla Suomea halusivat tuoda 
iloa vanhusten arkeen ja sa-
malla muistuttaa hyvän nä-
kökyvyn tärkeydestä osana 
ikäihmisten elämänlaatua. 
Punaisen Ristin ystäväpal-
velun vapaaehtoiset auttajat 
taas tuntevat monien paikal-
listen ikäihmisten tilanteen 
ja auttoivat optikkoyrittäjiä 

Iloa ikäihmisten arkeen - mummo sai uudet lasit!
löytämään vanhuksia, joiden 
näönhuolto on jäänyt rem-
palleen ja silmälasit vanhen-
tuneet vuosien varrella.

Specsaversin ja SPR:n 
Mummo mukaan -tempauk-
sessa vanhukset kutsuttiin 
näöntutkimukseen paikalli-
seen Specsavers

Optikko -liikkeeseen ja 
heille hankittiin yrittäjien toi-
mesta uudet, ajanmukaiset 
silmälasit. Mukana seniori-
projektissa ollut Pudasjärven 
Specsaversin optikkoyrittä-
jä Mikko Vilppola huomasi 
konkreettisesti ikäihmisten 

näkemisen haasteet.
- Vanhukset vähättele-

vät helposti omia tarpeitaan 
ja tyytyvät vaatimattomi-
na vähäisempään elämän-
laatuun. Näöntutkimukseen 
tuli ystäväpalvelun kautta 
vanhuksia, joiden silmälasi-
en vahvuudet olivat aikaa 
sitten vanhentuneet, jolloin 
näkeminen ei ole kummois-
takaan. Kotona paljon aikaa 
viettävän vanhuksen elä-
mänpiiri ja harrastuspiiri ka-
penevat, kun vaikkapa luke-
minen ja televisionkatselu 
hankaloituvat. Liikkeellekin 
on hankalampi lähteä, kun ei 
luota omaa näköönsä. Jopa 
optikolla käynti saattaa olla 
ylivoimainen haaste, mikä 
ei onnistu ilman kaveria tai 
tuttavaa, Vilppola toteaa.

Projektissa auttanut Pu-
naisen Ristin Pudasjärven 
osaston vastaava Tarja Hem-
milä korostaa paikallisen 
vuorovaikutuksen ja sosiaa-
listen kontaktien tärkeyttä 
vanhuksien elämänlaadun 
parantamisessa.

- Toivon, että tällaiset 
esimerkit herättävät miet-
timään omien iäkkäiden 
omaisten terveyttä ja sitä, 
miten vaikkapa naapurissa 

asuvaa ikäihmistä voisi ilah-
duttaa. Joskus pelkkä kuulu-
misten kysely tai avun tar-
joaminen voi riittää, sillä 
pieni kohtaaminen ja juttelu-
tuokio on monelle yksi arjen 
juhlahetkistä. Ajan antami-
nen onkin se tärkein asia Pu-
naisen Ristin ystävätoimin-
nassa, kertoo Hemmilä.

Tutkimuksen mukaan 
huono näkö vaikeuttaa joka 
toisen yli 70-vuotiaan ar-
kea1. Erityisesti tekstien lu-
keminen on haasteellista, 
jolloin lehtien, kirjojen ja TV-
tekstien lukeminen vähenee. 
Kutominen ja muut harras-
tukset saattavat myös jäädä. 
Hoitamattomat näköongel-
mat vaikeuttavat liikkumis-
ta ulkona etenkin pimeällä, 
jolloin kaatumisen riski kas-
vaa.

Mummo mukaan -tem-
pauksella Specsavers ja Suo-
men Punainen Risti halusi-
vat muistuttaa ikäihmisen 
auttamisen ja hyvän näke-
misen tärkeydestä arjessa. 
Tempauksella lahjoitetaan 
silmälasit yli kolmellekym-
menelle vanhukselle esi-
merkkinä paikallisesta yh-
teistyöstä.

SPR:n ystävätoiminnan 
vapaaehtoisia on Suomessa 
jo 8 500 ja ystävätoiminnan 
”asiakkaita” on 35 000 hen-
kilöä. Punainen Risti välittää 
vapaaehtoisia ystäviä toisen 

Optikko Mikko Vilppola 
kantaa huolta vanhuksien 
näkökyvystä.

Tarja Hemmilä näkee tärkeänä ajan antamisen lähimmäi-
sen hyväksi, joka onkin merkittävässä asemassa Punai-
sen Ristin ystävätoiminnassa.

ihmisen läsnäoloa kaipaavil-
le.

Näin autat vanhusta 
näkemään paremmin:
Ota näköasiat puheek-
si ikääntyneiden läheisten 
tai tuttujen kanssa. Kuin-
ka kauan aikaa on kulunut 
viimeisimmästä näöntutki-
muksesta? Onko vanhuk-
sen näkökyvyssä puuttei-
ta tai vaikeuttaako heikko 
näkö arkea jollain tavalla? 
Käyttääkö seniori silmälase-
ja, ovatko ne mukavat ja py-
syvät hyvin päässä?

Jos huomaat heikon näön 
vaikeuttavan vanhuksen ar-
kielämää, puutu asiaan. 
Anna vanhukselle apua nä-

öntarkastuskäynnin varaa-
misessa ja tarjoudu tarvit-
taessa jopa viemään hänet 
paikan päälle.

Näöntarkastuksen voi 
varata optikkoliikkeeseen, 
jossa optikko tarkistaa nä-
köarvot ja silmälasien ajan-
mukaisuuden. Lisäksi hän 
ohjaa asiakkaan tarvittaessa 
silmälääkärille, esimerkiksi 
silmäsairauksia epäiltäessä. 
Voit varata ajan suoraan sil-
mälääkärille, jos vanhuksen 
silmät on joskus operoitu tai 
hänellä itsellään on tiedossa 
jokin silmäsairaus.

Maiju Ahonen
kuvat Heimo Turunen

Kaupunki selvittää toimenpiteitä
sisätilaongelmien ratkaisemiseksi
Pudasjärven kaupunki on 
priorisoinut sisäilmaongel-
mista kärsivät yksiköt ja 
opetuspuolen tilat nousevat 
ensimmäiseksi. 

Pudasjärven kaupungin 
sisäilmaongelmien vuok-
si laajennettu sisäilmatyö-
ryhmä on päättänyt nope-
asti selvittää miten saadaan 
väistötilat Rimmin koululla 
oireileville opettajille ja op-
pilaille. 

 Kaupunki käynnistää 
neuvottelut väistötiloista vä-
littömästi ja lisäksi Rimmille 
perustetaan pientyöryhmä 

miettimään tarkempaa toi-
mintasuunnitelmaa 

 Kaupungin tiloissa on 
tehty remonttia, mutta var-
sinaista ongelmaa ei ole 
toistaiseksi pystytty selvit-
tämään asiantuntijoiden 
avulla. Ongelmat, jotka tut-
kimustuloksista on selvin-
nyt, on korjattu. Jotta kor-
jaus olisi suunnitelmallista, 
niin tutkimuksia on tehtävä 
edelleen. 

 Pitkän tähtäimen suun-
nitelmissa Pudasjärvelle on 
tarkoitus rakentaa yhtenäi-
nen koulukampus, jossa tar-

kasteluun otetaan ala-asteet, 
yläaste, lukio ja ammatti-
koulu. Siirtymävaiheek-
si oli ajateltu 5-10 vuotta, 
mutta aikataulua joudutaan 
tiukentamaan. Isoja kysy-
myksiä ovat mm. miten se 
toteutetaan ja millä aikavä-
lillä, rakentaako kaupunki 
omat tilat vai vuokraako jol-
tain taholta jne. Kaupungin 
talous tulee kärsimään tilan-
teesta, mutta muita vaihto-
ehtoja ei ole, todetaan kau-
pungin johdon lähettämässä 
tiedotteessa.

Vapaa-ajankalastajia oli Suo-
messa vuonna 2010 hieman 
alle 1,7 miljoonaa, kun heitä 
vielä vuosikymmenen alus-
sa oli lähes kaksi miljoonaa. 
Saalis on pienentynyt reilut 
10 miljoonaa kiloa. Vapaa-
ajankalastajat ovat myös en-
tistä vanhempia.

Alle 45-vuotiaiden kalas-
tajien määrä on vähentynyt 
ja 45 - 64-vuotiaiden mää-
rä on pysynyt suurin piir-
tein ennallaan. Ainoastaan 
yli 64-vuotiaiden kalastajien 
määrä on lievästi kasvanut. 
Heitä on nyt noin 200 000.

Vuonna 2010 kalastus oli 
tärkein tai lähes tärkein har-
rastus noin 50 000 ja mel-
ko tärkeä harrastus noin 200 
000 kalastajalle. Tässä ei ole 
tapahtunut suurta muutosta 
2000-luvulla. Sen sijaan nii-
den määrä, joille kalastus on 

Vapaa-ajankalastus on
vähentynyt 2000-luvulla

yksi harrastus muiden jou-
kossa, on vähentynyt noin 
200 000:lla. Tällaisia kalasta-
jia meillä on valtaosa, lähes 
1,2 miljoonaa henkilöä.

Kalastuspäivät vähenivät 
ja kokonaissaalis pieneni

Verkkoja, pilkkivapaa, 
onkea ja heittovapaa käyt-
täneiden kalastajien määrät 
olivat vuonna 2010 pienem-
mät kuin vuosikymmenen 
alussa. Suhteessa enemmän 
kuin kalastajien määrät vä-
henivät näillä pyydyksil-
lä kalastamiseen käytettyjen 
päivien määrät. Kalastuspäi-
villä mitattuna suosiotaan 
kasvatti vetouistelu.

Saalis on pienentynyt 
2000-luvun alkupuolen noin 
40 miljoonasta kilosta alle 30 
miljoonaan kiloon etupääs-
sä verkkokalastuksen vähe-
nemisen johdosta. Vuonna 

2000 verkoilla saatiin puolet 
kokonaissaaliista ja vuonna 
2010 osuus oli noin 40 pro-
senttia.

Vapaa-ajankalastustilas-
tojen aineistot kerätään pos-
tikyselyillä, joiden otokset 
poimitaan väestörekisteris-
tä. Kyselyt lähetetään joka 
toinen vuosi 6000 kotitalou-
delle. Lisäksi osa postiky-
selyihin vastaamattomista 
haastatellaan puhelimitse.

Vuotta 2010 koskevat 
tiedot käyvät ilmi Riista- 
ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen tilastojulkaisus-
ta Vapaa-ajan kalastus 2010. 
Lisätietoja vapaa-ajankalas-
tuksen tilastoinnista on saa-
tavilla osoitteesta www.rktl.
fi/tilastot/

Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos

Tuttu näky kevättalvesta lähtien.
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Lukijan kynästä

Homekoulut ja kuoppaiset tiet.  Mikään ei muutu. Miksi? Kau-
pungin johto +konsultit ja valtuutetut vetivät taas pitemmän 
korren. Kun pienet koulut lakkautettiin—luvattiin ja taas luvat-
tiin.

Kuinka lapsista/nuorista tulee sosiaalisempia kun on isom-
mat ryhmät ja hienot tilat keskustan kouluissa. Tulee ”huippu-
opetusta” jo matkalla, on liikkuva laajakaista, uusinta teknologi-
aa. Ollaan ”edelläkävijä ” tässä modernissa yhteiskunnassa.

No mitä saatiin?
Kuoppaiset huonosti hoidetut tiet ja lapsilla/nuorilla reilun 

kahdeksan tunnin ”huono olo” tosi mukavaa lue tosi kurjaa. 
Aamun-illoin nuokut ja yökit ja toivot parasta. Koulussa kär-
sit huonosta sisäilmasta, kun koneellinen ilmasto kiskoo van-
hoista betoneista ilmaa. Vissiin on teknologian vastaista tuulet-
taa ikkunan kautta. 

Sama peli jatkuu kun ”hölmöläisten tarinoiden” aikaan. Ol-
laan niin hyvin koulutettuja ja ilmeisesti joku myös ”aivopes-
ty” että ehdon-tahdoin alistetaan lapset/opettajat/henkilökun-
ta käymään koulua ja olemaan töissä ihmisille sopimattomissa 
rakennuksissa. 

Ja maantiet, alun perin suolle tehty ilman kunnollista poh-
jaa. On ”pottupeltoa” kurjemmassa kunnossa. Ja hoidoksi tulee 
tien kavennus+unohdus, koska hoitoluokka tulee alenemaan. 
Että silleen maa makaa. Tosi mukavaa, autot ovat palasina tä-
män tästä. Silti maksamme kiltisti ajoneuvoverot yms. maksut. 
Kun ilmastopäästöjä on rajoitettava. Ei auta nurinat, koska on-
han meidän kuitenkin päästävä töihin/kouluun kun kaikki palve-
lut on sinne kaupungin keskustaan haalattu/väkisin viety.

Mutta silti asun täällä syrjässä ja nautin laatuelämästä.

Onerva Ronkainen

Olisi taas asiaa -
tässä sitä taas ollaan!

Veikko Hyttinen perusti jou-
lukuussa Ervastiin uuden 
matkailualan yrityksen No-
kipannu Oy:n, jonka ensisi-
jaisena tarkoituksena on tar-
jota majoitusta pohjoiseen 
matkustaville kalastajille 
sekä mökkiläisille. Hyttinen 
osti Puolangantien varres-
sa olevan entisen Ervastin 
koulurakennuksen, jonka ti-
loihin alkavan kevätkauden 
aikana kunnostetaan majoi-
tustilat.

Nokipannu Oy:n suun-
nitelmien mukaan keväällä 
aloitetaan myös luonnosta 
kerättyjen tuotteiden jalos-
tus ja myynti, sekä erilaisten 
kurssien pitäminen kalas-
tuksen ja luonnontuotteiden 
tiimoilta. Myös kalastusmat-
kailua tullaan toteuttamaan 
sekä lähellä että kauempa-
na, ainakin Venäjällä, kun-
han lupa-asiat siellä saadaan 
järjestykseen kevään aikana. 
Hyttisellä on laaja yhteistyö- 
ja tuttavaverkosto Venäjällä 

Nokipannu Oy toimii ekologisuutta kunnioittaen
Pietarista Murmanskiin.

Toiminta on tarkoitus 
käynnistää rauhallisesti, sitä 
mukaa kun työt etenevät ke-
vään ja kesän aikana. Vuo-
den kierron mukaan lisäil-
lään myös tuotteita tarjolle. 
Tuotevalikoima tulee käsit-
tämään 50–60 erilaista tuo-
tetta, alkaen käsinkudotuista 
koirankarvasukista, päätty-
en vaikkapa kalannahkalii-
veihin tai kalannikamakorui-
hin.

- Kunhan majoitustilat 
saadaan kuntoon niin kevääl-
lä keräämme koivunmahlaa, 
teemme kuusenkerkkäsii-
rappia ja järjestämme kalan-
käsittelykurssin jne. kertoo 
Hyttinen.

Tuoreen yrittäjän koulu-
tustaustaan kuuluu erityis-
opettajan koulutuksen lisäk-
si mm. biologian opintoja 
Jyväskylän yliopistossa, jot-
ka suuntautuivat kalabiolo-
giaan sekä kalatalouden tut-
kimiseen. Kalastusharrastus 

ja myöhemmin myös -am-
matti innostivat miestä suo-
rittamaan kalastusoppaan 
ammattitutkintoa, jonka osa-
alueita ovat toimintaympä-
ristön ja – kulttuurin tun-
temus, tuotesuunnittelu ja 
markkinointi, opastustoi-
minta ja yritystoiminta.

Ekologian ja ekonomian 
tasapaino

- Jos luonnosta ottaa, niin 
sille täytyy myös antaa ja 
varsinkin kala-asiat ovat lä-
hellä sydäntä. Meillä on käy-
tettävissä oma koskialue 
Puhosjoessa, jonka luontai-
sen taimen- ja harjuskannan 
elinvoimaa tulemme ylläpi-
tämään mm. kutualueiden 
kunnostuksella ja poikasis-
tutuksin. Kutsumme kevään 
aikana asiasta kiinnostunei-
ta ihmisiä mukaan tähän 
toimintaan. Pidetään vesis-
töistämme yhdessä hyvää 
huolta, se tulee antamaan 
leivänjatketta monelle Pu-
dasjärveläiselle tulevaisuu-
dessa, kun vain osaamme oi-
kein toimia, sanoo Hyttinen.

Tuoreen yrittäjän ohjel-
massa on ollut paljon pa-
perityötä ja lupien kuntoon 
laittamista. Turvallisuusasia-
kirjat, omavalvontasuunni-
telmat ja monet muut asiat 
on oltava kunnossa vastuun-
sa tuntevalla yrittäjällä. Hyt-
tisellä on jo plakkarissaan 
mm. matkailualan turval-
lisuuspassi, hygieniapassi, 
vuokraveneen kuljettajan lu-
pakirja ja lisää opiskellaan 
jatkuvan koulutuksen peri-
aatteella.

Marina Vasileva ja Veikko Hyttinen.

Vanhan Ervastin koulun tiloihin saadaan tunnelmalliset majoitus- ja kokoustilat.

Virallisia avajaisia yri-
tys kaavailee kevättalvelle 
ja suunnitelmana on myö-
hemmin myös aloittaa ka-
lastusoppaiden täsmäkoulu-
tus työllistävässä hengessä. 
Ennen avajaisia kutsutaan 
Ervastin kyläläisiä erikseen 
tutustumaan yrityksen toi-
mintaan.

Helmikuun loppupuolel-
la ilmestyvät nokipannu.net 
web-sivut, mutta sitä ennen 
täytyy suunnitella yrityksen 
logo, mihin tarvitaan asian-
tuntija-apua. Nokipannulla 
on jo nyt yhteistyösuunnitel-
mia muiden yritysten kanssa 
ja lisää suunnitellaan koko 
ajan.

Lopuksi Hyttinen huo-
mauttaa, että vaikka onkin jo 
eläkkeellä, hän on jo selvit-
tänyt asiat tarkoin eläkeva-
kuutusyhtiön kanssa.

Jenny Kärki

Veikko Hyttinen esittelee liiketoimintasuunnitelmaa.

Pudasjärven Nuorisoseu-
ra, Nuorten Tuki ry, Luki-
on Oppilaskunta ja Martat 
kokoontuivat kuulemaan ja 
keskustelemaan Osallisena 
Suomessa hankkeen koor-
dinaattori Virpi Harilahti-
Juolan kanssa Pudasjärven 
maahanmuuttotilanteesta. 
Tilaisuus järjestettiin tam-
mikuussa kaupungintalolla 
nuorisopalveluiden toimes-
ta, sillä suunnitelmalliseen 
ja tavoitteelliseen paikallista 
monikulttuurisuutta ja maa-
hanmuuttajien kotoutumista 
edistävään työhön kaivataan 
kipeästi mukaan myös kol-
matta sektoria ja kaikkia asi-
asta kiinnostuneita kaupun-
kilaisia.

Pudasjärveläisestä järjes-
tötoiminnasta löytyy mo-
nenlaisia osaamisia ja vah-
vuuksia. Pudasjärven 
Nuorisoseuran toiminnal-
lisena vahvuutena on mm. 
eri-ikäisten monipuolinen 

Seuratoiminta ottaa osaa
monikulttuuriseen työhön

Järjestöjen edustajat istuvat ”iltakahvilla”.

tanssitoiminta. Marttojen ta-
voitteena on edistää kotien 
aineellista ja henkistä hyvin-
vointia ja sitä, että perhe voi 
hyvin jos äiti voi hyvin. He 
ovat järjestäneet mm. ruuan-
laittokursseja. Nuorten Tuki 
on painottunut toiminnas-
saan mm. valokuvausleiri-
en järjestämiseen taustalla 
voimaannuttavan valoku-

vauksen ideologiaa. Luki-
on Oppilaskunta osaltaan 
toi tilaisuuteen aitoja ideoita 
ja esimerkkejä nuorten osal-
listumisesta monikulttuuri-
seen työhön kouluajan ulko-
puolella.

Ryhmän toimintaan mu-
kaan pääsevät kaiken ikäi-
set milloin vain ottamal-
la yhteyttä nuorten tieto- ja 

neuvontapalveluun, kirjas-
totalon Suomi-kodille, tar-
ja.vaisanen@pudasjarvi.fi. 
Konkreettinen yhteistyö tul-
laan aloittamaan viimeistään 
kesällä 2012 yhdessä Osal-
lisena Suomessa -hankeen 
kanssa, joten jääkäämme 
odottelemaan tulevaa.

Tarja Väisänen 
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MOOTTORIKELKAN 
TALOUSREKI

MOOTTORIKELKAN
PARIREKI

OTSO KELKKASAAPAS
Hox! Irto huopavuori

UUTUUS !
POLYVER SAAPAS

Hox! Kiinteä vuori

POLARIS TRAIL TOURING
550
VM-06

POLARIS TRAIL TOURING
550
VM-07

SKI-DOO TOURING
ROTAX 550F GTX
VM-07

LYNX ADVENTURE TOURING
ROTAX 550 R-EVO XL
VM-07

2890,- 2990,- 3190,- 3390,-

V-CAM KELKKAKYPÄRÄ
Umpi malli

ARC KELKKAKYPÄRÄ 
TUPLAVISIIRILLÄ

ARC TUPLAVISIIRI

KYPÄRÄMYSSY

VARIAATTORIN HIHNAT MOOTTORIKELKAN LEVEÄT 
SUKSIMUOVIT
VUOTSOLAINEN

AJOLASIT
KELKKAHANSKAT

OTTER PRO AHKIO
ISO

OTTER PRO AHKIO
PIENI

395,-
VETOPUOMISARJA

99,-

595,-
44,90 79,-

3,90
Alk.

39,-Alk. 15,90Alk.

69,-pari

13,90
Alk.

69,- 79,- 25,-

279,- 99,-
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Ranuan eläinpuisto on noin 
50 villieläinlajin koti. Tar-
jolla eläimille on paitsi huo-
lenpitoa ja sopivaa ravintoa, 
myös tilavat, luonnonmu-
kaiset aitaukset.

Talven pakkasissa kävi-
jöiden hengitys huuruaa ja 
saappaat narskuttavat lunta 
kävelysilloilla. Eläinpuiston 
pohjoisen talveen tottuneet 
asukit liikkuvat lumisissa ai-
tauksissaan omassa elemen-
tissään; ääntäkään ei kuulu 

Elämää eläinpuistossa

ilveksen hiipiessä paksus-
sa lumessa. Sen sijaan sauk-
ko veteen pulahtaessaan saa 
aallot loiskumaan. Kotkan 
siipien suhina sen liitäes-
sä aitauksen päästä päähän 
saa päät kääntymään, mut-
ta lapinpöllön äänettömän 
lehahduksen puusta toiseen 
huomaa vain alas varisevas-
ta lumesta. Karhut nukku-
vat talviunta omissa pesis-
sään…

Sydäntalven vaihtuminen 

kirkkaaseen kevääseen kat-
kaisee talvisen taianomai-
sen hämärän ajan. Eläinpuis-
ton kävijöitä hemmotellaan 
jo pikkuisen lämmittävällä 
auringonpaisteella. Päivän 
pidetessä täyttyy eläinpuis-
to äänistä. Ilveksen ja ket-
tujen kiima-ajan kyllä huo-
maa niiden karjahdellessa ja 
mourutessa lähes vuorokau-
den ympäri. Hämärän eläi-
met pöllötkin tuovat oman 
osansa eläinpuiston ääni-
maailmaan; on huhuilua, 
puuskutusta, vihellystä ja 
puputusta. Keväinen levot-
tomuus tarttuu myös lintu-
lammen joutseniin, hanhiin 
ja sorsiin, jotka kaakattavat, 
toitottavat ja kiljuvat -kukin 
lajinsa mukaan.

Kesän alku on aina uuden 
kasvun aikaa. Niin eläinmaa-
ilmassakin. Eläinpuistossa 
ensimmäisinä ehättävät jäl-
kikasvun saattamaan maa-
ilmaan useat hirvieläimet. 
Turvallisesta pesästään nä-
kösälle tuo pentunsa myös 
ahma, jonka jälkeläiset syn-
tyvät jo helmi-maaliskuul-
la. Lintualueella pöllöemoil-
la riittää kiirettä poikasten 
ruokkimisessa. Poikasten 
kerjuuäänistä voi päätellä, 
missä pöntössä pikkupöllöt 
piilottelevat.

Kesän saavuttua myös 
kotieläimet palaavat talvilo-
miltaan eläinpuistolle. Aasin 
tai suomenhevosen kyydissä 
voi turvallisesti kokeilla rat-
sastusta. Halutessaan voi si-
littää lammasta tai rapsuttaa 
sikaa. Iltapäivällä voi seura-
ta eläinten ruokintaa. Oman 

ja perheenjäsenten vatsan 
täytöstä voi huolehtia pait-
si eläinpuiston ravintolassa, 
myös omin eväin kahdella 
grillipaikalla.

Nuoret ruskeakarhut lä-
träävät talviunilta herättyään 
omissa lammikoissaan odot-
taen eläintenhoitajan tuomia 
välipalaomenoita. Jääkarhu-
kin sukeltaa lohijäädykkeen-
sä perässä altaaseen. Niiden 
syödessä hoitajalla on aikaa 
jutella kävijöiden kanssa ja 
vastailla kysymyksiin. Illalla 
virkeiden saukkojen ruokin-
tanäytöksessä kastuvat pait-
si vedestä kalaa syövät sau-
kot, myös niiden hoitaja. Jos 
ei muutoin, niin lahkeeseen 
itsensä kuivaavan pikkuvei-
jarin toimesta.

Syksyllä puiden lehtien 
muuttuessa keltaisiksi ja pu-
naisiksi, karhujen viimeis-
telivät tankkaustaan tal-
ven varalle. Rasvaa nahan 
alle kerättiin jopa kymmen-
senttinen kerros, jotta ei sit-
ten pääse nälkä yllättämään 
kesken talviunen. Valkoinen 
jääkarhu jättiläinen synnyt-
ti kaksi puolikiloista pentua 
eläinlapsista viimeisimpinä 
ja toinen niistä kasvaa hy-
vää vauhtia. Samaan aikaan 
viimekeväiset pöllölapset 
osaavat jo itse huolehtia it-
sestään, joten niiden van-
hemmat pääsevät helpom-
malla. Hirvieläinten vasat 
sen sijaan imevät emoiltaan 
vielä maitoa, usein seuraa-
vaan kevääseen saakka. 

(Lähde: Talvisyöte 2012 
–lehti. Kuvat :  Ranuan eläin-
puiston kuva-arkisto)

Palle talviunilta heräämisen jälkeen viime talvena.

Huuhkaja talvella.Saukot leikkimässä lumessa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus ja Tornator Oy ovat 
tänään allekirjoittaneet kiin-
teistökaupan, jolla val-
tion omistukseen hankittiin 
noin 100 hehtaarin suurui-
nen maa-alue liitettäväksi 
Syötteen kansallispuistoon. 
Alue sijaitsee Syötteen kan-
sallispuiston rajalla. Metsis-
sä sijaitsee paikoin runsaas-
ti haapaa, alueen läpi virtaa 
luonnontilainen Särkioja, 
jonka läheisyydessä on luon-
nontilaisia korpimetsiä. Alu-
een suot ovat luonnontilai-
sia. Alue täydentää osaltaan 
hyvin Syötteen kansallis-
puistoa.

Samalla Tornator Oy ja 
ELY-keskus ovat sopineet 
myös noin 70 hehtaarin suu-
ruisen yksityisen luonnon-
suojelualueen perustami-
sesta Pudasjärvelle. Alue 
koostuu aarnimetsän piirtei-
tä omaavasta vanhasta met-
sästä ja luonnontilaisesta aa-
pasuo-osuudesta.

Sekä kiinteistökauppa 
että yksityisen suojelualueen 
perustamisesta maksettava 
korvaus rahoitetaan valtion 

Syötteen kansallispuisto laajenee
budjetissa METSO-ohjelman 
toteuttamiseen osoitetuista 
määrärahoista.

Maanomistajat voivat tar-
jota alueitaan METSO-oh-
jelmaan joko ostettavaksi 
valtiolle, perustettavaksi yk-
sityiseksi luonnonsuojelu-
alueeksi tai määräaikaiseksi 
rauhoitusalueeksi. METSO-
ohjelmaan Pohjois-Pohjan-
maalla haetaan erityisesti 
lahopuustoisia kangasmet-
siä, maankohoamisranni-
kon metsiä, puustoisia soi-
ta ja pienvesien lähimetsiä. 
Kaikki METSO-ohjelman to-
teuttamisesta maksettavat 
korvaukset ovat yksityisille 

maanomistajille verovapai-
ta. Lisätietoja METSO-oh-
jelmasta löytyy osoitteesta: 
www.metsonpolku.fi.

Vuonna 2011 Pohjois-
Pohjanmaalla METSO-ohjel-
ma edistyi hyvin. Yksityisten 
maanomistajien tarjoamia 
kohteita toteutettiin joko 
kiinteistökaupoilla tai yk-
sityisinä suojelualueina 38 
kohteella yhteensä noin 938 
hehtaarin suuruisella pinta-
alalla. Maanomistajat tarjo-
sivat suojeluun sekä pieniä 
että isoja alueita koko maa-
kunnan alueelta.

ELY-keskus tiedotus Syötekeskus yhdessä Ou-
lun Tähtitieteellinen yhdis-
tys Arktos r.y.:n kanssa te-
hostavat Pikku-Syötteen 
tähtitornin käyttöä. Tulevai-
suudessa tähtitornin kuvut 
aukeavat myös yleisölle. Ai-
emmin tähtitornilla on ollut 
leirikoululaisten, tilausryh-
mien ja hotelliasiakkaiden 
tähtinäytöksiä. Yleisövuo-
rojen vetäjänä toimii Arktos 
r.y.:n tähtinäyttäjä, Teemu 
Puolakanaho, paikallinen 
tähtiharrastaja.

Tähtitornin optinen ka-

Syötekeskuksen tähtitorni
avautuu yleisölle

lusto on Suomen huippua. 
Tähtitorni on lisäksi keskel-
lä laskettelukeskusta - aino-
ana Suomessa -. Kaukoput-
kena toimii Astrophysics:in 
apokromaattinen 178 milli-
metrin refraktori. Toinen täl-
lainen kaukoputki Suomessa 
sijaitsee Arktos r.y.:n Paavo-
lan tähtitornissa. Säät saavat 
haukkuja ennen kalustoa. 

Syötekeskuksen ja Ark-
toksen yhteistyö alkoi jo 
90-luvulla, jolloin Pikku-
Syötteelle rakennettiin täh-
titorni tarkoituksena moni-

puolistaa leirikoululaisille 
tarjottavia palveluita. Ark-
tos avusti tällöin kaukoput-
kisysteemin hankinnassa.

Tulevaisuuden näky-
mät eivät kuitenkaan rajoitu 
pelkästään tähtitornin ylei-
sönäytöksiin, vaan tarkoi-
tuksena on järjestää myös 
erilaisia tähtihavaintoon ja 
-harrastukseen liittyviä ta-
pahtumia.

Jaakko Visuri
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Pauli Rinne vaihtaa vapaalle:

Kuunteleva ja asiakkaasta välittävä pankkimies
Pudasjärven Osuuspankin 
pitkäaikainen pankinjohta-
ja Pauli Rinne on siirtymässä 
eläkkeelle. Virallisesti huhti-
kuun alusta työnsä luovut-
tavalla miehellä on kertynyt 
lomapäiviä niin runsaasti, 
että viimeinen työpäivä oli jo 
perjantaina 20.1. Lähtökah-
vit nautittiin pankin asiak-
kaiden kanssa keskiviikkona 
25.1, jolloin paikalle saapui-
kin suuri joukko asiakkaita 
sekä yhteistyökumppaneita 
toivottamaan antoisia eläke-
päiviä.

Pudasjärven Osuuspan-
kissa 36 vuoden työskente-
lyn aikana Rinne on ehtinyt 
kotiutua täysin paikkakun-
nalle, joten hän ei ole aikeis-
sa muuttaa takaisin nuoruus-
maisemiin Suomussalmelle 
tai muuanne Kainuuseen. Li-
säksi Pudasjärven harrastus-

mahdollisuudet ovat hänelle 
mieluisia. Hiihto, uinti ja golf 
ovat lähellä miehen sydän-
tä sekä musiikkiharrastus 
kansalaisopiston puhallinor-
kesterissa. Metsästysmaita-
kin löytyisi, mutta iän myö-
tä pehmennyt pankkimies ei 
raaski enää ampua eläimiä.

Jo nuoruusvuosinaan 
Suomussalmella Rinne sai 
seurata isoisänsä jalanjälkiä 
osuuskassanhoitajan ja myö-
hemmin isänsä Osuuspankin 
johtajan urapolkuja, mutta 

Pauli Rinne tarjosi läksiäiskahvit keskiviikkona 25.1. Päivän mittaan kävi runsaasti asi-
akkaita paikalla ja välillä alakerran kahviotila oli lähes täynnä väkeä. 

Alpo Illikainen kertoi tavanneensa Pauli Rinteen ensim-
mäisen kerran -70 luvun alussa kun aloitti omaa yritystä. 
Alpo valmisti lasikuidusta asuntovaunuja, jotka olivat ke-
vyitä ja saattoi vetää pienemmälläkin autolla. Paulin lisäk-
si lainapäätöksiin osallistuivat siihen aikaan Matti Ranta-
la ja toimitusjohtaja Olavi Paloniemi. –Aina olen saanut 
rahaa, kun olen tarvinnut totesi Alpo, tervehtiessään Pau-
li Rinnettä, jota tulee tapaamaan mm. hirvenmetsästyk-
sessä yhteisalueella. 

Unto Honkanen muutti eläkepäiville synnyinseudulleen Pudasjärvelle vuonna 1992 Uu-
desta kaupungista, jossa oli Saabin tehtaalla töissä. Avasin heti tilin Osuuspankkiin ja 
lainaakin on tarvittu muun muassa talviasuttavan mökin tarkentamiseen Partasen saa-
reen Puhoksella, josta Unto on myös syntyisin. Unton vastapäätä istui keskustelemas-
sa Pekka Tiirola, joka kertoi Osuuspankin rahoittaneen lainalla opiskelua, autojen ostoa 
sekä kesämökin rakentamisen. Rakennusmestari Pekka on myös paluumuuttaja ja ehti 
työelämän aikana olla töissä muun muassa Kajaanissa, Pyhännällä ja Taivalkoskella. 
Viimeksi ennen eläkkeelle siirtymistä hän oli Pudasjärvellä Ammattikoululla opettajana. 
Pauli Rinne pistäytyi vaihtamaan kuulumisia myös pöydässä. Takana istumassa Antti 
ja Eveliina Jurmu Sarakylästä. 

hän ei vielä tuolloin uskonut 
ryhtyvänsä samoihin hom-
miin. Aluksi Rinne haavei-
li puutarhurin työstä, sitten 
toimi opettajana Hyryn kan-
sakoulussa, josta kuitenkin 
päätyi oppimaan uutta am-
mattia Kajaanin kauppakou-
luun. Suoraan koulun pen-
kiltä Rinne päätyi Paltamon 
Osuuspankkiin töihin, kun-
nes vuonna –76 aukesi mark-
kinointipäällikön paikka Pu-
dasjärvellä.

Lähes neljänkymmenen 

vuoden aikana Rinne nou-
si ensin hallintopäällikön 
virkaan ja sittemmin pan-
kinjohtajaksi. Hän ansait-
si myös sekä yksityisten 
että yritysasiakkaiden luot-
tamuksen luotsaamalla hei-
dän raha-asiansa myös vai-
keiden aikojen läpi. Rinne 
onkin tullut tunnetuksi asia-
kasta kuuntelevana ja hänen 
selviämisestään oikeasti vä-
littävänä pankkimiehenä.

Heimo Turunen

Nuorekkaissa tunnelmissa Kivarin Erän hirvipeijaisissa

Hirvipeijaisten leppoisa ja 
rento tunnelma oli aistitta-
vissa heti Kurenalan kou-
lun pihamaalla, kun hirvi-
jahtiin osallistuneet miehet 
ja naiset kohtasivat toisiaan 
muistellen menneen syksyn 
metsästysreissujen tapahtu-
mia ja mieleen jääneitä kom-
melluksiakin. Nuorekkuut-
ta tilaisuuteen toi puolestaan 
runsas nuorten ja lasten osal-
listujien määrä. Voi hyvillä 
mielin todeta, että tämän yh-
distyksen jäsen- ja metsästä-
jämäärä näyttää turvatulta.

Peijaiset käynnisti mallik-
kaasti metsästyksen johtajan 

Matti Tauriainen toivotta-
malla vieraat tervetulleiksi, 
todeten samalla, että vaikka 
syksyn saalis jäi odotettua 
vaatimattomammaksi, se ei 
vaikuttanut porukan erin-
omaiseen yhteishenkeen ja 
yhdessä toimimiseen. Saa-
lis jäi neljään aikuiseen hir-
veen ja yhteen vasaan. Seu-
ran puheenjohtaja Jussi 
Timonen-Nissi kiitteli met-
sästysporukkaa aktiivisesta 
osallistumisesta, huolimatta 
siitä, että hirviä ei yksinker-
taisesti ollut saatavilla Kiva-
rin Erän saalistusmailla lail-
lisen metsästysajan aikana. 

Metsästäjät Tuohimaa ja Lie-
hu kertoivat, että hirviä kyl-
lä ilmaantui näkösälle miltei 
välittömästi sen jälkeen, kun 
saalistusaika päättyi.

Pudasjärven Riistanhoito-
yhdistyksen puheenjohtaja 
Mikko Lehtola ei kiireitään 
ehtinyt peijaisiin, mutta hän 
oli tiedottanut seuran pu-
heenjohtajalle tulevista Riis-
tanhoitoyhdistyksen johto-
kunnan jäsenten vaalista.

Anna-Liisa Alatalo ja 
Paul Määttä joukkueineen 
olivat valmistaneet makois-
an hirvikäristyksen ja hirven 
kuvilla koristellut upeat täy-
tekakut jälkiruuaksi. Ruokai-
lun jälkeen arvottiin todel-
la käyttökelpoisia jäsenten 
ja yritysten lahjoittamia pal-
kintoja - kauriinlihasta täyte-
kakkuun.

Pienet reippaat peijais-
vieraat Seela, Aliina, Lassi ja 
Ainomaija Tuohimaa olivat 
sitä mieltä, että käristys oli 
hyvää ja sitä oli riittävästi.

Sointu Veivo

Keittiön puolella touhusivat Sisko Räisänen, Anna-Liisa 
Alatalo-Määttä, Maria Väyrynen, Anne Väyrynen ja Hilk-
ka Väyrynen.

Jussi Timonen-Nissi ja Paul Määttä keskustelemassa.
Metsästyksen johtaja Mat-
ti Tauriainen myymässä ar-
paa Kaarlo Klemetille.

Peijaisissa riitti väkeä.
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Lukijan kynästä

Uutisointi lounasravien menestymisestä Pudasjärvi lehdes-
sä 25.1 on lähinnä huvittavaa ja suorastaan aliarvostamista la-
jin harrastajia ja ammattilaisia kohtaan. Ensi lukemalla "uutinen" 
tuntui maksetulta mainokselta joko lehdelle tai toimittajalle. Ei 
voi kyllä hyvällä tahdollakaan kehuskella menestyksestä silloin 
kun puhutaan ravikilpailuista vaikka Pudasjärven tasolla. 

Kyseissä jutussa kerrotusta "menestyksestä" Pudasjärveläi-
sittäin on ravit joissa kilpailee pääasiassa seudun heikkotasoi-
simman hevoset. Valmentajakilpailu onkin lähinnä ns. loppuun 
ajettujen, huonosti treenattujen ja lahjattomien hevosten kil-
pailumahdollisuus, jotta harrastajia pysyisi jollakin lailla alalla 
mukana. Kilpailun viides sija ei kyllä kerro kovin suuresta me-
nestyksestä alalla varsinkin kun toimintaa pyöritetään verora-
hoilla...

Pudasjärveltä löytyy kyllä menestyviä ravureita, niitten omis-
tajia ja valmentajia jopa valtakunnallisella tasolla. Jostain syys-
tä toimittaja Jenny Kärki ei ole kiinnostunut näitten oikeasti 
menestyvien ravureitten uutisoinnista. Lienee asiasta kirjoitta-
van toimittajan olevan jotenkin perillä kyseisestä aiheesta ja/tai 
edes yrittävän paneutua asiaan. 

Mainittaneen tässä muutama oikeasti menestynyt ravuri 
omistajineen, joista muutamasta olisi aihetta oikeaan uutiseen:

Reijo Kenttälän Iinattijärveltä ja Talli Suurosen omis-
tama Sh ori FRANKO.  Pariisin kymäveriottelun karsinnan- ja  
V75 voittaja tänä vuonna. Loppukilpailu ajetaan Euroopan ar-
vostetuimmalla raviradalla Ranskassa. Lähellekkään tällaista me-
nestystä ei ole Pudasjärvelle koskaan mikään hevonen saavut-
tanut ja tuskin koskaan toisten tulee saavuttamaan vaikka se 
jokaisen ravihevosen omistajalla toiveena onkin.Oriin kilpailu-
uralla on 58 starttia joista 20 voittoa. Rahaa reilut 78 000 eu-
roa. 

Joen tallin ( Lanttojen perhe Ervastista)  kasvattama 
ja omistama Joe's Mr Lord. V 75 voittaja ja erittäin hyvin me-
nestynyt ori. Ravurin statistiikka 21 startti, joista 9 voittoa ja ra-
haa 19 740 euroa. Lanttojen laadukkaasta kasvatustoiminnasta 
Joe's liitteestä tunnistettavat hevosista mainittakoon vaikkapa 3 
v suurkilpailun Kriteriumin finaalisti Joe's Postman Pat.

Kauko Uusi-Illikaisen omistama ja valmentama tamma 
Julia Jat. Tämä ei ole hävinnyt kertaakaan kyseisessä uutises-
sa kehutuille hevosille niitten välisissä kohtaamisissa. Tamma on 
juossut urallaan 33 starttia joista 8 voittoa. Rahaa 8970 euroa.

Muita menestyjiä mm. So Heavy, Vir Spaceman, No Li-
mit Punjab, Ray Girl, Hummalan Riina, Hummalan 
Ressu ja monia monia muita unohtamatta traagisen tapatur-
man johdosta lopetettua Benny Boxia. Pinchpennies Stab-
len omistama ruuna paineli elämänsä viidennessä startissa se-
kunnin päähän Suomenennätyksestä Tornion raviradalla, joka ei 
varmasti ole niitä maan nopeimpia kaviouria.

Ei voi myöskään unohtaa Pudasjärvistä Antti Veteläistä 
jonka vastuulla on Tukholman Solvallassa toimiva Ari-Pekka 
Pakkasen Ruotsin filiaali. Tallin Ruotsissa kilpailevat hevoset 
juoksivat viime vuonna 1,8 miljoonaa kruunua palkintorahoja 
hevosen omistajille. Yksi tallin valmennettavista voitti jopa Eu-
roopan suurimman ravitapahtuman Elitloppetin oheislähdön 
joka huomioitiin valtakunnallisessa mediassa hyvin laajasti.

Pitäjässä riittää kyllä alan menestyjiäkin joista riittäisi kirjoit-
tamista asiantuntevalle toimittajalle. Jenny Kärjellä on asiassa 
vielä varmasti paljon opittavaa saavuttaakseen ammattitaidon, 
kuten asian osaavan journalistin kuuluisi hallita.

Nimim. petsari

Raviuutisoinnista

Hyvä nimim. petsari, palautteesi koskee Pudasjärvi-lehden nu-
merossa 4/2012 julkaistua juttua Lounasraveissa menestystä 
pudasjärveläisittäin, ja kuten otsikostakin käy ilmi juttu käsit-
telee Lounasraveja, eikä menestyneitä ravureita Pudasjärvel-
lä yleensä. Juttu on tehty OSAO:n näkökulmasta ja opettajien 
haastatteluihin perustuen, päätoimittajan pyynnöstä. Tällöin tar-
koituksena ei ole ottaa mukaan koko harrastekenttää vaan en-
nalta valittu näkökulma.
   Pudasjärvi-lehdessä juttuja tehdään saapuvien juttuvinkkien 
ja paikallisten tapahtumien ehdoilla, positiivisessa hengessä ja 
melko pienillä resursseilla. Jatkossa otamme mielellämme vas-
taan juttuvinkkejä, joiden mukaisia juttuja julkaisemme mahdol-
lisuuksien mukaan.
   Kiitos palautteesta, se on ensiarvoisen tärkeää tällaiselle vies-
tinnän kolmannen vuoden opiskelijalle.

Jenny Kärki
”Lounasraveissa menestystä pudasjärveläisittäin ”Pudasjär-
vi-Lehti 4/2012, sivu 4, julkaistu 25.1. Luettavissa osoitteessa 
www.pudasjarvi-lehti.fi 

Vastine ”petsarille”

Pudasjärven LVI & Rauta-
tarvike Oy:ssä vietettiin tors-
taina ja perjantaina 26.–27.1. 
teemapäiviä informatiivises-
sa hengessä. Torstain teema-
päivä keskittyi talvi- ja työ-
vaatteisiin, ja paikalle saapui 
myös yhteistyökumppanin 
Hummer Workwearin työ-
vaate-esittelijä. Koko päi-
vän ajan tarjolla oli myös ni-
sukahvit.

Perjantain teemana oli 
linjastojen saneeraus, jolloin 
asiakkaita ja keskustelemaan 
saapuneita informoitiin sii-
tä, mitä kannattaa tehdä ve-
sivahingon välttämiseksi. 
LVI & Rauta –liikkeen yrit-
täjä Toni Nurmelan kanssa 
asiasta oli keskustelemassa 
Uponor-komposiittijärjes-
telmän asiantuntija ja Upo-
norin aluemyyntipäällikkö 
Toni Herronen sekä Lähiva-
kuutuksen edustaja Ari Kor-
teslahti. Keskusteluja käytiin 
kahvinjuonnin ja makkaran-
paiston lomassa.

- Tavalliseen kupariput-
keen verrattuna komposiit-
tiputki on monella tapaa 
parempi. Se on nopeampi 
asentaa ja materiaali on syö-
pymätön. Siitä ei irtoa me-
talleja tai epäpuhtauksia 
juomaveteen. Lisäksi van-
hat putket voivat näyttää 
ihan hyvältä ulospäin, mut-
ta ovatkin sisältä aivan ruos-
teessa. Muovinen putki ei 
ruostu, Herronen selostaa.

Myös vakuutuksien kan-
nalta putkiremontti kannat-
taa tehdä ennen vahingon 
sattumista. Mitä vanhem-
pi putkisto on, sitä suurem-
pi omavastuuosuus vahin-

LVI & Rautatarvike Oy:n
teemapäivillä

gon kuluista tulee olemaan. 
LVI & Raudan teemapäivillä 
käyneet asiakkaat olivat tyy-
tyväisiä saamaansa tuiki tär-
keään informaatioon.

Perinteikäs palvelija
Yli 30 vuotta pudasjärveläi-
siä asiakkaita palvelleen LVI 
& Rautatarvikkeen palve-
luksessa ja yhteistyökump-
paneita on useita alan asi-
antuntijoita. Myös Herronen 
näkee tehtaan edustajan ja 
yrittäjien sekä heidän asi-
akkaiden välisen yhteistyön 
tärkeänä, koska tällöin tek-
nistä tieto-taitoa on helpom-
pi jakaa ja samalla voi olla 

tukena jatkuvasti kehittyvän 
alan pyörteissä.

Tuki ja jatkuva oppiminen 
on tärkeää myös kokeneem-
malle alan konkarille, mutta 
varsinkin tuoreelle yrittäjäl-
le. Viime keväänä omistajan-
vaihdoksen kokenut LVI & 
Rautatarvike sai entisen yrit-
täjän Timo Haaraniemen ti-
lalle uutta verta, kun Toni 
Nurmela hyppäsi firman 
puikkoihin.

Aikaisemmin samassa 
yrityksessä työskennellee-
nä kuviot toki olivat jo tutut, 
mutta uusiakin asioita joutui 
opettelemaan.

LVI & Rautatarvike Oy on 

Lähivakuutuksen edustaja 
Ari Korteslahti LVI & Rau-
ta-liikkeen teemapäivänä 
kertomassa mitä hyötyä 
putkiremontista onvakuu-
tusasioiden kannalta.

Uponorin aluemyyntipäällikkö Toni Herronen ja LVI & Rauta-liikkeen yrittäjä Toni Nurmela

Vanhat putket voivat näyttää hyvältä päällepäin, mutta sisältä putki voi olla aivan ruos-
teessa. Tämänkin vuoksi muoviputket ovat paremmat – nehän eivät ruostu ikinä! Var-
sinkin juoma- ja käyttövesiputkien kunnosta tulee pitää tarkasti huolta.

muutakin kuin Varastotien 
myymälä, josta löytyy laaja 
valikoima lvi-, rauta- ja säh-
kötarvikkeita. Lisäksi am-
mattitaitoinen henkilökunta 
urakoi ja opastaa asiakkai-
ta sekä peltitöissä että lvi- 
ja sähköalalla. Myös kylmä-
laiteasennukset ja huollot 
kuuluvat yrityksen toimi-
alaan. Asennustehtävissä 
toimii tällä hetkellä kahdek-
san henkilöä ja yhteensä yri-
tys työllistää noin kymme-
nen työntekijää.

Jenny Kärki
kuvat: Piia Korvala

”Tuki ja jatkuva oppiminen on tärkeää myös kokeneemmalle alan konkarille, 
mutta varsinkin tuoreelle yrittäjälle.”
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Pohjoissuomalaisia kuten koko Suomea puhututtaa nyt presi-
dentin valinta. Olemme valitsemassa Suomelle arvojohtajaa, ul-
kopoliittista toimijaa ja keskustelun herättelijää, tasavallan pre-
sidenttiä. Sauli Niinistö on kaikkea näitä ja paljon enemmän. 

Niinistö on nostanut kampanjan aikana esiin suomalaisia te-
koja, niin pieniä kuin suuria. Hän on muistuttanut meitä vas-
tuunottamisesta itsestä ja lähimmäisestä. Niinistö on perään 
kuuluttanut ”veljeä ei jätetä”–henkeä. Jokaisella suomalaisella 
pitää olla mahdollisuus opiskeluun ja työntekoon, oman ja yh-
teisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Jokaisesta suomalaisesta on 
pidettävä huolta. Sauli Niinistö on näyttänyt monella tapaa ha-
luavansa palvella suomalaisia - olla Suomella töissä.

Presidentti joutuu tekemään hänelle kuuluvia isoja ja vai-
keita päätöksiä monesti hyvin itsenäisesti ristikkäisten paineit-
ten alla. Tällaisessa tilanteessa ihmisen käyttäytymistä ohjaa hä-
nen selkäytimessä olevat perusarvonsa ja kokemustaustansa. 
Koti, uskonto ja isänmaa ovat jonkun mielestä vanhentunei-
ta ilmaisuja. Minä uskon, että silloin kun ollaan tiukassa paikas-
sa Suomen asialla, niin tuskinpa parempaa perustaa toiminnal-
le löytyy.

Tapasin Sauli Niinistön ensimmäisen kerran alkuvuonna 
1994. Hän oli tuolloin ehdolla puolueen puheenjohtajaksi ja sil-
loin uutuutena ollut puheenjohtajaehdokkaitten yhteinen maa-
kuntakierros ulottui myös pohjoiseen. Kesän alussa puolueko-
kouksessa Sauli valittiin puolueen puheenjohtajaksi. Samoihin 
aikoihin minut valittiin Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen pu-
heenjohtajaksi ja hiukan myöhemmin puoluehallitukseen. Nois-
ta ajoista alkaen olen saanut työskennellä lukemattomissa yh-
teyksissä Saulin kanssa näihin päiviin saakka. 

Yhteiset teot ja muistot ovat myös eduskunnasta, jossa toi-
mimme samaan aikaan kansanedustajina. Erityisesti muistan 
monet pohjoiselle tärkeät asiat Sauli Niinistön valtiovarain-
ministerikaudelta. Hänen kanssaan on helppo keskustella vai-
keistakin asioista. Piirin puheenjohtajana ollessani halusin aina 
kulkea ministereiden kanssa maakunnassa. Autossa vierekkäin 
tuntikausia istuttaessa ja juteltaessa tulee monet pohjoisen asi-
at keskusteltua perin pohjin ja samalla oppii tuntemaan puhe-
kaverin aika syvällisesti. Näin tapahtui myös Saulin kanssa. Opin 
arvostamaan hänen itsenäistä ajatteluaan, joka pohjaa perintei-
siin suomalaisiin perusarvoihin.

Saulin kokemus päätöksentekijänä on laaja. Pitkän ministe-
riuran lisäksi hän on toiminut eduskunnassa perustuslakivalio-
kunnan puheenjohtajana ja viimekaudella eduskunnan puhe-
miehenä, jolloin hän pisti eduskunnankin säästökuurille. Itse 
arvostan hänen toistakymmentä vuotta kestänyttä yrittäjäuraa. 
Käytännön työ antaa presidentillekin hyvän pohjan katsoa asi-
oita käytännönläheisesti tavallisen suomalaisen näkökulmasta 
pelkkien teorioiden ja politiikan sijaan.

Niinistö toimi 2000-luvun alussa puheenjohtajana Euroo-
pan Demokraattisessa Unionissa.  Tuolloin hän halusi tehostaa 
eurooppalaista toiminta ja yhdistää rinnakkaisia järjestöjä. Hä-
nen työ tuotti tuloksia.  Näissä yhteyksissä Niinistö työsken-
teli yhdessä lukuisten nykyisten valtionpäämiesten ja pääminis-
terien kanssa.

Niinistö siirtyi eduskunta- ja ministerikausien jälkeen Eu-
roopan Investointipankin varapääjohtajaksi Luxemburgiin. Taisi 
olla ensimmäinen kerta Euroopan Investointipankin historias-
sa, kun se Saulin kaudella myönsi investointilainoja meille Poh-
jois-Suomeenkin. 

Tällä lähes parinkymmenen vuoden yhteistyökokemuksella 
tiedän, että Sauli on reilu ja rehti suomalainen, jolla on yhteydet 
kaikkialle Suomeen, myös pohjoiseen. Hänestä tulee erinomai-
nen koko Suomen ja kaikkien suomalaisten presidentti.

Esko Kurvinen
kansanedustaja

Saulista Suomelle 
suunnannäyttäjä

Lukijan kynästä

Itselläni on hyvä tilanne ajatellen presidenttivaalien toista kier-
rosta, sillä molemmat suosikkiehdokkaani pääsivät toiselle kier-
rokselle: vihreiden Pekka Haavisto ja kokoomuksen Sauli Niinistö. 
Nyt minulla on mieluisa tehtävä valita, kumpaa äänestän. Kahdesta 
hyvästä ehdokkaasta voin valita itselleni sopivamman.

Presidentin seksuaalisen suuntautuneisuuden ei pitäisi vaikut-
taa millään tavalla itse presidentin työhön, mutta näyttää siltä, että 
joillekin se on tärkein tekijä, kun valitaan Suomelle presidentti 
seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Jos homoseksuaalisuus on em-
paattisuutta, kykyä kuunnella, olla läsnä tilanteessa omana itsenä 
ja keskustelemalla pyrkiä ratkaisemaan ristiriitatilanteet, on ho-
moseksuaalisuus pikemminkin etu kuin haitta presidentiksi pyr-
kimisessä.

”Voiko puolustusvoimien ylipäällikkö olla sivari ja homo?” Tä-
män kysymyksen kuulin hiljattain liikuntaharrastukseni parissa. 
Kysymyksen esittäjä oli itseni ikäinen eli keski-ikäinen mies. Juuri 
omassa ikäryhmässäni on paljon sellaisia miehiä, joille siviilipalve-
luksen suorittaminen ja homoseksuaalisuus hallitsevat heidän aja-
tuksiansa äänestyspäätöstä tehtäessä.

Tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö, ken-
raalien esimies. Siviilipalvelus on yksi laillinen tapa suorittaa ase-
velvollisuus Suomessa. Mikähän mahtaa olla kaksitoista vuotta ar-
meijan ylipäällikkönä menestyksekkäästi toimineen Tarja Halosen 
reservin sotilasarvo? Soppakenraaliko? Lisäksi entinen puolustus-
voimien komentaja Juhani Kaskeala toteaa Hufvudstadsbladetissa, 

Mitä muut 
meistä ajattelevat?

Lukijan kynästä

että Pekka Haavisto on täysin pätevä Suomen armeijan ylipäällikök-
si. Onpa Kaskeala myöntänyt Haavistolle jopa armeijan ansiomita-
lin.

Mitä ne muut meistä ajattelevat, jos Suomeen valitaan homosek-
suaalinen presidentti, jolla on vielä homoseksuaalinen elämänkump-
panikin? Kysymys on niin suomalainen: mitä muut meistä ajattelevat. 
Kyseessä on Suomen kansallisperintöön eli krooniseen alemmuus-
kompleksiin liittyvä kysymys. Jos halutaan olla esikuvana maailmal-
le suvaitsevaisesta, tasa-arvoisesta valtiosta, pitää uskaltaa tehdä jo-
tain sellaista, mitä muut eivät ole vielä uskaltaneet tehdä. Suomi 
voisi kulkea jonon kärjessä näyttäen muille esimerkkiä. Suomi voisi 
aurata suvaitsevaisuuden tietä helpommaksi muillekin kulkea.

Summa summarum: kirkkoon kuuluvana, lihaa syövänä, reservin 
korpraalina ja heterona junttina minulla ei mitään vaikeutta äänes-
tää presidentinvaaleissa kirkkoon kuulumatonta, kasvissyöjää, sivii-
lipalveluksen suorittanutta, homoseksuaalista miestä, koska noilla 
mainitsemilla asioilla ei mielestäni ole mitään tekemistä itse presi-
dentin työn kanssa. Itse asiassa olen ylpeä itsestäni siitä, että nuo 
Haaviston ominaisuudet eivät estä minua valitsemasta Suomelle so-
pivinta presidenttiä kahdesta jäljellä olevasta ehdokkaasta.

Anteeksi Sauli. Sait kuusi vuotta sitten ääneni presidenttivaalin 
toisella kierroksella, tällä kertaa valitsen Pekan.

Seppo Pakanen

Matkailualan opiskelijat jär-
jestivät maanantaina ja tiis-
taina 30.-31.1. Talvibasaa-
ri-tapahtuman OSAO:n 
Pudasjärven yksikön muil-
le opiskelijoille. Neljä ryh-
mää esitteli neljä eri maata 
erilaisten ohjelmanumeroi-
den avulla. Osallistujat pää-
sivät tutustumaan Kreikan, 
Vienan Karjalan, Espanjan 
ja Turkin perinteisiin sekä 
herkkuihin.

Tapahtuman tarkoitus on 
antaa matkailualan opiskeli-
joille kokemusta ohjelmapal-
veluiden järjestämisestä ja li-
säksi tutustuttaa heitä uusiin 
kulttuureihin. Lisäksi tapah-

Lämpöä pakkaseen Talvibasaarista

tuma oli eräänlainen kenraa-
li ensivuonna suuremmassa 
mittakaavassa järjestettäväl-
le vastaavalle tapahtumal-
le, joka olisi avoin isolle ylei-
sölle.

- Nyt testataan miten oh-
jelmanumerot toimivat ja 
mihin suuntaan tapahtu-
maa lähdetään kehittämään. 

Olemme suunnitelleet ta-
pahtumaa nyt alkuvuodes-
ta ja perjantaina kasasimme 
rekvisiitat. Opiskelijoilla it-
sellään oli suuri vastuu oh-
jelman kokoamisesta ja opet-
tajana olin vain lähinnä 
ohjaamassa, kertoo Ape Nie-
minen.

Ensimmäiseksi tutustut-
tiin Kreikkaan musiikin ja 
pienien alkupalojen avulla. 
Kreikkatietämystä testattiin 
tietovisailun merkeissä: mo-
net osasivatkin nimetä Pla-
tonin Sokrateen oppipojak-
si sekä Poseidonin Kreikan 
mytologioista kuuluksi me-
renjumalaksi. Mielenkiintoa 
maata kohtaan lisäsi opis-
kelijan omakohtainen kerto-
mus vuokra-autolla seikkai-
lemisesta päätähuimaavissa 
maisemissa.

Vienan Karjalasta läh-
töisin oleva Jelena Särke-
lä johdatti Venäjän perintei-
siin kertomalla Jyskyjärven 
rantojen tunnelmista, joissa 
hän oli nuoruutensa viettä-
nyt. Venäläisiä herkkuja not-
kuvassa pöydässä oli esil-
lä perinteisiä esineitä, kuten 
Särkelän isoisän samovaari, 
josta nautittiin teetä.

Kolmannen matkakoh-

teen tunnelmaan päästiin 
juomalla tummaa turkkilais-
ta kahvia ja ihmettelemäl-
lä antiikin aikuisia rahoja. 
Maan historiaan tutustuttiin 
myös. Opiskelijat soittivat 
maailmalla menestynyttä 
turkkilaista Euroviisu-mu-
siikkia vuodelta 2009. Uu-
dempia Euroviisu-säveliä 
kuultiin vuodelta 2011, ja ne 
olivat peräisin Espanjasta, 
joka olikin Talvibasaarin vii-
meinen matkakohde. Ylei-
söllä oli mahdollisuus mais-
tella Espanjan auringon alla 
kypsyneitä hedelmiä.

- Talvibasaari oli kyllä 
positiivinen yllätys ja tee-
makin lämmitti mukavas-
ti näin pakkasten keskellä, 
näin kauas ei olekaan vie-
lä tullut reissattua. Tempa-
ukset piristävät kovasti kou-
lupäivää eikä ole itsestään 
selvyys, että näitä järjeste-
tään. Nämä opiskelijat ovat 
oikeasti tehneet töitä, ker-
too Talvibasaariin tutustu-
nut sähköalan toisen vuoden 
opiskelija Juho Manninen.

Tapahtumassa vierailleen 
matkailualan ryhmän huu-
toäänestyksessä neljästä esi-
tellystä maasta suosituim-
maksi matkakohteeksi nousi 
Espanja. (jk)

Harjoittelija Marko Ervasti 
(vas.) vieressään opettaja 
Ape Nieminen ovat ohjan-
neet matkailualan opiske-
lijoita Talvibasaarin toteu-
tuksessa.

Opiskelija Diana Krotenko lauloi perinteisen venäläisen 
kappaleen Valenki eli Huopikkaat, samalla kun pieni, 
mutta haltioitunut yleisö nautti tzajua eli samovaarissa 
keitettyä teetä ja muita Vienan Karjalan herkkuja.

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
 www.pudasjarvi-lehti.fi
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KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4
- sivistystoimisto
kurssi- ja osastosihteeri Tuula Haverinen 040 - 8266 431
osastosihteeri Irja Timonen 040 - 5088 490
- opettajat:
taide- ja taitoaineiden päätoiminen opettaja Liisa Pöllänen 050 - 432 9482
musiikin päätoiminen opettaja Reijo Kossi 0400 - 646 132
musiikin tuntiopettaja Lasse Aaltonen 040 - 8266 597
tuntiopettajiin saa yhteyden sivistystoimiston kautta
- opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta 040 - 8266 629

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi, kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

120023 JÄRJESTYKSEN-
VALVOJAN
KERTAUSKURSSI
11.02.12 la 9.00-17.00 45 € 
AUDITORIO/Janne Ahonen
Sitovat ilmoittautumiset 
6.2.2012 mennessä.

120025 JÄRJESTYKSEN-
VALVOJAN PERUSKURSSI
25.02.-18.03.12 90 € 
AUDITORIO/Janne Ahonen
la 9.00-17.00 ja su 9.00-
17.00
Koulutus pidetään kahtena 
viikonloppuna: la - su 25.2. - 
26.2. sekä 17.3. - 18.3. Sito-
vat ilmoittautumiset 13.2.2012 
mennessä.

120065 AVOIMIEN
YLIOPISTO-OPINTOJEN
RAKENTAMINEN
TUTKINNOKSI
- info-/henkilökohtainen oh-
jaustilaisuus, HUOM, AIKA 
MUUTTUNUT!
MA 19.03.12 klo 18.00-20.00 
AUDITORIO
Yleinen infotilaisuus kaikille 
kiinnostuneille. Opiskelijat 
voivat varata etukäteen puo-
len tunnin neuvonta-aikoja 
ennen infoa klo 16-18 välisel-
tä ajalta. Ilmoittautumiset ja 
neuvonta-aikojen varaukset 
kansalaisopistolle 13.3.2012. 
Mukana Lapin yliopiston kou-
lutussuunnittelija.

120061 RUOTSIN
KIRJALLINEN JA
SUULLINEN TAITO
- yleisopintojakso 3 op
23.03.-24.03.12 36 t/90 € pe 
16.30-21.00 ja la 10.00-15.00 
NEUVOKKI/Lucina Väärälä
Muut viikonloput sovitaan en-
simmäisellä kerralla. Ilmoittau-
tuminen 2.3.2012 mennessä. 
Järjestetään Lapin yliopiston 
opintovaatimusten mukaan. 
Suorituksena aktiivinen osal-
listuminen opetukseen ja har-
joituksiin, ei tenttiä.

120101 KIRJOITA ITSESI! 
-KURSSI
23.03.-24.03.2012 pe 17.00-
20.15, la 9.00-16.15 
NEUVOKKI/Virpi Yliraudanjoki
Kurssilla annetaan virikkei-
tä oman äänen löytämiseen, 
kuuntelemiseen ja kirjoittami-
seen. Kurssin aikana tehdään 
kirjoitusharjoituksia, jotka 
auttavat herkistymään omal-
le äänelle. Keskeinen sisältö 
muodostuu kirjoittamisesta ja 
tuotettujen tekstien käsitte-
lemisestä yhdessä. Ota mu-
kaan kirjoitusvälineesi ja tule 
mukaan Kirjoittamaan Itsesi! 
Ilmoittautuminen 13.3.2012 
mennessä.

110227 SUKUTUTKIMUS-
RYHMÄ ma 18.30-21.00
Kokoontumiset 13.2., 27.2., 
12.3., 26.3. ja 16.4.2012
Uusia opiskelijoita otetaan 
mukaan!

ÄITIEN VIRTAPIIRI 
ti 9.30-11.45
Helmikuun ohjelma: 7.2. ja 
21.2. valoryijy/Hilkka Anttila, 
14.2. vesijumppa/Katja Jär-
venpää, 28.2. keramiikka/Liisa 
Pöllänen. Yhteistyössä Perhe-
keskusyhdistyksen kanssa.

120084 ELÄVÄ MALLI
10.-11.02.12 25 €
KUVATAIDELUOKKA/Liisa 
Pöllänen
pe 18.00-21.00 ja la 11.00-
17.00
Harjoitellaan elävän mallin 
piirtämistä: croquis-, hiilipiirus-
tus ym. Ilmoittautuminen viim. 
8.2.2012 puh 040 - 8266 431.

POSLIININMAALAUKSEN 
LAUANTAIPAJAT 4.2., 18.2., 
3.3. ja 17.3. klo 10-15

120070 NALLEPAJA
02.02.-29.03.12  to 
18.00-21.00 35 € 
KERAMIIKKALUOKKA/Terttu 
Juntunen
Kurssilla valmistetaan antiikki-
nalleja. Tarvikkeita saa ostaa 
opettajalta. Materiaalien hinta 
n. 35 €. Kurssilla on vapaita 
kurssipaikkoja.

120090 PERINTEISET
NAUHAT
08.02.-21.03.12 ke 18.00-
21.00 25 €
KUTOMALUOKKA/Eneli Moo-
rast
Kurssilla tehdään kauniita 
lauta- ja solmunauhoja. Mate-
riaalit voi tuoda itse tai ostaa 
opettajalta. Ilmoittautuminen 
6.2.2012 mennessä.

120088 RISULINTU
17.03.-24.03.12 la 12.00-
16.30 20 €
KERAMIIKKALUOKKA/Hilkka 
Anttila
Pienet tai suuret risulinnut 
maahan, purkkiin tai oksal-
le. Ilmoittautuminen 2.3.2012 
mennessä.

120103 SÄVELLYSKURSSI 
25 €
Henkilökohtaista ohjausta 
musiikin tuottamisessa jul-
kaistavaan muotoon. Tiedus-
telut Reijo Kossi, puh. 0400-
646132

Liikunta
HUOM! ÄLÄ MAKSA KURSSI-
MAKSUA SPORTTIPASSILLA 
ENNEN KUIN OLET SAANUT 
LASKUN KURSSISTA!

120012 PILATES-
LAUANTAIT kevät
la 11.00-12.30 
11.2., 25.2.,17.3., 31.3. ja 
14.4.

120098 POTKUNYRKKEILYN 
PERUSKURSSI
08.02.-19.04.12 ke 17.30-
19.00 35 € SALIKKI/
Elina Uusi-Illikainen
Kurssilla opetellaan potkunyrk-
keilyottelun perustaitoja; lyön-
tejä, potkuja, suojaamista, tor-
juntoja, väistöjä, liikkumista ja 
taktiikkaa. Harjoitustilanteessa 
kontakti on aina kevyttä, jo-
ten harjoittelu on turvallista 
ja hauskaa! Ilmoittautuminen 
25.1.2012 mennessä.

120099 VAPAAPAININ
PERUSKURSSI
Kurssilla harjoitellaan painin 
perustaitoja. Vapaapainissa 
kamppaillaan ja kerätään pis-
teitä ilman lyöntejä ja potkuja 
käyttämällä erilaisia otteita, 
sidontoja, nostoja, heittoja ja 
lukkoja. Kurssin alkamisesta 
ilmoitetaan myöhemmin. Kurs-
sille otetaan ilmoittautumisia 
vastaan.

Tietotekniikka
120064 ESITYSGRAFIIKKA - 
PowerPoint

13.03.-10.04.12 ti 9.00-
12.00 35 € 
ATK-LUOKKA/Mika Suoperä
Opiskellaan diaesitysten teke-
mistä PowerPoint 2007 -oh-
jelmalla. Kurssin päätteeksi 
opiskelijalla on mahdollisuus 
osallistua @-korttitenttiin, 
hinta 10 €. Ilmoittautuminen 
7.3.2012 mennessä puh. 040 
8266 431.

Muut erikoiskurssit
120054 ENSIAPU II
07.02.-15.02.12 ti ja ke 
17.00-20.00 4 5  €  
KANSALAISOPISTO/Heikki 
Mukka
Kurssimaksun lisäksi todis-
tusmaksu 10 €. Kurssilla vielä 
muutama opiskelupaikka va-
paana!

120107 ENSIAPU I
05.03.-13.03.12 ma ja ti 
17.00-20.00 4 5  €  
KANSALAISOPISTO/Heikki 
Mukka
Kurssimaksun lisäksi todistus-
maksu 10 €. Ilmoittautuminen 
23.2.2012 mennessä.

120067 HYVÄ UNI -KURSSI 
kevät
20.02.12 ma 18.00-20.30 
10 € AUDITORIO/Terttu 
Kynkäänniemi

Tule ”herättelemään” voi-
mavarojasi ja löytämään 
vahvuutesi. Kehon ja mielen 
tasapaino johdattaa Sinut 
tyytyväisempään oloon. Ke-
hitellään unta ja unen laatua. 
Harjoitellaan miten irtaudut 
päivän tapahtumista, rauhoi-
tut ja nukut paremmin. Kurssi 
pidetään kahtena maanantai-
iltana. Kaksi kokoontumis-
kertaa, toinen kerta sovitaan 
20.2. opiskelijoiden kanssa. 
Ilmoittautuminen 9.2.2012 
mennessä.

120057 TYÖTURVA kevät
14.02.12 ti 8.00-16.00 
95 € TEORIALUOKKA /
Heikki Mukka/Fast Oy
Työturvallisuuskortti on kehi-
tetty yhteisten työpaikkojen 
työturvallisuuden paranta-
miseksi. Ilmoittautuminen 
6.2.2012 mennessä.

120055 TIETURVA kevät
21.02.12 ti 8.00-16.00 
95 € TEORIALUOKKA/
Heikki Mukka/Fast Oy
Tieturva I -kurssi on tarkoi-
tettu kaikille yleisellä tiellä, 
kadulla tai muulla liikenne-
alueella työskenteleville. 
Ilmoittautuminen 13.2.2012 
mennessä.

Sunnuntaina 29.1. Puikkaris-
sa pidetty SM Maastokisan 
Info- ja rekrytointitilaisuus 
aloitettiin arvokkaasti nimit-
tämällä kisalle Suojelija. Pää-
toimikunnan puheenjohta-
ja Seppo Sammelvuo osoitti 
pyynnön Maakuntajohtaja 
Pauli Harjulle, joka suostui 
vastaanottamaan kunniatit-
telin.

- Lupaudun kisojen suo-
jelijaksi, mutta en lupaudu 
vastaamaan siitä, sulavat-
ko lumet kisoihin mennessä, 
vitsaili Harju arvokkaan ti-
laisuuden kevennykseksi.

Infotilaisuudessa kävi 
ilmi, että SM Maastojuoksun 
kisatapahtumaan tarvitaan 

Maakuntajohtajasta SM Maastokisan suojelija
noin 250 talkoolaista vastaa-
maan eri tehtävistä. Lähes 
kaikki paikat ovat jo täytet-
ty, mutta innokkaille avus-
tajille on aina tilaa. Esimer-
kiksi kioskihenkilökuntaa 
kaivataan vielä ja myös va-
pun molemmin puolin teh-
tävään kisa-alueen raken-
nukseen tarvitaan reippaita 
työmiehiä ja –naisia.

Talkoolaiseksi voi ilmoit-
tautua kisahenkilökunnal-
le vielä helmikuun ensim-
mäiselle viikolle saakka, 
jolloin kisa-asut pistetään 
tilaukseen. Infotilaisuudes-
sa ensimmäiset halukkaat 
testailivat jo pukujen mal-
likappaleita. Lopulliseen 

asuun tuleekin vielä muu-
taman sponsorin logot, mut-
ta kuten kilpailujohtaja Hei-
no Ruuskanen sanoi, mitään 
joulukuusia kisa-asuista ei 
ole tarkoitus tehdä.

SM-tason maastojuoksu-
kisat järjestetään Pudasjär-
vellä 12.-13.5.2012 ja tilai-
suuteen odotetaan yli 1200 
juoksijaa. YLE TV2 tekee ki-
sasta 90 minuutin suoran tv-
lähetyksen, joten medianä-
kyvyyttä on tarjolla runsain 
mitoin. Kotisohvilta tapah-
tuma seuraa noin 350 tuhatta 
henkilöä ja lisäksi internetis-
sä on mahdollisuus seurata 
tapahtumaa.

Talkoojoukon toimivuut-
ta päästään testaamaan hie-
man pienemmässä mittakaa-
vassa edellisen viikonlopun 
maastojuoksun piirimes-
taruuskisoissa. Molempi-
na viikonloppuina kisaavat 
sekä yleisen, 9-15 -vuotiai-
den sekä veteraanien sarjat. 

Edellinen SM Maastoki-
sa järjestettiin Pudasjärvellä 
1994, eikä saman mittakaa-
van tapahtumaa ole paik-
kakunnalla sen koommin 
nähty. Voimanponnistus 
paikallisille järjestäjille on 
suuri, mutta varmasti mie-
leenpainuva!

Jenny Kärki

Tarja Hiltunen, Sari Viitala, Viena Liuhu, Teija Mustonen 
ja Sirkku Fali sovittivat ja mallasivat maastokisan henki-
lökunnalle tilattavia pukuja.

Maakuntajohtaja Pauli Harju (toinen vasemmalta) lupautui tilaisuudessa SM Maastoki-
san suojelijaksi. Kunnian hänelle tarjosivat pääsihteeri Marko Koivula (vas.), kilpailujoh-
taja Heino Ruuskanen sekä kisan päätoimikunnan puheenjohtaja Seppo Sammelvuo.

Puikkarin kahvio täyttyi kokonaan Maastokisojen Infotilaisuudessa ja kuulijoita jäi vie-
lä ovensuuhunkin.

11
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PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

ILMOITUSTILAA! 040 1951 732Ota yhteys 

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

 • 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

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

AVAINPALVELUT

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

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 OYAarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

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

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

Palveluhakemisto

LAHJATAVAROITA

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

VALOKUVAUSLIIKEITÄ

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

LUMENPUDOTUSLAITTEITA

PURKUOSIA

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

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

ISÄNNÖINTEJÄ
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

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

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

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

Hirvenhiihtojen SM-katsas-
tukset Kiimingin Reposeläs-
sä 28.1. kisailtiin reippaassa 
pakkassäässä. Jälleen Pu-
dasjärveltä oli mukana usei-
ta kilpailijoita eri sarjoissa. 
Katsastuskisoista valitaan 
parhaat kisaamaan Vaalas-
sa 9.-11.3. SM-kisoihin

Pisteet muodostuivat 
hiihtoajasta (25%), väli-
matkan arvioinnista (25%) 
sekä ammunnan tarkkuu-

Hirvenhiihtojen SM-katsastukset
desta (50%) ja suurin mah-
dollinen pistemäärä on 1200. 
Tuloksissa on sarjoittain pa-
ras tulos sekä pudasjärve-
läisten paras sijoitus.

Tulokset:
Naiset YL
1. Hemmilä Anne, KEM 1093 
pistettä, 2. Laakkonen Mirja PuA 
1066. 
Naiset 50
1. Laurila Katri, KEM, 974, 2. 
Säkkinen Irja Ylisiur.Mets. 907.

 Miehet YL
1. Alaviuhkola Antti, P-Iin Ek, 
1104, 3. Laakkonen Sampo, 
PuA 1090.
Miehet 50
1. Nevala Markku KuuA, 1143, 
8. Säkkinen Taito, Ylisiur.Mets. 
1048
Miehet 60
1. Juola Reijo, Kalajoki, 1110, 5. 
Kukka Seppo PuA, 1056.
Miehet 70
1. Vähänen Matti, TRS, 1089, 3. 
Laakkonen Lauri PuA 1032.

Viikonvaihteessa 18.-19.1 

pelattiin Korsossa B-ikäis-

ten aluejoukkueitten SM-mi-

taleista. Lounais-Suomen ty-

töt ja pojat veivät ykkössijat. 

Pohjois-Suomen poikien ja 

tyttöjen ykkösjoukkueet ot-

tivat molemmat pronssia. 

Mestaruuden lisäksi Lou-

nais-Suomi otti myös neljän-

nen sijan sekä pojissa että ty-

Pohjois- Suomen B-pojille  
ja B-tytöille SM-pronssia

töissä. Mukana oli kaikkiaan 

20 joukkuetta Pohjois-Suo-

mesta, Itä-Suomesta, Länsi-

Suomesta, Lounais-Suomes-

ta ja Etelä-Suomesta. 

Poikien SM-pronssijouk-

kueessa pelasi Pudasjärven 

Mikko Sammelvuo ja tyttö-

jen kakkosjoukkueessa pela-

si myös pudasjärvinen Janika 

Kokko sijoittuen yhdeksän-

neksi. Poikien SM- pronssi 

maistui kymmenen vuoden 

mitalittoman kauden jälkeen 

makealta pohjoisen pojille. 

Muut pelaajat poikien jouk-

kueessa olivat Rovaniemeltä 

ja Oulunsalosta. Valmentaji-

na toimivat Juha Haapakos-

ki ja Markku Pyhäjärvi. 

Mervi Sammelvuo
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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). 

Sirutettuja, eläinlääkärin tarkas- 
tamia itäsiperianlaikan pentuja 
synt. 24.10.11. Hyvät vanhem-
mat, isä Suojarannan Veku, 
emä Raisa. Hyväluonteisia koi-
ria metsästykseen, kotivahdiksi 
tai esim. agilityyn. Lisätietoja 
puh. 0400 185892/Raimo Pok-
ka

Myydään keraaminen liesi. 
Lev. 50 cm. Lähes uusi, siisti ja 
virheetön. Hp. 150 €, puh. 040-
5822015.

Myydään mursketta 0-16, 0-32
puh. 041 433 8162.

Yleisen lamanlietsomisen ja EU-uutisoinnin masentavaan 
jopa yksipuoliseen tulkintaan on oltava järkevä syy, jotta 
kansalaisten olisi helpompi ymmärtää mistä todella on ky-
symys. Tähän problematiikkaan on perehtynyt Euroopan Po-
tasca Instituutin Suomen osaston päällikkö Pomo Euronen. 
Hän on tullut tunnetuksi verkkosivuillaan vahvasti kantaa ot-
tavista epiblogeistaan erityisesti poliitikkojen kaukonäköky-
vyn pahasta taittoviasta, joka haittaa kokonaiskuvan tark-
kaa hahmottamista. Tutkimuksen kohteeksi hän on valinnut 
poliittisen kokemuksen raskaammasta päästä olevan Kai-
no Kehvelin. Hän on tunnettu vahvoista mielenilmaisuistaan 
mm. maataloustukijärjestelmän muuttamisesta sponsoripoh-
jaiseksi pottu per printti periaatteella. Kehveli on esittänyt 
myös yhteiskunnan rakenneuudistuksen nimissä valiokunti-
en yhdistämistä siten, että esimerkiksi valtiovarainvaliokunta 
ja ulkoasiainvaliokunta yhdistettäisiin ja nimeksi tulisi ulkois-
tamisasiainvaliokunta. Mennäänpä sitten siihen näkötestiin.

EPI:n päällikkö Pomo Euronen ohjeistaa tutkittavaa Keh-
veliä. Ensiksikin teidän on siirryttävä tutkimushuonees-
sa viisisataa senttiä taaksepäin ja seisottava tukevasti omil-
la jaloillanne. Katsokaa molemmilla silmillänne suoraan kohti 
€-taulua ja kertokaa mitä näette. Kehvelin katse tarkentuu 
ja hän erottaa selvästi taulun täynnä aivan oikeita E-kirjaimia, 
joiden sakarat sojottavat puolelle jos toisellekin. Hän kertoo 
tutkijalle näkemästään, jolloin Euronen korjaa, että nyt kat-
selette väärää taulua, kiinnittäkää katseenne tauluun missä E-
kirjaimen selkämys on pyöristettyä mallia. 

Nyt tulee Kehvelin silmiin outo kiilto hänen kääntäes-
sään katsettaan hieman keskemmälle seinää. Valkoinen ei 
enää olekaan aivan oikeasti valkoinen ja jotenkin €-kirjai-
met värittyvät edustajan silmissä kellertäviksi. Tutkija Pomo 
Euronen jatkaa käskyttämistä, nostakaa vasen kätenne ke-
vyesti vasemman silmänne päälle ja katsokaa tarkasti €-tau-
lua. Aloitetaan täältä suurimmasta kirjainrivistöstä, minne tä-
män kirjaimen sakarat osoittavat? Kehveli katsoo tarkkaan, 
tarkentaa huippuunsa oikean silmänsä erotuskyvyn ja ker-
too sakaroiden sojottavan päin seiniä. Jahah,.no niin, huo-
kaa Euronen, siirrytäänpäs tuohon viereiseen merkkiin. Mi-
hin suuntaan näette tämän kirjaimen sakaroiden osoittavan? 
Kehveli kertoo sakaroiden olevan vahvasti vasemmalle kal-
lellaan ja niistä näyttäisi tippuvan jotakin kyyneleen tapaisia 
pisaroita. Siltäkö näyttää, toteaa tutkija, vaihdetaanpas sitten 
silmää, peittäkää kevyesti kädellänne oikea silmä ja katsokaa 
tarkasti vasemmalla.

Kehveli tekee työtä pyydetyllä tavalla ja yllätys, yllätys tau-
luja onkin nyt kaksi kun niitä äsken katseltuna näkyi vain yksi. 
Euronen miettii hetken ja toteaa, että siirrytäänpäs kirjainten 
erottelussa seuraavalla riville. Tutkittava on hätää kärsimäs-
sä kun hän näkee kaksi taulua ja äsken selvästi erottuneet 
€-kirjaimen sakarat ovat sekoittuneet muuhun ympäristöön 
eivätkä hahmotu enää selvästi. Hermostuksissaan Kehveli te-
kee kaikkensa erottaakseen edes jotakin sakaroiden suun-
nasta. Hän kertoo tutkijalle näkevänsä sakaroiden roikku-
van suoraan alas ja niistä tippuvan jotakin nestettä kuin sulaa 
steariinia palavasta kynttilästä. 

Hetkinen, puuskahtaa Euronen, pyytää Kehveliä ottamaan 
käden pois silmän edestä ja seisomaan hetken yhdellä jalalla. 
Kyllä tasapainonne näyttäisi olevan kohdallaan, siirrytäänpäs 
taulussa hieman alemmaksi missä €-kirjaimet tulevat pie-
nempään muotoon. Asettakaa vielä vasen kätenne kevyes-
ti vasemman silmänne peitoksi ja katsokaa tätä kirjainta. Mi-
hin suuntaan näette sakaroiden osoittavan? Kehveli kertoo 
koko €-kirjainrivistön olevan vahvasti oikealle kellillään eikä 
hän pysty enää erottamaan yksittäisiä kirjaimia, vaan koko 
rivi on yhtä mössöä.

 
EPI:n Suomen osaston päällikkö Pomo Euronen on nyt 

totisen paikan edessä kun hänen on kerrottava jo paljon 
nähneelle ja kokeneelle poliitikolle mistä oikein on kysymys.  
Kehveli odottaa kärsimättömästi totuuden julkistamista tie-
täen hyvin näössään olevan jotakin pahasti pielessä. Tutkija 
nostaa katseensa papereistaan, katsoo tutkittavaa suoraan 
päin naamaa ja toteaa seuraavaa: ”Teillä on paha taittovi-
ka oikeassa silmässänne ja sen seurauksena kaukonäkönne 
on aivan hukassa ettekä pysty hahmottamaan asioita riittä-
vän kaukonäköisesti. Näette kyllä selvästi sadan sentin pääs-
tä hieman nenänvarttanne pidemmälle, mutta kaukonäkönne 
muistuttaa erehdyttävästi pienestä kirveensilmästä tuijotta-
mista. Annan Teille määräyksen hankkia vahvat okulaarit laa-
jentamaan näkökykyänne voidaksenne toimia jatkossa kau-
konäköisemmin.”

Kari Miettunen

Poliitikon näkötesti

SEKALAISTA
Pyörämekanikko tarvitsee kort-
teerin, kaverin ja muutaman 
neliön remonttitilaa. Soittele, 
040 504 2814.

Kadonnut Muovipussi, jossa 
Lenovo-merkkinen läppäri ja 
muuta tavaraa. p. 0440355420

Mazda 626 2.0 Turbo diesel, 
vm -96. pakuksi rek. Vero 60 
€. Kulutus 5 l. 2 Renkaat, hyvä 
kunto. Hp 1100 €. P. 044 914 
8508.

Pakun talvir. 15” hyvät, hp 100 
€. Pakun talvir. 16” hyvät, hp 
100 €. P. 0440 923 946.

Lauantaina 28.1.2012 vietet-
tiin jälleen hirvipeijaita Ii-
nattijärven entisellä kylä-
koululla. Hirvipeijaisista on 
muodostunut jo perinne ky-
läläisille. Peijaitahan viete-
tään kiitoksena kylän maan-
omistajille siitä, että he ovat 
antaneet maansa hirvimies-
ten metsästysmaiksi. Peijai-
siin kutsutaan perinteisesti 
kuitenkin kaikki kyläiset - oli 
sitten maanomistaja tai ei.

Tietojen mukaan peijaita 
Iinattiärven kylällä on vietet-
ty ainakin jo 30 vuotta. Tänä 
vuonna peijaisiin osallistui 
yli 140 henkilöä. Ihmismää-
rä äkkiseltään vaikuttaa pal-
jolta. varsinkin talvisin välil-
lä niin hiljaisen tuntuiselle 
kylälle. Mutta kun ruoka on 
hyvää ja sitä on riittävästi, 
niin muualla asuvat entiset 
kyläläisetkin ajoittavat mö-
killäkäyntinsä samaan vii-
konloppuun.

Peijaiden valmistelu on 
iso urakka hirviporukan 
perheille. Perinteisesti peijai-
siin uhrataan aina kokonai-
nen nuori aikuinen hirvi. Se 
on sitä parasta tuoretta lähi-
ruokaa, jota kaupan hyllyltä 
on vaikea saada. Peijaisten 
valmistelu alkaa perjai-ilta-

Iinattijärven hirvipeijaat kokoavat kylänväen

päivällä miesten osalta li-
hanleikkuulla ja peruna-
teatterilla. Naiset alkavat 
samaan aikaan järjestää kou-
lua edustuskuntoon. Heidän 
tehtävänään on myös laittaa 
lihat suuriin vuokiin, joissa 
ne uunissa muhivat herkul-
lisiksi tarjottaviksi. Tälläkin 
kertaa ruoka oli erinomaisen 
maukasta perunan, puolu-
kan ja ohuen rieskan kanssa 
tarjottuna. Päälle juotiin sit-
ten hyvät kahvit.

Viime syksynä Iinatti-
järven ja Pärjän maastos-
sa oli erittäin vähän hirviä, 
niin että kylän hirviporukal-
la jäi yksi aikuinen yhdek-
sästä aikuisesta kaatamat-
ta ja peräti kahdeksan vasaa 
kymmenestä. Tosin nyt kun 
mestästys loppui ja muut-
tohirvet idästä lähtivät liik-
keelle, niin hirviä on ollut 
suorastaan hyvin. Toivotaan, 
että osa muuttohirvistä jäisi 
asumaan ja vasomaan kylän 
hyöteisiin jokisuistoihin.

Hirvimiehet olivat sitä 
mieltä, että ensi vuonnakin 
pidetään peijaat, jos yksikin 
kaatolupa seurueelle tulee ja 
hirvi saadaan kaadettua.

Kalervo Lassila

.

Kun vatsa on ravittu, niin hengen ravinnon aika. Juttu 
lentää jälleen onnnistuneen ”kyläjuhlan” jälkeen. Etualal-
la vas. Jarno Luukkonen, Veli Luukkonen, Mauno Kai-
jala, Pentti Vikström, Kauko Kenttälä, Jouko Kenttälä ja 
oik. Lauri Pintamo-Kenttälä.

Perunateatterissa juttu lentää! Etualalla vas. Martti Laak-
konen, Mauno Kokko, Pentti Vikström, Rauno Kouva ja 
Tommi Pintamo-Kenttälä.

Etualalla kahvia juomassa Lyyti, Jouni ja Kaisu Vik-
ström.

Lopulta peijaisten järjestäjänaiset pääsevät helpottunee-
na nauttimaan hirvipaistosta. Etualalla vas. Liisa Laakko-
nen, Maija-Liisa Vikström ja Marja-Leena Kaijala.

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!

Pe 3.2. klo 12-02 (keittiö 12-22)
• illalla Karaoke

La 4.2. klo 10-02 (keittiö 11-22)
• klo 15 JokeriPokeriBox

Simo Aallon taikashow. Liput 6€
• Klo 18 Fazer karkkibingo

• illalla Karaoke

Su 10-16
• Tule herkuttelemaan

PÄRJÄNKIEVARIN JA 
SYÖTECARAVANIN OHJELMAA

Pärjänkievari palvelee :

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

info@syotecaravan.fi • www.syotecaravan.fi

Viihdy Syötteellä.

Romekievari palvelee rinteiden aukioloaikoina.
Tule maistamaan mm. herkullisia HotWing annoksia.

Saunabaari palvelee pe klo 20 alk. ja la klo 20 alk.
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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!

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 5.2.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Pääpalkinto200 €

Virastotalo Jukolantie 1,  3. kerros.
Sovittelutoimisto

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus  kokoontuu samassa paikassa 

klo:18.00 (ennen vuosikokousta)
Tervetuloa!

Pudasjärven Ampujat Ry
vuosikokous

keskiviikkona 15.2.2012 klo: 19.00

PuA Hallitus

Tanssit Joloksen NS

La 4.2
Teuvo Vuoti & Captain

klo 21-01, lippu 10 e.
Tervetuloa!

Oulunkaaren kuntayhtymän palveluksessa
työskenteleville jäsenille

Työkeskuksessa, Kauralantie 3.

Aiheena luottamusmiesvalinnat.
Pudasjärvellä 15.1.2012 Hallitus

Pudasjärven JHL ry os. 330

Tervetuloa!

Yleinen kokous 8.2.2012 klo 18.00

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.
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.
Tanssikurssi jatko-taso, tiistaisin Koskenhovilla alkaen 10. Tam-
mikuuta ja kello 19. Jatkamme koko kevätkauden. Lajeina lattarit ja 
lavatanssit.
Lähiruokapäivä : Ke 1.2. Lähiruokalounas julkisissa ruokapalveluissa, 
lähiruokatuotteiden maistatuksia K-supermarketissa klo 13-17 sekä 
paneelikeskustelu kulttuurikeskus Pohjantähdessä klo 17.30-20.30.
Kyläkuhinat Sarakylässä: To 2,2, 18:30-20:30.
Valon päivän salibandyturnaus: Pe 3.2 10:00-14:00 Liikuntahalli, 
Tuulimyllyntie 4.
Keitetääs kahvit Naisvoimaa-päivän kunniaksi : Pe 3.2. klo 18-
19 kirjastossa.
Liikuntabingo: La 4.2. klo 18-23 Nuorisotiloissa.
Jääkiekko-ottelu FC Rainbow - Sippiteam: La 4.2 klo 13:00 
suojalinnan hornankattilassa huippujääkiekkoilua!
Taikuri Simo Aalto ”Jokeri Pokeri Box” pärjänkievarilla : La 
4.2.
PärjäCup : La 4.2. Pärjänkievarilla.
City Sport Challenge : La 4.2. Iso-Syötteen SnowParkissa.
Nyt puhutaan maahanmuutosta! : Ma 6.2 klo 15:00-17:00 
Kaupungintalolla valtuustosalissa. Avoin ja maksuton kaikille kiinnos-
tuneille.
Yrityksen omistajanvaihdos-seminaari : Ti 7.2. klo 17:30 
Kulttuurikeskus pohjantähdessä. Ilm. 2.2. mennessä Marita Kiviniemi 
p.0503202389
Umpihankihiihdon XV MM-kisat ja Lumikenkävaelluksen XII 
SM-kisat  Pikku-Syötteellä, alkaa pe 10.2. klo 19 ja loppuu su 12.2. 
klo 15.
Seuraava Zumba on 12.2.2012 klo 19-20 Kurenalan koululla!
Tervetuloa.

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

KITARAKONSERTTI
Lauri Manninen

mukana Anna Goman, sello

Pudasjärven seurakuntakodissa
perjantaina 3.2.2012 klo 19

• Ohjelma 10€ TERVETULOA!

Järjestää Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimi ja seurakunta

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

Naisvoimaa-päivää viete-
tään perjantaina 3.2. illalla 
Pudasjärven kirjastossa. Pu-
dasjärven maa- ja kotitalous-
naiset ovat koonneet yhdes-
sä kirjaston kanssa näyttelyn 
pudasjärveläisen Aili Pelt-
tarin tuotannosta. Kirjaili-
ja onkin itse mukana Nais-
voimaa-päivänä ja esittelee 
tuotantoaan. Naisvoimaa-
päivää vietetään kirjastoissa 
samanaikaisesti ympäri Suo-
men. 

Samalla Maa- ja Kotita-
lousnaiset viettävät vuo-
den 2012 järjestökampanjaa 
"KEITETÄÄS KAHVIT".

Pudasjärven maa- ja ko-
titalousnaiset ovat koonneet 
kirjastoon kahvikuppinäyt-
telyn. Naisvoimaa-päivänä 
Maa- ja kotitalousnaiset ha-
luavat kutsua naisia laajasti 
yhteen, sillä tilaisuus on kai-
kille avoin. 

Päivää vietetään nyt en-
simmäistä kertaa ja teemana 
tänä vuonna on naisvoimaa 
naiskirjailijoista.

Naisvoimaa -päivä 
kirjastossa

Naisvoimaa -päivä 
tukee yhteisöllisyyttä
Maa- ja kotitalousnaisten jä-
senille tehdyn kyselyn mu-
kaan yhteisöllisyyttä pide-
tään tärkeimpänä syynä olla 
mukana oman yhdistyksen 
toiminnassa. 

Yhdessä tekemisestä, ole-
misesta ja kokemisesta saa-
daan iloa ja ennen kaikkea 
jaksamista arkeen. Maa- ja 
kotitalousnaisten liki 1 700 
yhdistystä järjestää jäsenil-
leen muun muassa erilaisia 
kursseja, retkiä ja tapahtu-
mia.

Maa- ja kotitalousnai-
set on maaseutuhenkisten 
naisten järjestö, jolla on lä-
hes 60 000 jäsentä Suomes-
sa. Jokainen on tervetullut 
mukaan toimintaan. Moni-
muotoisen järjestötoiminnan 
lisäksi järjestö tarjoaa asian-
tuntijapalveluja ruokaan, 
kotitalouteen, maaseudun 
maisemanhoitoon sekä maa-
seudun yritystoimintaan liit-
tyen. (ht)

Kirjailija Aili Pelttari esittelee tuotantoaan Naisenergia-ta-
pahtumassa Pudasjärven kirjastossa tämän viikon per-
jantaina 3.2.

Kirjailija Aili Pelttari mukana:

Työ- ja elinkeinotoimisto-
verkkoa ollaan parhaillaan 
tarkistamassa koko maassa. 
Pohjois-Pohjanmaan alueella 
on tällä hetkellä viisi hallin-
nollista TE-toimistoa: Oulun 
seudun TE-toimisto, Raa-
hen seutukunnan TE-toimis-
to, Ylivieskan seutukunnan 
TE-toimisto, Nivala-Haa-
pajärven seutukunnan TE-
toimisto sekä Koillismaan 
TE-toimisto. Uudistuksen 
jälkeen Pohjois-Pohjanmaal-
la tulee olemaan yksi hallin-
nollinen TE-toimisto, jolla on 
useita palvelupisteitä maa-
kunnassa.

Työ- ja elinkeinominis-

Pohjois-Pohjanmaan
TE-toimistot uudistuvat

teriö käynnisti vuonna 2009 
monivuotisen työ- ja elinkei-
notoimistojen palveluja ja 
toimistoverkkoa koskevan 
uudistuksen laatimalla TE 
-toimistoverkkoa koskevat 
kehittämislinjaukset. Kehit-
tämislinjaukset toimeenpan-
naan vuoteen 2015 mennes-
sä koko maassa.

TE-toimistojen toimintaa 
tehostetaan palvelulinjoil-
la ja monikanavaisuudella, 
jossa kasvokkain tapahtu-
van asioinnin lisäksi kehi-
tetään verkkopalveluja ja 
puhelinpalveluja. Myös TE-
palveluverkkoa uudiste-
taan ja palveluiden tarjontaa 

sekä niiden tuottamistapoja 
selkiinnytetään. Kaikki uu-
distuksen osa-alueet, asia-
kaspalvelulinjat, monikana-
vaisuus, TE-palveluverkko 
ja palvelutarjooma tukevat 
toisiaan ja muodostavat te-
hokkaan ja modernin palve-
lukokonaisuuden. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY 
-keskuksen alueella tulee 
olemaan vuoden 2013 alus-
sa hallinnollisesti yksi TE 
–toimisto, jolla on maakun-
nassa useita palvelupistei-
tä sekä yhteispalvelupistei-
tä. ELY-keskus on pyytänyt 
kuntia, seutukuntia ja Poh-
jois-Pohjanmaan liittoa lau-

sumaan uudistuksesta kan-
nanottonsa. Tässä vaiheessa 
kannanottoja pyydetään hal-
linnollisesta uudistuksesta, 
ja myöhemmin keväällä jär-
jestetään kuuleminen koski-
en palveluverkon ja palvelu-
pisteiden uudistamista.

Uudistusta valmistellaan 
vuoden 2012 aikana työ- ja 
elinkeinoministeriön linja-
usten mukaisesti ja uudis-
tus toteutetaan kaikkien 15 
ELYn alueella.

ELY-keskus tiedotus



15nro 5 PUDASJÄRVI -lehti 1.2.2012

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

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046 582 4610

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)

Tietokonepulmia?

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa mukaan !

Kokoukset: Sunnuntaisin klo 11
Su 5.2.klo 11 Tuomo Räntilä

Su 19.2 klo 11 Aila Pyörälä & tiimi

Tervetuloa kirjastoon perjantaina
3.2.2012 klo 18.00

KEITETÄÄS KAHVIT
NAISVOIMAA-PÄIVÄN

KUNNIAKSI

Samalla voit tutustua
Pudasjärven maa- ja kotitalousnaisten

kahvikuppinäyttelyyn.

Pudasjärven kaupunginkirjasto                             Pudasjärven maa-ja kotitalousnaiset

Nisukahvit tarjolla klo 17.00 alkaen

Kirjailijavieraana
AILI PELTTARI

Pudasjärven seurakunta on 
järjestänyt miehille omia ilto-
ja viime syksystä alkaen. Tä-
män vuoden ensimmäinen 
miesten ilta pidetään maa-
nantaina 6.2. Liepeen väen-
tuvassa klo 19 alkaen. Mu-
kana ovat vs. kirkkoherra 
Kimmo Helomaa ja kanttori 
Keijo Piirainen. Iltaan sisäl-
tyy monipuolista keskuste-
lua, kahvittelua ja purta-
vaa. Ilta päättyy hartauteen. 
Kaikki miehet toivotetaan 
tervetulleiksi matalan kyn-
nyksen illanviettoon!

Miesten illat 
jatkuvat 
jälleen

Kuntayhtymän johtaja Kirsti 
Ylitalo-Katajisto on ilmoitta-
nut irtisanoutuvansa viras-
taan 1. maaliskuusta lähtien. 
Hänen viimeinen työpäi-
vänsä on Oulunkaarella 3.2. 
Ylitalo-Katajisto on valit-

Sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivistosta 
kuntayhtymän väliaikainen johtaja

tu Oulun kaupungin hyvin-
vointijohtajaksi, ja uudessa 
tehtävässään hän aloittaa 13. 
helmikuuta.

Oulunkaaren yhtymähal-
litus esittää yhtymävaltuus-
tolle, että irtisanoutuminen 

hyväksytään ja kuntayhty-
män johtajan virka laitetaan 
auki. Viran auki julistami-
sesta ja uuden varsinaisen 
johtajan valinnasta päättää 
yhtymävaltuusto.

Yhtymähallitus valitsi 
kuntayhtymän johtajan sijai-
seksi ja avoimen viran hoi-
tajaksi sosiaalijohtaja Lee-
na Pimperi-Koiviston, sillä 
meneillään olevan suuren 
kuntarakenneuudistuksen 
vuoksi kuntayhtymä tarvit-
see mahdollisimman korke-
aa sosiaali- ja terveyspalve-
luiden asiantuntemusta. 

Kuntayhtymän johtajan 
tehtävät jättävä Ylitalo-Ka-
tajisto on työskennellyt Ou-
lunkaarella keväästä 2003, 
ensin sosiaali- ja terveyspal-
veluiden erityisasiantuntija-
na. Kuntayhtymän johtaja-
na hän on toiminut vuodesta 
2006.

Oulunkaari  
alkaa tuottaa  
työterveyspalvelut itse
Oulunkaaren jäsenkuntien 
linjauksen mukaan kuntayh-
tymä alkaa tuottaa kaikkien 

Oulunkaaren kuntayhtymän väliaikainen johtaja Leena 
Pimperi Koivisto on käynyt vuosittain kertomassa Pudas-
järven kaupunginvaltuustolle Oulunkaaren kuulumisia. 
(Kuva Heimo Turunen )

kuntien työterveyspalvelut 
itse. Oulunkaari on aiem-
min ostanut Iin ja Pudasjär-
ven työterveyspalvelut ul-
kopuolisilta toimijoilta, ja 
sopimukset päättyvät heinä-
kuun lopussa.

Jotta työterveyshuolto 
voidaan palauttaa kaikissa 
kunnissa omaksi toiminnak-
si, toimintaa johtamaan pal-
kataan työterveyshuollon 
erikoislääkäri. Työterveys-
huollon vastaavan lääkä-
rin virka perustetaan touko-
kuun alusta alkaen.

Työterveyshuollon vas-
taava lääkäri toimii työter-
veyshuollon vastuullisena 
asiantuntijana ja johtajana 
koko kuntayhtymässä. Hän 
on muiden työterveyslääkä-
reiden ja muun työterveys-
henkilökunnan lähiesimies ja 
toimii terveyspalvelujohta-
jan kumppanina työterveys-
palveluiden suunnittelussa, 
kehittämisessä ja taloudelli-
sessa seurannassa.

Oulunkaari tiedotus

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI 
NETISTÄ:

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

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

Käyttövesiremontin helmikuun aikana tilanneille
Oras-keittiöhana (malli 1035) tai WC-hana (malli 1012)

kaupanpäälle !

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Vältä

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi
järjestää Pudasjärveläisille
metsänomistajille iltatapahtuman
Kehityskeskus Pohjantähdessä 6.2.2012 
klo 18.00 alkaen. Kahvitarjoilu.

Osoite: Teollisuustie 1, Pudasjärvi. 

Tilaisuuden alussa luento vuoden 2011  
metsäverotuksesta.

Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa
vapaalle keskustelulle.

TERVETULOA! 

Putaan
Katsastus Oy
Konetie 11
Haukipudas
Puh. 08-340 700

Konetien
Katsastus Oy

Äimätien
Katsastus Oy

60€60€

33€ 30€

Luotettavasti paikalliselta !

Maksu joustavasti erissä! 
6 tai 10 kk korotonta maksuaikaa! 
Laskutuskulut 4�/kk.

Verkkokauppa avattu!  www.vekenkaluste.fi 24h!

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

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!

Joustavat maksuehdot.

RIINA moduulisohvat 
vähintään -20%
esimerkiksi avokulma 
alk. 995,-

MAGNUM ruokailuryhmä 
•  tukevaa koivua, valkoisissa   
 kannet Mdf-levyä
•  3 väriä: valkoinen, pähkinä   
 ja valkoinen/pähkinä

 85 x 140 cm + 4 tuolia 595,- (970,-)
100 x 210 cm + 8 tuolia 995,- (1610,-)

299,-

KIRSTEN mekanismituoli
•  eco nahalla
•  värit:musta, ruskea, beige UNIQUE runkosänkypaketti 

160 x 200 cm

• 7-vyöhykkeinen tiheä 
pussijousitus

951,-
hinta sis. paksun petarin ja jalat

ovh. 1268,-

ovh. 550,-

Kotimaiset Uness sängyt ja patjat -25%ARON vuodesohva
•  laadukas 3-istuttava vuodesohva
•  vuodekoko 150*200 cm
•  leveys 235 cm, puurunko 10 v.  
    runkotakuu

OLIVIA POCKET joustinpatja 
+ 7 cm paksu petari 

• 5-vyöhykkeinen tiheä 
pussijousitus

80 x 200 cm 195,-  (287,-)
160 x 200 cm 395,- (564,-)

Paljon eri kangasvaihtoehtoja!

195,-alk.

TANGO kulmadivaani 
•  XL-koko 261 cm leveänä  
 alk. 649,-
•  alkaen metz- mustaruskealla  
 kankaalla
•  leveys 229 cm, 
 ympäriverhoillut tyynyt

795,-
95 x 180 cm pöytä + 6 tuolia

ovh.1270,-

KOTIMAINEN UNIVERSAL petauspatja 
160 x 200 x 4 cm  39,-  (78,-)

KOTIMAINEN TYRNI petauspatja 
80 x 200 x 4 cm  29,- (49,-)

499,-alk.

795,-alk.

Nyt, kun pakkaset paukkuvat 
nurkissa, on erityisen hyvä 
hetki sukeltaa sohvan nurkkaan 
nauttimaan vaikka hyvästä 
musiikista tai kääriytyä täkin 
kulmaan omassa sängyssä. 
Vietä hyvällä omallatunnolla 
laatuaikaa ihan vaan kotona!


