
nro  6 2012

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 8.2.2012

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 9.2, to 16.2, to 23.2.

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

VOILEIPÄKINKKU
250g

Del Monte
ANANASPALA

La Femme
KYNSILAKKA

JUUSTOISET
PEKONIOHUKAISET
300g

SWEET BOX
KUORRUTETTUJA 
VAAHTOMAKEISIA
440g

DAYA KISSANRUOKA
6x400g

NAIL ART KORISTELU 
KYNSILAKKA

DAYA KISSAN KUIVARUOKA 
1kg

TOSI RUKIINEN HALKAISTU 
REIKÄLEIPÄ
175g

TAIVALKOSKEN LEIPOMON
SOKERIMUNKKI
10kpl/500g

FILIPINOS SUKLAAKEKSI

Paljon eri värejä!

MARJAISAT 
PANNUKAKUT
260g

MAGNEETTI
KYNSILAKKA

LOPUT JOULUKARKIT

2,40
pkt

-60%

1,99
pss

3,95
pkt

4,95
rasia

0,69
pkt

1,89
pkt

UUTUUS!

2,-2 pkt

4,95
plo

12,50
plo

2,95
plo

3,-5 prk

1,25
pkt

UUTUUS!

UUTUUS!

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 10.2.

Wintti

Lauantai 11.2.

PUBISSA KARAOKE

Wintissä uudet tuulet puhaltaa

Lippu 2€ sis. ep.

auki 24-04
Aukioloajat

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

su 12-18
PUBISSA KARAOKE

TANSSIYHTYE FRISCO

Lippu 10€ sis. ep.

DJ JARI

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

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Lumenpudotukset katolta
ja pihapuun kaadot

Osuuskunta Puupudas
puh. 040 735 0672

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

• Kellot • Kihlat • Korut
• Kellojen ja korujen korjaukset

Muista ystävää 
ystävänpäivänä 14.2. Kirpputori avoinna normaalisti.

Työpetari ry

tiistaina 14.2. klo 13.00 - 16.00 
Suojalinnalla os. Suojalinnantie 2

Ystävänpäivä- tapahtuma

Tervetuloa!

Myynnissä makkaraa,
muurinpohjalettuja, 
kahvia ja mehua   

Lapsille mäenlaskua 

ja luistelua. Arvontaa.

Ystävänpäivänä 14.2

                 
      kuntosalilippu 2 €

Kuntosaliryhmät kevät 2012
MA klo 12-13 kaikille avoin

                     klo 17-20 varattu NHS-ryhmät
              KE klo  10-11 Äijä-ryhmä (alk. 15.2)

        klo 12-13 kaikille avoin
 TO  klo 12-13 kaikille avoin

                    klo 16-19 varattu NHS ryhmät

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, Pudasjärvi • 044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

HUOM! Kahvakuulatunnit tekniikkakurssin käyneille
Kureanalan koululla tiistaisin klo 17-18 (6.3 alk. 16.30-17.30)

Umpihankihiihdot
15. kerran Syötteellä 

10.-12.2. s.5
Metsäveroilmoitus 

kannattaa tehdä 
huolella s. 7

Koko perheen
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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

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus
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

Auton lämpömittari näyttää 39 pakkasastetta. Aamun-
kajo punertaa itätaivaan, ja pakkashuuruinen maisema 
kuurapuineen näyttää sanoinkuvaamattoman kauniil-
ta. Pienet lumikiteet ovat tänäkin talvena taas saaneet 
aikaan suurta: toinen toisiinsa takertuen ne kuorrutta-
vat maiseman, ja luminietokset peittävät tienoon. Luon-
non voima hiljentää sen keskelle pysähtyneen.  

Pyhäaamun jumalanpalvelus antaa meille ihmisille 
tilaisuuden kokoontua yhteen seurakuntana ja hiljen-
tyä uuden viikon alkaessa.  Monet meistä ovat oivalta-
neet sen merkityksen jo pyhäkouluajoista lähtien, toiset 
löytävät sen taukopaikakseen myöhemmässä elämän 
vaiheessa. Jumalanpalveluksessa Jumala tulee erityi-
sen lähelle meitä ihmisiä. Saamme avata mielemme ru-
kouksessa, levätä Jumalan Sanan hoidossa ja lähteä uu-
teen viikkoon levollisin mielin.

Ensi sunnuntaina jumalanpalveluksessa puhutaan 
Jumalan sanan kylvöstä. Varmaan muistatkin koulu-
ajoiltasi Jeesuksen vertauksen sinapinsiemenestä ja Tai-
vasten valtakunnasta. Siemenestä kasvoi suuri puu, 
jonka lehvästöissä kaikki saivat suojan.  Sama kasvun 
voima on Jumalan Sanalla: liikkeelle lähdettyään se ta-
voittaa yhä uusia kansoja ja ihmisiä. Tätä kasvun voi-
maa saamme ihmetellä lähetystyössä, kun pieni teko ja 
heiveröinen rukous kantaa merten yli ja antaa kristinus-
kolle jalansijaa uusilla seuduilla.

Viime sunnuntaina avattu Yhteisvastuukeräys on 
niin ikään osoitus yhteisen työn ja kasvun voimas-
ta. Kun pienet teot ja avustukset kootaan yhteen, syn-
tyy vuosi vuoden jälkeen tulos, jota voi vain ihmetellä. 
Tänä vuonna yhteisvastuukeräys korostaa välittämistä. 
Kanna sinäkin kortesi kekoon, ja osoita omalla panok-
sellasi, sinulle sopivalla tavalla, että välität.

”Sehän on vain pisara meressä”, saatat ajatella, ”Ei-
hän pienellä ja vähäisellä ole merkitystä, vaikka se jäisi-
kin pois.” Mutta pienestä kasvaa suurta. Yhteisen ja yh-
dessä tekemisen myötä saamme aikaan jotakin sellaista, 
mihin kukaan yksin ei olisi pystynyt. Annetaan siis it-
sellemme ja teoillemme mahdollisuus kasvuun. Häm-
mästyt, mihin kasvu voi johtaa.

Terttu Puurunen

Pienestä suurta

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärvi-lehden palstoilla.

Iloissa ja suruissa mukana

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu, kummikirkko seu-
rakuntakodissa su 12.2. klo 
12., Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen, lapsikuoro.
40- päivää kirkkomusiik-
kinäytelmän harjoitukset 
seurakuntakodissa ke 8.2. 
klo 19. Uusia tekijöitä toivo-
taan mukaan.

Kuorot: Vox Margarita ke 
8.2. klo 18, lapsikuoro to 9.2. 
klo 17, kirkkokuoro to 9.2. 
klo 18.
Ystävänkammari ti 14.2. klo 
12-13.30.
Lähetyksen kirpputori ke 
8.2. klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 13.2. klo 18.
Virsi-ilta Korpisen kyläta-
lolla yhteisvastuun hyväksi 
ke 8.2. klo 18, Juha Kukku-
rainen, Jukka Jaakkola
Perhekerho seurakuntako-

dissa ke 8.2. ja to 9.2. klo 10-
13, Livon koululla ma 13.2. 
klo 10-13 ja Puhoksen kou-
lulla ma 13.2. klo 10-13. Seu-
rakuntakodin perhekerhos-
sa ensi viikolla ulkoilua, 
kokoontuminen klo 10 Ra-
jamaan rantaan, jos et halua 
ulkoilla voit tulla suoraan 
seurakuntakodille. Säävara-
us -15 °.
KUULUTUS: Pudasjärven 
seurakunnan kirkkovaltuus-
ton kokous pidetään seu-
rakuntakeskuksen rippi-
koulusalissa maanantaina 

Viime perjantain 3.2 konsert-
ti kokosi klassisen kitaramu-
siikin ystäviä seurakuntako-
dille. Pudasjärveltä lähtöisin 
oleva Lauri Manninen kon-
sertoi parin vuoden tauon 
jälkeen taas kotimaisemissa. 
Konsertti oli osa kiertuetta, 
jonka kuluessa Lauri konser-
toi Suomessa mm Helsingis-
sä ja Oulussa. Kuluneen vii-
kon alussa kiertue jatkuu 
Italiaan. 

Konsertin alkupuolella 
kuulimme barokin ja klassis-
min ajan teoksia Lauri Man-
nisen kitaralle sovittamana. 
G.P. Telemannin Sonaatti 
D-duurissa ja C.P.E. Bachin 
Sonaatti e-mollissa on alun 
perin kirjoitettu huilulle ja 
säestyssoittimille. Voi vain 
ihailla sitä taitavuutta, jolla 
Lauri sai tuotua nämä teok-
set kuultavaksemme. Teok-
sista oli selvästi erotettavissa 
soolosoittimen ja säestyssoit-
timien vuoropuhelu. 

Konsertin puolessavälissä 
saimme kuulla sellon ja ki-
taran yhteissoittoa. Kiimin-
kiläisen 10-vuotiaan Anna 
Gomanin ja hänen Lauri-
enonsa ensimmäisen yh-
teisen konsertin yhteistyö 
sujui Vivaldin C-duuri sel-
lokonserton vauhdikkaassa 
allegro-osassa ansiokkaas-
ti. Konsertin loppupuolel-
la kuulimme 1900-luvun sä-
veltäjiä. H. Suilamon Eidola 
– weiland Gitarrespieler ja 
N. D'Angelon Due canzo-
ni lidie hyödynsivät moder-
nien säveltäjien tyylivalikoi-
maa. Konsertin päättänyt 
H. Haugin Prélude, Tiento 
et Toccata toi meitä hieman 
takaisinpäin vuosisadan al-
kupuolelle ja hieman perin-
teisempään ja yksinkertai-
sempaan ilmaisuun. 

Ilta osoitti taas kerran sen, 
että Lauri on täysin perillä 
soittimensa saloista. Toivot-
tavasti tämä tietoisuus soit-
timen mahdollisuuksista saa 
tulevaisuudessa myös uusia 
ilmenemismuotoja.

Keijo Piirainen
kuvat Heimo Turunen

Lauri Mannisen ja Anna Gomanin
yhteiskonsertti

Pudasjärveltä lähtöisin oleva kitarataiteilija Lauri Manni-
nen osoitti, että hän täysin perillä soittimensa saloista.

Anna Goman opiskelee sellon soittoa Oulun konserva-
toriossa Kati Valkaman johdolla. Mukana konsertissa oli 
koko perhe Kiimingistä. Perheellä on hyvät yhteydet Pu-
dasjärvelle, sillä Annan isovanhemmat asuvat Pudasjär-
ven keskustassa 

13.2.2012 klo 18.00. Kokouk-
sen asialista on yleisesti näh-
tävänä 2.2. – 13.2.2012 kirk-
koherranvirastossa, Varsitie 
12, viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
6.2. – 7.3.2012 viraston au-
kioloaikoina. Pudasjärvellä, 
helmikuun 2. päivänä 2012, 
Arvo Niskasaari, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja
Rauhanyhdistys: vuosiko-
kousseurat Jongulla Kaisu ja 
Pekka Liikasella su 19.2. klo 

13 (Iivari Jurmu). Seurat Ku-
renalan ry:llä su 12.2. klo 13 
(Urpo Illikainen, Jukka Jaak-
kola). Käsityöilta Sarakyläs-
sä Anssi Nurmelalla pe 10.2. 
klo 19.
Kastettu: Jimi Arvo Santeri 
Ervasti
Avioliittoon vihitty: Ari Sa-
kari Kukka ja Päivi Kristiina 
Pohjanvesi, Marko Tapani 
Ervasti ja Tytti Maria Kois-
tinen
Haudattu: Viljo Artturi Kela  
88 v

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

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ 3 

Pudasjärvellä pidettiin yri-
tysten omistajanvaihdosti-
laisuus Pohjantähdessä tiis-
tai-iltana 7.2. Tilaisuudessa 
puhuttiin mm. Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien omista-
janvaihdospalveluista, yri- 
tysjärjestelyistä ja rahoituk-
sesta. 

Yrityksen omistajanvaihdoksiin  
tarjolla asiantuntemusta

Esiintyjinä olivat Tom-
mi Sirviö Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjistä, Sami Heik-
kilä Nordeasta ja Matti 
Kiuru Asianajotoimisto Bot-
niasta. Lisäksi tilaisuudes-
sa kuultiin pudasjärveläisen 
Niemitalon Juustolan suku-
polvenvaihdostarina, jos-

Yrittäjien sukupolven vaih-
doksesta kiinnostuneita 
yrittäjiä oli mukavasti pai-
kalla. Edessä äskettäin 
omistajavaihdoksen koke-
nut Niemitalon Juustola yri-
tystä johtava Aki Niemitalo 
ja PPY:n omistajanvaih-
dosprojektin vetäjä Tommi 
Sirviö. 

ta puhui toimitusjohtaja Aki 
Niemitalo. Niemitalon Juus-
tola käytti sukupolvenvaih-
dosjärjestelyihin onnistu-
neesti Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien omistajanvaihdos-
projektin asiantuntijapal-
veluja. Projektin kautta on 
mahdollista saada 27 pro-

senttia omavastuuhinnalla 
eri tyyppisiä asiantuntijapal-
veluja omistajanvaihdoksiin, 
kuten arvonmääritys, vero-
tus ja rahoitus. Sirviö lupa-
si antaa mielellään henkilö-
kohtaisesti lisätietoja.  

-Yleensä ottaen omista-
janvaihdoksissa kannattaa 
olla ajoissa liikkeellä ja vara-
ta useampi vuosi aikaa mah-
dollisiin eri järjestelyihin. 
Etenkin jos jatkajaa haetaan 
perheen ulkopuolelta, kertoi 

Sirviö, joka järjestää tänä 
vuonna myös vastaavia ta-
pahtumia eri puolella Poh-
jois-Pohjanmaata. Niihin voi 
myös Pudasjärveltä osallis-
tua, kutsui Sirviö. (ht)

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

Meiltä löydät Ihania/erilaisia Lahjoja,
Ystävänpäiväkortteja, Valmiita Lahjapaketteja, 
Tuliaisia, Askartelutarvikkeita, Pelejä, Leluja..

..ja paljon muuta!
Muistathan Kanta-Asiakkaan Alennuksen! :)

Tervetuloa edullisille ostoksille!

Muista Ystävää 14.2

Koko Suomi on hytissyt vii-
meisten kahden viikon ajan 
pakkasen kourissa ja se on-
kin noussut yleiseksi kes-
kusteluaiheeksi ihmisten 
kohdatessa toisiaan. Samoin 
sääennustuksista seurataan 
tarkasti, miten sää näyttää 
kehittyvän. Kuluneen viikon 
maanantaina oli yhtenä päi-
vänä inhimillisiä pakkaslu-
kemia, kunnes pakkanen jäl-
leen kiristyi. 

Kävimme kyselemäs-
sä pakkasasiasta pudasjär-
veläisiltä yrittäjiltä gallupin 
omaisesti. 

Anon Ase ja Tukun yrit-
täjä Juha Tenhunen on hyvil-
lään pitempään kestäneeseen 
pakkasjaksoon. Ihmiset ha-
kevat kaikenlaista lämmin-
tä päällepantavaa pakkasta 
vastaan. Suosittuja tuotteita 
ovat villakerrastot, lämpö-
kengät ja käden- ja jalanläm-
mittimet. Kovalla pakkasel-
la kylä on puolta hiljaisempi 
kuin normaalisti. Käydään 
hoitamassa kylällä vain vält-
tämättömät asiat. 

Pudasjärven kirjakau-
passa on kirjoja mennyt mu-
kavasti myös pakkasjaksolla. 
Myyjä Inkeri Tuomivaara on 

Pakkasgallup yrittäjille

Kauniit aurinkoisen huurteiset maisemat lämmittivät mieltä kuluneella pakkasjaksolla.

tyytyväinen alekirjojen me-
nekkiin. Asiakkaita on ollut 
hyvin liikkeellä.

Koillis-Telellä Anna-Ma-
ri Korva kertoo taannoisen 
sähkökatkon myötä digibok-
sien korjauksia olleen run-
saasti. Pakkanen on lisännyt 
sisätiloissa oleskelun vuoksi 
viihde-elektroniikan menek-
kiä ja langattomat lämpömit-
tarit ovat olleet suosittuja.

Lvi ja Rautatarvikkeen 
yrittäjä Toni Nurmelalta on 
pakkasjaksolla haettu paljon 

lämmitykseen liittyviä vara-
osia. Vesiputket eivät vielä 
ole jäätyneet merkittävissä 
määrin, mutta yleensä put-
kien jäätymisongelma tulee-
kin esille vasta ilmojen lauh-
duttua.

Koillisparkin yrittä-
jä Pentti Puhakka on saanut 
nähdä pakkasen vaikutuk-
sen autoihin jäätymisongel-
mina, jolloin täytyy vaihtaa 
autoihin akkuja, polttoai-
neensuodattimia ja myydä 
bensan sekaan jäänestoa.

Teboililla Kati Moilasel-
la on ollut myös auton kans-
sa ongelmia olevia asiakkai-
ta. Lukkosulaa, jäänestoa ja 
akkuja on mennyt kaupak-
si näin pakkasella, vaikka 
muuten eivät ihmiset liiku 
niin paljon kuin normaalisti.

Soile Vähäkuopus

Myydään 3h+k 74,5 m2

Pudasjärven keskustassa.
Saneerattu valoisa huoneisto, ensimmäinen 

kerros. Putkiremontti tehty.
Talossa oma talonmies.

Hinta vain 43.000 euroa (60.000 velaton).

Tiedustelut puh. 0400- 522 501

TERVETULOA ENTERPRISE FORUM 1/2012 –
TILAISUUTEEN!

Enterprise Forumit nostavat esiin ajankohtaisia yritystoi-
minnan kehittämiseen ja yrittäjyyteen liittyviä teemoja ja 
esimerkkejä. Enterprise Forumit toteutetaan teemakohtai-
sina iltatilaisuuksina, joilla on kaksi päätavoitetta: löytää 
uusia ratkaisumalleja liikkeenjohdollisiin ja liiketoiminnan 
uudistamisen haasteisiin sekä voimistaa yrittäjyyttä case 
-esimerkkien kautta.

Enterprise Forum 1/2012:n teemana on ydinvoimarakenta-
misen haasteisiin vastaaminen erityisesti alalle aikovien 
yritysten näkökulmasta. Tilaisuuden tavoitteena
on löytää mahdollisia ratkaisumalleja yritysten eri tilantei-
siin sekä toiminnan kehittämisen että koulutuksen näkö-
kulmasta.

Tilaisuuden case -yritykset edustavat
ydinvoimarakentamiseen jo osallistuvia yrityksiä.

TILAISUUDEN OHJELMA

Aika:  Tiistai 15.2.2012 klo 17.00 – 20.00
Paikka:  Oulun yliopisto, Linnamaa, Sali IT116
Avaus:  Professori Jaakko Kujala, Oulun yliopisto, tilaisuu 
 den puheenjohtaja
 Ydinenergia-alan osaamistyöryhmän työn tulokset
 Yli-insinööri Jorma Aurela, Työ- ja elinkeinominis  
 teriö
 Fennovoiman hanke
 Ydintekniikka-asiantuntija Minttu Hietamäki, Fen  
 novoima
 Ydinvoiman rakentaminen, viranomaisnäkö-  
 kulma-  ja tehtävät
 Ydinvoima projektitoimiston päällikkö, Janne Ne  
 valainen STUK
 Case 1: YIT Teollisuus Oy
 Asennusyksikön päällikkö Jukka Hämäläinen
 Case 2: Mitta Oy
 Toimitusjohtaja Jari Lappi
 Case 3: Lapin Teollisuusrakennus Oy
 Aluepäällikkö Kari Mustaparta

Panelistit:
Jukka Hämäläinen  YIT Teollisuus Oy
Jari Lappi   Mitta Oy
Kari Mustaparta   Lapin Teollisuusrakennus Oy
Pekka Peltomäki   Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
Marjo Soppela   Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto

Yleisökysymyksiä ja keskustelua
Yhteenveto, pj. Jaakko Kujala
Vapaata keskustelua ja verkostoitumista

Järjestäjä:  Oulun yliopiston Täydentävien
  opintojen keskus

Ilmoittautumiset 12.2.2012 mennessä www.kotu.oulu.fi/ef20/

Lisätietoja:
Mikko Halttunen 040 1801488, mikko.v.halttunen(at)oulu.fi
Martti Hyry 0400 280596, martti.hyry(at)oulu.fi

OULUN YLIOPISTO
UNIVERSITY of OULU

TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS
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Askartelu on helppoa ja mukavaa!

Askarteluvinkkejä
Huopaheijastin

Tarvikkeet
- Huopapala, heijastinkangas, 
piparkakkumuotti, nauha

Voit suunnitella itse tai valita 
piparkakkumuoteistasi kuvion 
minkä mallisen heijastimen ha-
luaisit tehdä.
Piirrä valitsemasi kuvio tussilla 
huopapalalle ja leikkaa se sak-
silla. Leikkaa yhtä heijastinta 
varten kahdet pienemmät kuvi-
ot heijastinkankaalta, niin saat 
heijastimen kummallekin puo-
lelle heijastavan kuvion. Silitä 
heijastinosat huovalle miedolla 
lämmöllä (leivinpaperi päällä). 
Halutessasi heijastinkankaan voi 
myös ommella huovalle kiinni.
Kiinnitä heijastimeen nauha, voit 
myös koristella nauhan jos ha-
luat.
Itse tehdyllä heijastimella on mu-
kava muistaa Ystävää Ystävän-
päivänä!

Pyykkipoika-
magneetti
Pyykkipojasta on helppo teh-
dä jääkaapin oveen koriste/
muistilappumagneetti.
Koristele pyykkipoika niin 
kuin haluat, voit maalata 
sen, laittaa siihen tarroja, ko-
risteita…ym.
Liimaa vain lopuksi pyykki-
pojan takapuolelle magneetti 
ja sitten se on valmis. Ihana 
lahja Ystävälle!

Vinkki!
Säilytä vanhat, naarmui-
set, rikkoutuneet cd-levysi, 
myös dvd- levysi.
Niitä voit käyttää korteissa 
koristeena ja niiden päälle 
voi esim. laittaa 3D kuvan.

Vinkit antoi Reija, Irma ja Heli
- Löytyisikö sinulta kiva askarteluohje/vinkki?

Otathan yhteyttä Sirkka-Liisa Tuomaalaan/Pudasjärvi-lehti puh. 040 195 1732

Presidentinvaalien toisen 
kierroksen voittaja Sauli Nii-
nistö sai Pudasjärvelläkin 
ylivoimaisen kannatuksen 
eli 2971 ääntä, joka on 75,6 
prosenttia. Pekka Haavis-
ton äänimäärä oli 957 ääntä 
4li 24,4 prosenttia. Hylättyjä 
ääniä oli 45, joten kaikkiaan 
äänioikeuttaan 7446 henki-
löstä käytti Pudasjärvellä 
3973 henkilöä eli äänestys-
prosentiksi tuli 53,4. Talven 
kovimmaksi pakkaspäiväk-

Niinistölle Pudasjärveltä yli 75 prosentin kannatus
si sattunut äänestyspäivä 
oli varmaan omalta osaltaan 
vaikuttamassa alhaiseen ää-
nestysprosenttiin ja ehkä 
ensimmäisellä kierroksel-
la valitun oman ehdokkaan 
mahdollinen puuttuminen 
oli yksi syy äänestämättä jät-
tämiseen. 

Paras äänestysprosent-
ti oli Syöte-Iinattijärvi-Hir-
vaskosken alueen 57,4, Sa-
rakylä 54,9, Kurenala 53,9, 
Hetekylä-Kipinä 52,3, Er-

vasti-Jaurakka-Puhos 49,8 ja 
Siurua 42,4 prosenttia. 

Ennakkoon Pudasjärvel-
tä äänesti äänioikeutetuista 
33,6 prosenttia ja vaalipäivä-
nä 23,3 prosenttia. 

Kurenalla oli ollut aamu-
päivä todella hiljaista kertoi 
vaalilautakunnan puheen-
johtaja Reijo Talala. Puolen 
päivän aikaan alkoi olla vilk-
kaampaa ja äänestystahti oli 
noin 120 henkeä tunnissa. Jo 
siinä vaiheessa Talala epäi-
li äänestysprosentin jäävän 
ennätysalhaiseksi. 

-Millään ei enää saavute-
ta 60 prosentin rajaa, hän ar-
veli. 

Sarakylässä oli aamul-
la odoteltu äänestäjää puoli 
tuntia ennen kuin ensimmäi-

Sauli Niinistö lupasi Pudasjärvellä käydessään tulla tän-
ne uudestaan vierailulle, mikäli tulee valituksi presiden-
tiksi, joten kutsuja vaan hänelle vierailulle laittamaan!

Kurenalla äänestänyt Kalervo Juntunen kertoi äänestä-
vänsä aina varsinaisena äänestyspäivänä. Kyllä Niinis-
tö nyt sai ääneni. Ensimmäisellä kierroksella minulla oli 
toinen ehdokas, hän kertoi. Äänestyslippua leimaamas-
sa Reijo Talala.

Kurenalla vaalikeräystä olivat suorittamassa Anne He-
rukka ja Leo Kuurola, jotka edustivat Kehitysvammaisten 
tuki ry:tä. Heidän vuoronsa kesti klo 14-17. Sarakylän äänestysalueella äänestänyt Aino Salmela Tu-

hansuolta oli sopinut äänestyskyydin aamuksi naapurin-
sa kanssa. Auto ei kuitenkaan ollut lähtenyt käyntiin ki-
reällä pakkasella, joten Aino oli tilannut taksin ja tuli sillä 
äänestämään. 

Vaalilautakunnalla oli Sarakylässä hyvää aikaa keskinäiselle seurustelulle, sillä äänestäjiä kävin kovin harvaan. Lau-
takunnan jäsenet Sirkka Pankinaho, Niina Anttila, Eeva Tyni, Rauno Rytinki ja Ahti Kouva. 

Sarakylässä oli vaalikeräystä suorittamassa Invalidilii-
ton edustajana Oili Illikainen. Puheenjohtajamme Kyllikki 
Hanhisuoanto oli täällä aamupäivän, kertoi Oili. 

nen äänestyslippu pudotet-
tiin uurnaan. Puoliltapäivin 
oli hetken aikaa vilkas tuo-
kio, sitten on taas ollut hil-
jaisempaa. Klo 17mennessä 
oli äänestänyt 102 henkilöä 
ja ennakkoääniä oli annet-
tu 111. 

Äänioikeutettuja meil-
lä on 412. Yleensä meillä on 
ollut kaupungin korkein ää-
nestysprosentti, nyt taide-
taan jäädä kovin alhaal-
le, epäili vaalilautakunnan 
puheenjohtaja Ahti Kouva 
(äänten laskun jälkeen ilme-
ni, että Sarakylällä oli kui-
tenkin Pudasjärven toiseksi 
korkein prosentti).

Heimo Turunen
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Pudasjärven Urheilijat jär-
jestävät 15. kerran Umpi-
hankihiihdon MM-kilpailut 
Syötteellä helmikuun toise-
na viikonloppuna 10-12.2. eli 
kyseessä on juhlakilpailu, jo-
hon kilpailun suojelijaksi on 
lupautunut Juha Mieto.  

Kisapaikalle kerääntyy 
ensi viikonloppuna noin 350 
luonnossa liikkujaa, jotka 
haluavat voittaa itsensä li-
säksi myös mainetta ja kun-
nia luonnossa selviytymi-
sessä arktisissa olosuhteissa 
keskellä ei mitään. Joukku-
eita on 76 ja yksilökilpailijoi-
ta noin 30. Mukana on kah-
deksan kilpailijaa, jotka ovat 
osallistuneet kisaan joka vuo-
si ja 46 kilpailijaa, jotka ovat 
osallistuneet kisaan yli 10 
kertaa. He kaikki on nimetty 
umpihankineuvoksiksi. Täl-
lä kerralla 11 uutta henkilöä 
saa arvostetun umpihanki-
neuvoksen tittelin. Ensiker-

talaisiakin on aina mukana. 
Tällä kerralla peräti 132 kil-
pailijaa on ensimmäisen tai 
toisen kerran mukana. 

Umpihankihiihdon MM-
kilpailuissa hiihdetään lau-
antain tehtävärastipäivänä 
30-55 kilometriä osittain tois-
ten tekemää uraa ja osittain 
puhdasta koskematonta um-
pihankea. Sunnuntaina on 
jokaisen hiihdettävä umpi-
hankea ja sitä valvoo kilpa-
järjestäjien nimeämä peräs-
sähiihtäjä. Tosin tänä vuonna 
noin kolmen kilometrin mat-
kan verran on kaikille tarjol-
la moottorikelkkauraa. 

Matkan aikana 3-5 hen-
kiset joukkueet tekevät teh-
tävärasteja ja niiden on-
nistumisen sekä etsittyjen 
maksimissaan kuuden yli-
määräisen rastien perus-
teella muodostuu lähtöaika 
seuraavan päivän vajaan 10 
kilometrin umpihankihiih-

don pikataipaleelle. Mukana 
on myös kolmisenkymmentä 
yksin hiihtäjää, joka on huo-
mattavasti enemmän kuin 
edellisinä vuosina. Pudasjär-
veläisiäkin kisaan osallistuu 
useita, muun muassa Ohto-
sen joukkue ja hyvin aikai-
semmin sijoittunut Metsä-
läiset joukkue on kokonaan 
Pudasjärveltä. 

Sana kisasta on kiirinyt 
myös maailmalle, sillä usei-
ta ulkomaalaisia on myös 
mukana muun muassa Tse-

kin, Ranskan ja Unkarin yh-
distelmäjoukkue. Suoma-
laisten osallistujien nimissä, 
tarkemmin niitä lukien, voi 
bongata useita tunnettuja 
suomalaisvaikuttajia, jotka 
kuitenkin hiihtävät kisassa 
yksityishenkilöinä ilman tit-
teleitä. 

Repulla minimipaino
Kilpailijoiden tulee kantaa 

kaikki varusteet mukanaan 
lauantain lähdöstä sunnun-
tain maaliin saakka. Kilpai-

lijoille on säännöissä mää-
rätty pakolliset varusteet, 
jotka on kuljetettava muka-
naan. Lisäksi säännöissä on 
määritelty rinkan/repun mi-
nimipaino 8 kg. Kilpailijat 
kuljettavat mukanaan myös 
yöpymistä varten tarvitse-
mansa välineet. 

Oikealla reitillä pysy-
minen vaatii koko päi-
vän jatkuvaa suunnistamis-
ta. Tehtävärastien virheet ja 
vapaaehtoisten rastien et-
simiset vaikuttavat tuntu-

vasti kunkin kilpailijan ja 
joukkueen lähtöaikaan toise-
na kilpailupäivänä. Tehtävis-
sä painotetaan erätaitoja ja 
talviretkeilijän turvallisuut-
ta. Yön kilpailijat viettävät 
ulkona, tulilla. Lauantai-ilta-
na järjestetään kilpailijoiden 
yöpymispaikalla maastossa 
iltatilaisuus, jonne kutsuvie-
raille järjestetään linja-auto-
kuljetus.

Viisi vuotta sitten otettiin 
käyttöön jokaiselle joukku-
eelle sekä yksilökilpailijalle 
Trackerhenkilö-paikannin, 
joiden avulla seurataan kil-
pailua ja samalla järjestä-
jät tietävät missä kilpaili-
jat ovat. Kilpailua voi myös 
seurata reaaliaikaisesti ja jäl-
kikäteen Internetistä. Seu-
ranta on julkinen. 

Umpihankihiihdon MM-
kilpailut ovat myös voi-
mainkoitos järjestävälle Pu-
dasjärven Urheilijat -seuralle 
ja paikkakunnalle, sillä ta-
pahtumassa tarvitaan paljon 
talkooihmisiä muun muas-
sa yli kaksisataa toimitsijaa: 
Huolto, tehtävärastipisteet, 
ratavaliokunta, mediakulje-
tukset, perässähiihtäjät, tur-
vallisuus, etsintäpartiot, ki-
sakanslia, tuomarineuvosto, 
ajanotto, linja-autot, joilla 
tuodaan kilpailijat kisan jäl-
keen lähtöpaikalle ja ensi-
apu. (ht)

Teijo Iinatti, Kalervo Lassila ja Esko Korhonen tutkimassa sopivaa reittiä sunnuntai-
aamuna umpihankitaipaleelle lähtiessään viime vuoden kisassa. Tänä vuonna ESJU 
UHH joukkue on jälleen mukana. Korhosen paikan on ottanut Matti Tyni ja joukkueessa 
hiihtää viimevuotiseen tapaan myös Markus Vahtola ja Tapio Iinatti. 

Kisajärjestäjien puolesta ensi viikonlopun Umpihankihiih-
don MM-kilpailua selostivat kilpailunjoh-taja Heino Ruus-
kanen, Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo ja kilpailun sihteeri Marko Koivula.

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14
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MIESTEN JOUSTOFARKUT
• MUSTA
• SININEN
C-MALLI

GOLLEGEPUSERO

VAUVAN BODYJA, HOUSUJA, POTKUHOUSUJA

LASTEN FLEECE
VÄLIASU-HAALARI
92-122cm

POIKIEN GOLLEGETAKKI
130-170cm

HOUSUT

FARKUTNAISTEN GOLLEGETAKKI

26,50 23,50

19,95 29,80

18,90

11,90
16,95

TOPAT
ALE

ALE

ALE

-20%
-30%

-50%
-30%

HAJAKOKOJA

6,50

5,90 7,90
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Stora Enso Metsä järjesti met-
sänomistajille torstaina 2.2 
Pohjantähdessä metsäillan, 
jossa neuvottiin täyttämään 
metsäveroilmoitus. Kutsua 
oli noudattanut pakkasen 
keskeltä reilut 30 metsän-
omistajaa. Markkinointiesi-
mies Alpo Särkelä korosti 
illan avauksessa metsänhoi-
dossa oikea-aikaisuutta. Ak-
tiivinen metsänomistaja voi 
metsää oikein hyödyntä-
en lisätä omia tulojaan sekä 
sukuvarallisuutta. Metsä on 
Särkelän mukaan myös mie-

Metsäveroilmoitus kannattaa tehdä huolella
lenkiintoinen sijoituskohde 
ja talousarvojen lisäksi myös 
virkistyspaikka. 

Metsäneuvoja Pertti Ter-
vonen Suomen metsäkes-
kuksen Oulun toimistolta 
neuvoi esityksessään metsä-
veroilmoituksen tekemistä.

-Vieläkin esiintyy epätie-
toisuutta metsänomistajien 
keskuudessa siitä voiko met-
sätalouden kuluja vähentää 
mikäli kuluneen vuoden ai-
kana ei ole ollut myyntitu-
loja. Paikalla olleille met-
sänomistajille oli selvää, että 

kun kulut ilmoitetaan niin 
verottaja hyvittää ne viime-
kädessä menojäämähyvi-
tyksenä ansio- tai eläketulon 
verosta joka vuosi viranpuo-
lelta. Mikäli kuluja ei vaadita 
2 C veroilmoituksella ne jää 
luonnollisesti saamatta! 

-Alkutuottajan arvonlisä-
velvollisten metsänomista-
jien on tärkeä jättää ajallaan 
29.2. mennessä kausiveroil-
moitus vaikka arvonlisällistä 
toimintaa ei olisi ollutkaan 
verovuonna. Jos ilmoitusta ei 
tehdä seuraa siitä muutaman 

euron ”sakko”. Puukaupois-
ta saadut arvonlisäverot on 
palautettava 29.2. mennes-
sä. Ensin niistä kuitenkin vä-
hennetään omat maksetut 
arvonlisäverot. Maksettaes-
sa on tärkeä liittää maksuto-
sitteeseen metsänomistajan 
henkilökohtainen verotilin 
viitenumero. Viitenumeron 
on verottaja lähettänyt kai-
kille alv velvollisille met-
sänomistajille viime vuonna. 
Viitenumero on pysyvä ja se 
ohjaa verojen maksut met-
sänomistajan omalle veroti-
lille. Mikäli viitenumero on 
kadonnut saa sen verottajan 
tiedustelusta puhelimitse. 

Lisäsi Tervonen kehot-
ti metsänomistajia huomi-
oimaan, että metsätalouden 
rahoituslain ns. kemeratuet 
muuttuivat verollisiksi pää-
omatuloiksi vuonna 2012 al-
kaen. Jos viimevuonna teh-
tyyn työhön on tänä vuonna 
saatu valtion tukea, on se ve-
rollista, joten kaikki kulut 
tehdystä työstä kannattaa 
kirjata 2011 vuodelle. Huo-
lella tehty veroilmoituksen 
jäljennös ja siihen liitetyt kui-
tit säilytetään kuusi vuotta. 

Heimo Turunen
Metsäneuvoja Pertti Tervonen antoi neuvoja metsäveroil-
moituksen tekemisessä.Stora Enson metsäiltaan pudasjärveläisiä metsänomistajia kokoontuneina.

Metsällä on talousarvojen lisäksi suuri virkistysmerkitys, 
totesi markkinointiesimies Alpo Särkelä.

Ryynänen pelastustoimi 
ja varautuminen 
– vastuualueen johtajaksi

Uusi Pohjois-Suomen alue-
hallintoviraston pelastus-
toimi ja varautuminen – 
vastuualueen johtaja Pasi 
Ryynänen aloitti työn-
sä helmikuun alussa. Sisä-
asiainministeri Päivi Räsä-
nen nimitti Ryynäsen viiden 
vuoden määräaikaiseen vir-
kaan 1.2.2012 alkaen.  Pasi 
Ryynänen (synt. 1966) toi-
mi aiemmin Oulu-Koillis-
maa pelastusliikelaitoksen 
valmiuspäällikkönä. Hän on 
koulutukseltaan oikeustie-
teen kandidaatti ja toiminut 
ennen Ouluun tuloaan mm. 
Lapin pelastuslaitoksella pe-
lastuspäällikkönä.

Virka tuli auki, kun joh-
taja Mauno Mäkäräinen jäi 
eläkkeelle 1.8.2011 alkaen.

Pelastustoimen ja varau-
tuminen - vastuualue ohjaa 
ja valvoo alueellaan pelas-

tustointa ja sen palvelujen 
saatavuutta ja tasoa sekä 
huolehtii muista sille pe-
lastuslaissa ja – asetuksessa 
säädetyistä tehtävistä. Sen 
tehtävänä on lisäksi varau-
tumisen yhteensovittaminen 
alueella ja siihen liittyvä yh-
teistoiminnan järjestäminen, 
valmiussuunnittelun yhteen-
sovittaminen, alueellisten 
maanpuolustuskurssien jär-
jestäminen, kuntien valmi-
ussuunnittelun tukeminen, 
valmiusharjoitusten järjes-
täminen sekä alue- ja pai-
kallishallinnon turvallisuus-
suunnittelun edistäminen. 
Vastuualueen valtakunnalli-
sena erikoistumistehtävänä 
on järjestää metsä- ja maas-
topalojen lehtotähystys koko 
maassa.

Ulla Niemelä

Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston 
pelastustoimi ja va-
rautuminen – vastuu-
alueen johtaja Pasi 
Ryynänen 

Kyläkuhinat pidettiin Sara-
kylässä koululla torstaina 
2.2. Mukana oli noin 20 hen-
keä. 

Palotarkastaja Pasi Ny-
man esitteli kylien turvalli-
suusinfoa. Hän näki tarpeel-
lisena, että kyläyhdistykset 
ryhtyvät miettimään kes-
kuudessaan oman kylän tur-
vallisuuteen liittyviä turval-
lisuusnäkökohtia. Miten ja 
kenen kanssa turvallisuutta 
edistetään sekä toteutetaan 
ja kenellä on kylällä resurs-
seja paloturvallisuuden li-
säämiseen. 

Nyman kertoi miten ko-

Lähisammutuskalustoa toivotaan Sarakylään
din ja vapaa-ajan turvalli-
suutta voidaan lisätä sekä 
miten keskeisiä kodin pa-
loturvallisuusasioita voitai-
siin toteuttaa arkielämässä. 
Kyläläiset olivat kiinnostu-
neita lähisammutuskaluston 
saamisesta ja palosammu-
tuskoulutuksesta Sarakylän 
alueella. Elokuussa järjes-
tettäville Vattumarkkinoille 
toivottiin pelastuslaitoksen 
kaluston esittelyä. 

Timo Hänninen kertoi Sa-
dan Megan Itä- ja Pohjois-
Suomi –hankkeesta. Hank-
keen päätavoitteena on 
edistää nopeiden 100M/s 

–yhteyksien saamista Poh-
jois- ja Itä-Suomen kuntiin. 
Paikallisesta pudasjärve-
läisestä Laajakaista kaikille 
–hankkeen projektipäällikkö 
Jari Jussila esitteli hankkeen 
sisältöä. Valmisteluhank-
keen tavoitteena on selvit-
tää ja valmistella kaikki ne 
välttämättömät asiat, jotka 
tarvitaan laajakaistaverkon 
rakentamisen käynnistämi-
seksi Pudasjärvellä. Hank-
keen aikana etsitään toimiva 
malli rakentamisen toteutta-
miseksi, selvitetään onnistu-
misen edellytykset toimin-
nan käynnistymiselle sekä 

Pudasjärveläinen Soile Vä-
häkuopus opiskelee liiketa-
loutta, talous- ja toimistopal-
velujen osaamisalaa Oulun 
seudun ammattiopistolla 
Kaukovainiolla. Hän tuli Pu-
dasjärvi-lehteen helmikuun 
ajaksi harjoittelemaan kou-
lussa opiskeltuja asioita käy-
tännössä ja tekee harjoittelun 
lopuksi kahden eri opinto-
vaiheen näytöt. Muutama 
vuosi sitten hän joutui luo-
pumaan parturi-kampaajan 
ammatista terveydellisistä 
syistä ja nyt on opiskelussa 
uusi ammatti, mikä tuntuu 
myös Soilesta itsestään mie-
luisalta ja haastavalta. Soile 
Vähäkuopus on tehnyt työ-
harjoitteluaikanaan jo useita 
juttuja. (ht)

Soile työharjoittelussa

informoidaan aktiivisesti 
kuntalaisia hankkeesta.

Lopuksi keskusteltiin ky-
läneuvostosta, joita onkin 
perustettu Pudasjärven naa-
purikuntiin. Lähimmät löy-
tyvät Suomussalmelta, Tai-
valkoskelta ja Ranualta. 
Kyläläisten puheenvuorois-
sa tuotiin esille tärkeänä ky-
lien tahto kehittyä yhdessä 
kaupungin kanssa.

Paikalla olleiden mielestä 
neuvosto voisi toimia kyli-
en yhteistyöfoorumina sekä 
kyläläisten, virkamiesten ja 
luottamushenkilöiden väli-
senä yhteistyöelimenä.

Jouni Puhakka
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Ystävän sydänkeksit
40–50 kpl

200 g voita tai margariinia
1 ½ dl Dansukker Siro erikois-
hienoa sokeria
½ dl Dansukker Tummaa sii-
rappia
1 muna
4 dl vehnäjauhoja
1 dl ohrakasta tai perunajau-
hoja
2 tl leivinjauhetta
1 rkl Dansukker Vaniljasokeria
½ dl kuohukermaa

Täyte
noin 200 g kiinteää marmeladia
Dansukker Tomusokeria

Vaahdota rasva ja sokeri sekä 
siirappi. Lisää muna sekä
keskenään sekoitetut kuivat 
aineet ja lopuksi kerma. Anna 
taikinan rauhoittua jääkaapissa. 
Kauli taikina reilusti
jauhotetulla alustalla levyksi 
ja ota siitä pyöreällä muotilla 
pyöreitä kakkuja. Paina pienellä 
sydänmuotilla puoleen kakuista 
aukko keskelle. Paista syntyneet 
pikku sydämet ja reiälliset kakut 
samalla pellillä ja ehjät kakut eri 
pellillä, jotta kypsyminen olisi 
tasaista. Paista kakkusia 175
asteessa noin 10 minuuttia.

Levitä eheälle puoliskolle
marmeladia, tuprauta sydänauk-
koiselle puoliskolle tomusokeria 
ja paina marmeladipäällysteisen 
päälle. Pane tomusokerilla
päällystetyt pikkusydämet
sievästi tarjolle sellaisenaan tai 
täytä myös ne marmeladilla. 
Tarjoa samana päivänä.

Ystävänpäivänä on mukava tarjota kahvin kanssa 
jotain erityisen herkullista, joka myös näyttää hyvältä. 

Ystäväsi – oma rakas, naapuri, lapsuudenystävä, 
paras ystävä tai vaikkapa omat lapset – ilahtuvat 
varmasti. Olemme koonneet tänne joukon inspiroivia 

leivonnaisreseptejä.

Sydänystävän kakku
Pohja
4 munaa
2 dl Dansukker Siro
erikoishienoa sokeria
2 dl vehnäjauhoja
1 1/2 tl leivinjauhetta
juoksevaa margariinia ja korppu-
jauhoja vuoan voiteluun ja
jauhottamiseen

Kostutus
n. 2 dl maitoa + 1 tl Dansukker 
Vaniljasokeria

Täyte
6 liivatelehteä
2 1/2 dl vaahtoutuvaa
vaniljakastiketta
400 g banaanijugurttia
1/2 dl Dansukker Siro
erikoishienoa sokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria
2 rkl vettä tai mehua

Pinnalle
300–400 g mansikoita
3 dl vettä
1 1/2 dl Dansukker
Hyytelösokeri
2 dl vispikermaa
2 rkl Dansukker
Mansikanmakuista tomusokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria

Vaahdota munat ja sokeri
kuohkeaksi vaahdoksi. Lisää
keskenään sekoitetut kuivat
aineet. Kaada taikina voideltuun 
ja jauhotettuun vuokaan. Paista 
150 asteessa, kunnes kakun
reunat irtoavat vuoasta.

Leikkaa jäähtynyt kakku kahteen 
osaan. Nosta kakun pintakerros 
kelmulla vuorattuun paistovuo-
kaansa ylösalaisin. Kostuta pohja 
vaniljasokerilla maustetulla
maidolla.

Laita täytteen liivatteet
likoamaan kylmään veteen.
Vaahdota vaniljakastike, sekoita 
joukkoon banaanijugurtti ja
sokerit.

Kuumenna 2 rkl vettä tai mehua 
kiehuvaksi. Liuota vedestä
puristetut liivatteet joukkoon, 
sekoita tasaiseksi. Lisää
liivateneste täytteeseen koko 
ajan sekoittaen.

Kaada jugurttihyytelö vuokaan 
kakkupohjan päälle. Nosta päälle 
toinen kakkulevy ja kostuta se. 
Suojaa kakku kelmulla ja anna 
hyytyä muutama tunti tai yli yön.

Kumoa kakku tarjoiluvadille ja 
nosta pinnalle mansikat.

Kiehauta vesi ja lisää joukkoon 
hyytelösokeri. Kiehauta
hämmentäen, kunnes liemi
kirkastuu. Valuta lientä lusikalla 
mansikoiden pinnalle.

Vaahdota vispikerma ja mausta 
mansikanmakuisella tomusoke-
rilla ja vaniljasokerilla. Pursota 
kerma kakun reunoille.

Lohitäytteinen
voitaikinasydän
n. 400 g voitaikinalevyjä
200 g savustettua lohta
1 dl kevyttä ranskankermaa
2 kovaksi keitettyä,
hienonnettua kananmunaa
1/2 dl suikaloitua purjoa
2 rkl hienonnettua tilliä
1 rkl Dijon-sinappia
1 rkl Dansukker Fariinisokeria

Kauli voitaikinalevyt yhdeksi
levyksi ja leikkaa siitä kaksi isoa 
sydäntä vuoan tai terävän
veitsen avulla. Sekoita keskenään 
ranskankerma, sinappi, fariiniso-
keri, kananmuna, purjo ja tilli.
Levitä täyte toisen sydämen 
päälle, jätä noin 2 cm:n levyinen 
reuna. Levitä lohi täytteen 
päälle. Voitele sydämen reuna 
kananmunalla ja aseta päälle toi-
nen sydän. Paina reunat
huolellisesti kiinni, ettei täyte 
pääse valumaan. Paista
200-asteisessa uunissa noin 25 
minuuttia. Tarjoa raikkaan
salaatin kera.

www.dansukker.fi

Suomen Keskustan rp, Ku-
renalan paikallisyhdistyksen 
johtokunnan järjestäytymis-
kokous pidettiin sunnuntai-
na 29.1. Johtokunta jatkaa 
toimintaansa edellisen vuo-
den kokoonpanolla. 

Puheenjohtajana jatkaa 
Reijo Talala sekä sihteeri-
nä Jouni Piri. Johtokunnan 
muut jäsenet ovat: Martti 
Räisänen, Janne Moilanen, 
Matti Holmström, Sointu 
Veivo, Henrik Hämäläinen, 
Irja Aikkila ja Jari Jussila.

Kokouksessa keskustel-
tiin kuluvan vuoden tär-
keimmistä tavoitteista, ku-
ten kuntavaaleista syksyllä 
2012 ja jäsenhankinnan te-
hostamisesta. (ht)

Talala jatkaa Kurenalan 
Keskustan puheenjohtajana

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen viime syksyn viimeisessä tilaisuudessa vie-
raili kansanedustaja Juha Sipilä, joka kertoi Eduskunnan kuulumiset ja muita ajankoh-
taisia yhteiskunnallisia asioita.

Koivutien ryhmiksen vanhim-
mat lapset uhmasivat kovaa 
pakkasta ja reippailivat pos-
ket punaisina tutustumaan 
Pudasjärven paloasemalle tiis-
taina 31.1. 

Pienet palomiesten ja -nais-
ten alut otti vastaan palomies 
Keijo Kerälä, joka kierrätti lap-
sia asemalla, tutustutti autoi-
hin ja kertoi työtehtävistään 
sekä vilkutti paloauton valoja-
kin lasten suureksi riemuksi.

Päiväkodilla lapset oli-
vat etukäteen miettineet ky-
symyksiä palomiehille ja tär-
keimpään kysymykseen 
saatiin vastaus: kyllä, palo-
miehet syövät puuroa joka 
aamu! 

Sanna Ojala

Lapset tutustuivat paloasemaan

Keijo Kerälä ja Antton Kumpula.

Antton Kumpula, Eppu Poijula, Jenny Luokkanen ja Hilda Mäntykenttä.
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Ammattiopisto Lappian 
koulutuspaikkoja löytyy 
useampia Pohjois-Suomen 
alueelta. Tornion lisäksi eri 
alojen ammatillisia opinto-
ja voi suorittaa Kemissä, Si-
mossa, Keminmaassa, Muo-
niossa, Pellossa, Tervolassa 
ja pohjoisimpana Kolaris-
sa. Koulutusaloja/-suun-
tauksia on tarjolla kolmi-

Karhupajalaiset tutustuivat Ammattiopisto Lappian koulutustarjontaan
senkymmentä vaihtoehtoa 
opistotasoisesta koulutuk-
sesta ammattikorkeakoulu-
tasoisiin tutkintoihin. Nuo-
risokoulutuksen lisäksi 
ammattiopisto Lappia tar-
joaa myös kattavat mahdol-
lisuudet aikuisopiskeluun, 
sekä mahdollisuuden suo-
rittaa opintoja oppisopimuk-
sella. 

Parikymmentä Karhu-
pajalaista valitsi mielen-
kiintonsa mukaan Tornion 
oppilaitoksen tarjonnasta tu-
tustumiskohteensa kulttuu-
rin alueelta (audiovisuaa-
linen viestintä, kuvallinen 
ilmaisu, musiikkiala, tai-
deteollisuus ja tekstiili- ja 
vaatetusala), palvelualalta 
(elintarvikeala, hotelli- ja ra-
vintola- ja catering-ala, lii-
ketalous ja matkailu) ja tek-
niseltä alalta (kaivosala, 
kone- ja metalliala, talotek-
niikka, tekninen suunnitte-
lu). Oppilaitoksen opettajien 
ja opinto-ohjaajan opastama-
na kiersimme koulutusosas-
toilla ja asuntolan tiloissa 
kuunnellen, katsellen ja ky-
sellen opintoihin liittyvistä 
kiinnostavista ja epäselvis-
tä asioista. Yksi tärkeimmis-
tä käytännön opiskeluun liit-
tyvistä tiedoista monille oli 
se, että käytännöllisesti kat-
soen maksuttoman opetuk-

sen lisäksi asuminen koulun 
asuntoloissa, terveydenhoi-
to, tuettu yksilöllinen lisä-
opetus ja monipuoliset har-
rastusmahdollisuudet ovat 
niin ikään maksuttomia.

Ammattiopisto Lap-
pia alkoi 90-luvun alku-
puolella tarjota ensimmäis-
ten oppilaitosten joukossa 
viestintäalan koulutusta ja 
nykyisin oppilaitoksesta val-
mistuukin vuosittain, lukuis-
ten muiden ammattilaisten 
lisäksi, median moniosaa-
jia sekä artesaaneja useilta 
eri aloilta. Käsi- ja taidete-
olliset opinnot valmentavat 
opiskelijoita sekä toimimaan 
valitsemallaan alalla, että 
suuntaamaan tulevaisuu-
dessa töihin mille tahansa 
muullekin alalle. Opettajien 
pitämällä esittelykierroksel-
la Karhupajalaisille paino-
tettiin, kuinka kulttuurialan 
opinnoista on hyötyä myös 
vaikkapa lähihoitajakoulu-

tuksessa ja kuinka käden tai-
dot tulevat aina tarpeeseen, 
olipa kyseessä minkälainen 
työ hyvänsä.

Ammattiopisto Lappia si-
jaitsee Torniossa ihan Ruot-
sin rajan tuntumassa kau-
niilla kampuksella, jossa on 
helppoa ja turvallista opetella 
opiskelun ohessa kasvamista 
itsenäisyyteen. Opiston mo-
tivoivaa oppimisympäristöä 
sekä koulutustarjontaa laa-

Riikka ja Vuokko edessä sekä takana vasemmalla J-P ja 
oikealla Hanna tutustumismatkalla Ammattiopisto Lappi-
an koulutustarjontaan.

Jarkko, Sointu ja Matti edessä. Takana Pertti, Eveliina ja 
Jasmin. 

jennetaan jatkuvasti ja opis-
kelijoita kannustetaan astu-
maan entistä aikaisemmin 
yrittäjäpolulle. Opiskelijoi-
den mukaan tällainen pa-
nostus kertoo kovien odo-
tusten lisäksi myös vahvasta 
uskosta opiskelijoiden ky-
kyihin ja innostukseen.

Hanna Sallinen ja Sointu 
Veivo

Tilausten käsittelijänä työs-
kennellyt Anneli Juurikka 
jäi 31.1.2012 ansaitulle van-
huuseläkkeelle. Hän on teh-
nyt ansiokkaan ja pitkän 33 
vuotta kestäneen työn pu-
dasjärveläisen Profin Oy:n 
palveluksessa. Uransa ai-
kana hän on ehtinyt osallis-
tua koko yritystoiminnan 
eri osa-alueille, aina tuote-
suunnittelusta, valmistuk-
sen kautta asiakaspalveluun. 
Anneli on myös nähnyt Pro-
fin Oy:n kasvamisen ja laa-
jentumisen. Työhön tulles-
saan Profin Oy:n edeltäjä 
Kynkään Puu- ja puutarha 

Anneli Juurikka vaihtoi vapaalle 
toimi Kynkäällä vanhassa 

navettarakennuksessa.
-Yritys laajentuessa otet-

tiin aina yksi seinä pois laa-
jennuksen tieltä ja laajentu-
minen ja yrityksen kasvu on 
jatkunut koko ajan. En oi-
kein voi ajatella työpaikkaa-
ni työsuhteena, sillä työs-
kenteleminen Profin Oy:ssä 
on tuntunut koko ajan ystä-
vyys- tai jopa perhesuhteena 
yritykseen, työnkavereihin 
ja yrittäjiin Haapalan paris-
kuntaan, kertoi Anneli. 

Koko Profin Oy:n henki-
lökunta kiitti Annelia teh-
taalla järjestetyssä läksiäis-

tilaisuudessa, johon hänet 
haettiin kotoa paloautolla, 
josta Anneli asteli työpaikal-
leen 60 metriä pitkää punais-
ta mattoa pitkin. 

-Siitä, ettei paloautoa ole 
tarvittu kuin ”rauhanomai-
siin” kuljetuksiin yritykses-
sämme, on myös osittain 
kiittäminen Annelia, koska 
hän on ollut myös tarmokas 
palo- ja työsuojelun puoles-
tapuhuja yrityksemme pit-
kässä historiassa, totesi toi-
mitusjohtaja Martti Haapala.

Heimo Turunen
kuvat Profin Oy

Anneli saapuu tehtaalle työkaverinsa Anssi Kemppaisen saattelemalla paloautol-
la. Vastaanottamassa yrittäjät Pirjo ja Martti Haapala. 

Anneli sai eläkelahjaksi sähköpolkupyörän, joka vielä 

tässä vaiheessa on prototyyppisenä. Anneli suunnitte-

lee ajavansa lahjapolkupyörällä ensi kesänä kaikki pu-

dasjärven tiet läpi. 

Koko henkilökunta saatteli Annelia eläkkeelle.

Hetkeksi pysähdyttiin katselemaan alkuajan historiallisia kuvia 30 vuoden takaa.

Pitkä työura  
takana:
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Pudasjärven Maa- ja kotita-
lousnaisten yhdistys vietti 
Naisvoimaa-päivää perjan-
taina 3.2. Yhdistys järjesti yh-
teistyössä Pudasjärven kir-
jaston kanssa tilaisuuden, 
jossa tutustuttiin pudasjär-
veläisen naiskirjailija Aili 
Pelttarin tuotantoon ja kes-
kusteltiin niiden teemoista. 
Aili Pelttari oli itse paikalla 
kertomassa kuinka hänestä 
tuli kirjailija. Paikalle oli ko-
koontunut 44 henkilöä. 

Aili Pelttari kertoi opis-
kelun jälkeen työelämän ku-
luneen historianopettajana 
sekä viimeisimpänä erityis-
opettajana. Jäätyään eläk-
keelle hän palasi historian 
pariin ennen kaikkea into-
himo leimahti Pudasjärven 
Jongun kylän paikallishisto-
riaan. 

Ensimmäinen Pelttarin 
kirja oli ”Toimastaannii Jon-
kulainen sanakirja” vuonna 
2004. 

-Tätä kirjaa minulta oli 
pyytänyt – huumorimieles-
sä – eräs mieshenkilö, joka 
ilmaisi toiveensa jonkulai-
sesta sanakirjasta, jotta hän 
ymmärtäisi vaimonsa puhei-
ta. Vaimo oli Jongulta läh-
töisin ja käytti murresanoja. 
Tällainen projekti sopi mi-
nulle, olinhan palaamassa 

takaisin kotiseudulleni, jos-
ta olin lähtenyt yli 40 vuot-
ta sitten. Pääsin juttelemaan 
ihmisten kanssa kuunnellen 
heidän raatausta korvat hö-
röllään – avustajajoukkoakin 
oli – ja nappaamaan puhees-
ta tyypillisesti jonkulaiset 
sanat, sanonnat ym., kertoi 
Pelttari. 

Seuraava kirjanaihe al-
koi hänellä sarastaa saman 
tien. Hän kertoi olevan ta-
vallista, että vanhojen ihmis-
ten kanssa katsellaan vanho-
ja valokuvia, jutellaan niistä, 
ketä kuvissa on, missä otet-
tu, milloin otettu, kuka otta-
nut jne. 

Kirjoja vanhoista 
valokuvista
Pelttarin toinen kirja syntyi 
vanhoista valokuvista ja jon-
kulaisista kyläkuvaajista. 

-Kirja ilmestyi vuonna 
2006 nimellä ”Liikkumata, 
Jonkulaiset amatöörikuvaa-
jat”. Kuvat kertovat. Tämän 
työn aikana oli jo kypsynyt 
hurja mielenkiinto paneutua 
kotikyläni, Jongun mennei-
syyteen, alueen kantasavui-
hin ja sukuihin. Aineiston 
keruu alkoi, sitä oli jo ennes-
tään kasapäin omalta koti-
kylältäni Pelttarista (Peltta-

rin talon taloarkiston paperit 
1600-luvun lopulta alkaen). 
Pian huomasin, että Jongun 
historia ei sovi yksiin kan-
siin ja niinpä jaoin talot alu-
eittain ryhmiin ja näin al-
koi syntyä Jonkulaiset -sarja.  
Jonkulaiset vuosilta 1500 – 
1900. Osa 1. Ruottinen, Pe-
rätalo-Liikanen, Häyrynen, 
Karvonen. 2008. Jonkulaiset 
1500 – 1900. Osa 2. Siira, Sot-
kajärven Siiroista ja Parkki-
lasta, Piira, Liikanen. 2010. 

Tällä hetkellä on työn alla 
loppusuoralla Jonkulaiset 
osa 3, joka käsittää viimeiset 
kantatalot, Paukkeri, Pelttari 
ja Siivikko. Punaisena lanka-
na on: Kysymyshän on van-
hojen aikojen tallentamisesta 
tuleville sukupolville. 

Vilho Kären arkisto
Palattuaan Posiolta Pudas-
järvelle vuonna 2007 Pelttari 
kävi käsiksi valokuvaaja Vil-
ho Kären arkistoon, joka oli 
lukuisiin pahvilaatikoihin 
pakattuna Pudasjärven kau-
pungin arkistossa, tutkijoi-
den saavuttamattomana. 

-Sain luvan tehdä talkoo-
työnä inventoinnin, jonka 
tuloksena lähes sadan laati-
kon sisällön kirjasin vihkoon 
(pääpiirteet) kaupungin ar-

kiston ja arkiston asiakkai-
den käyttöön. Luulen, että 
siitä on ollut hyötyä kylähis-
torioidenkin kirjoittajille, se-
losti Aili Pelttari. Hän myös 
kertoi olevansa Suomen tie-
tokirjailijat ry:n jäsen ja heil-
le olevansa tietokirjailija.

Elävästi kerrotun kirjai-
lijan elämäntarinan jälkeen 
yleisö oli kiinnostunut kyse-
lemään ja keskustelemaan. 
Keskustelua johdatteli kah-
deksan vuoden ajan viime 
vuoden loppuun saakka yh-
distyksen puheenjohtajana 
toiminut Eeva Mäntykenttä. 

Teema tukee  
yhteisöllisyyttä
Tämän vuoden alussa Pu-
dasjärven Maa- ja kotitalo-
usnaisten uutena puheen-
johtajana aloittanut Anne 
Väyrynen kertoi avaussa-
noissaan, että Naisvoimaa-
päivänä Maa- ja kotitalo-
usnaiset halusivat kutsua 
naisia laajasti yhteen. Päivää 
vietettiin nyt ensimmäistä 
kertaa teemalla naisvoimaa 
naiskirjailijoista, joka päivä 
teemoineen tukee yhteisölli-
syyttä

-Maa- ja kotitalousnais-
ten jäsenille tehdyn kyse-
lyn mukaan yhteisöllisyyttä 

pidetään tärkeimpänä syy-
nä olla mukana oman yhdis-
tyksen toiminnassa.  Yhdes-
sä tekemisestä, olemisesta 
ja kokemisesta saadaan iloa 
ja ennen kaikkea jaksamista 
arkeen. Maa- ja kotitalous-
naisten liki 1 700 yhdistystä 
Suomessa on järjestänyt jäse-
nilleen muun muassa erilai-
sia kursseja, retkiä ja tapah-
tumia.

Maa- ja kotitalousnaiset 
on maaseutuhenkisten nais-
ten järjestö, jolla on lähes 60 
000 jäsentä, joista Pudasjär-
ven yhdistyksessä on noin 
100. 

Väyrynen toivotti jokai-
sen tervetulleeksi mukaan 
toimintaan. Hän mainitsi 
monimuotoisen järjestötoi-
minnan lisäksi järjestön tar-
joavan asiantuntijapalveluja 
ruokaan, kotitalouteen, maa-
seudun maisemanhoitoon 
sekä maaseudun yritystoi-
mintaan liittyen. 

Seuraava kokoontuminen 
on tiistaina 21.2. Taitokes-
kuksella ja yhdistyksen vuo-
sikokous kutsutaan koolle 
tiistaina 13. maaliskuuta. 

Heimo Turunen

Naisvoimaa-päivä naiskirjailijan seurassa

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisten pitkäaikainen puheenjohtaja viime vuoden loppuun saakka Eeva Mäntykenttä 
johdatteli yleisöä keskustelun aikana ja kiitti Pelttaria Pudasjärven kotiseutua valaisevasta esityksestä. Yleisön jou-
kossa oikealla yhdistyksen uusi puheenjohtaja Anne Ahonen. 

Kirjastonjohtaja Kaisa Manninen kiitti Aili Pelttaria mie-
lenkiintoisesta esityksestä ja antoi muistoksi vierailusta 
kirjan.

Kirjastossa oli laitetu Pelttarin kirjoittamat kirjat esille.

Metsäliitto järjesti metsä-
veroillan 31.1 seurakunta-
keskuksessa. Mukana oli 
kolmisenkymmentä metsän-
omistajaa. Metsäliiton edus-
tajana ja tilaisuuden vetäjä-
nä toimi jäsenpalveluesimies 
Markku Juuso. Metsävero-
tukseen perehtyneenä asi-
antuntijana oli paikalla pii-
riagrologi Esko Viitala. Hän 
korosti, että kaikki metsä-
talouden menotositteet on 
syytä tallentaa huolellises-
ti kansioon heti maksun jäl-
keen. Myös metsätalouden 
matkoista kannattaa pitää 
ajopäiväkirjaa. Metsätalou-

Metsäillan antia:
Metsänomistajan kannattaa olla arvonlisäverovelvollinen

den menot saadaan vähentää 
metsätalouden tuloista. Tu-
lojen ja menojen erotukses-
ta maksetaan vuonna 2011 
veroa 28 prosenttia. Jos me-
not ovat tuloja suuremmat, 
vähennetään tappio muista 
pääomatuloista. Mikäli pää-
omatuloja ei ole, vähenne-
tään tappio alijäämähyvityk-
senä ansiotulojen veroista. 
Näin esimerkiksi 1000 euron 
tappio pienentää palkka- tai 
eläketulojen veroa 280 eu-
roa, selosti Viitala. 

-Metsänomistajan kan-
nattaa olla pääsääntöises-
ti aina arvonlisäverovelvol-

linen. Kun metsänomistajan 
myynnit ylittävät 8500 eu-
roa vuodessa, tulee hänes-
tä arvonlisäverovelvollinen, 
johon on mahdollista hakeu-
tua myös vapaaehtoisesti, 
vaikka myynnit jäisivät tuon 
summan alle. Metsänomis-
taja saa käytännössä kaikis-
ta metsätalouden ostoista ar-
vonlisäveron takaisin. Näin 
hankinnat tulevat edullisem-
maksi kuin jos ei olisi kysei-
sen veron piirissä.

-Vuoden 2011 aikana saa-
tuihin puunmyyntituloihin 
saattaa kohdistua vielä 25 
prosentin verohuojennus. 

Jos puukauppa on ollut so-
vittu aikavälille 1.4.2008 – 
31.12.2010, on puukauppa 
ainoastaan 75 prosenttises-
ti veronalaista. On kuiten-
kin huomattava, että näihin 
puunmyyntituloihin kohdis-
tuvat hakkuusta ja korjuusta 
johtuneet menot sekä asun-
non ja metsäkohteen väliset 
matkakustannukset ovat sa-
moin vain 75 prosenttisesti 
vähennyskelpoisia. 

Asuinrakennuksen läm-
mittämiseen otettu poltto-
puu on verovapaata, mutta 
yksityistalouden rakennus-
ten rakentamiseen otettu 

tukkipuu pitää tulouttaa 
kantoraha-arvoon pohjau-
tuen metsätalouden tuloksi. 
Hankintakaupoissa myyn-
titulosta vähennetään ensin 
hankintatyön arvo pois ja 
loppu jää veronalaiseksi tu-
loksi. Hankintatyö on vero-
vapaata ansiotuloa 125 kuu-
tiometriin saakka vuosittain. 

1.1.1993 lähtien ostetuis-
ta metsätiloista on mahdol-
lista saada metsävähennystä 
puukauppojen yhteydessä. 
Metsätilan hankintamenos-
ta 60 prosenttia muodostaa 
ns. metsävähennyspohjan. 
Veronalaisten puunmyyn-

titulojen ollessa vähintään 
2500 euroa, on metsävähen-
nystä mahdollista tehdä 60 
prosenttia puunmyyntitu-
loista niin kauan kuin met-
sävähennyspohjaa on ole-
massa. Varsinkin suurissa 
puunmyyntituloissa metsä-
vähennys keventää paljon 
veronmaksuja, koska yleen-
sä näissä kaupoissa enna-
konpidätys jää aina liian 
pieneksi. On kuitenkin huo-
mattava, että myytäessä ky-
seinen metsätila pois saattaa 
tehty metsävähennys tulou-
tua kokonaisuudessaan, ker-
toi Viitala. (ht)
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tärkeänä ja sai kannatusta

K-Supermarketissa lähiruokapäivän tuotteita olivat maistattamassa Yksityisen ammatil-
lisen oppilaitoksen Oulun palvelualan opiston opiskelijat.

Ruokapalveluyrittäjä Markku Poropudas ja pitkäaikainen 
työntekijä Liisa Liehu pitivät ensimmäistä lähiruokapäivä-
ideaa hyvänä. 

Pudasjärven kaupungin ruo-
kapalvelupäällikkö Anna 
Ahonen oli enemmän kuin 
tyytyväinen järjestettyyn lä-
hiruokapäivään. Oppilail-
ta saatu hyvä vastaanotto 
lähiruuan hyvästä mausta 
kannustaa koko kaupunkia 
sitoutumaan lähiruokahank-
keeseen yhteistyössä paikal-
listen tuottajien kanssa. 

Pudasjärvellä vietettiin lähiruokapäivää keskiviikkona 1.2. Lähiruoka on tuoretta, 
mahdollisimman lähellä ja omalla alueella tuotettua suomalaista ruokaa, 
jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lähiruoka on hyvä vaihtoehto 
kun halutaan turvallista, tuoretta ja ennen kaikkea terveellistä ja maistuvaa 
ruokaa.

Muutos tapahtuu pienin 
askelin ja siksi hankkeeseen 
on sitouduttava pitkällä ai-
kavälillä. Hyvän vastaan-
oton saaneena näitä lähiruo-
kapäiviä tullaan järjestämään 
lisää. Tämä tarjoaa mahdol-
lisuuksia niin tuottajille kuin 
kuluttajillekin ja samalla tue-
taan seudun elinvoimaisuut-
ta mikä on kaikkien etu. 

Myös Kauppatien päivä-
kotiin tutustumaan kutsut-
tu kaupunginvaltuusto ja 
johtoryhmä olivat olleet to-
della otettuja tarjotun ruuan 
hyvästä mausta ja tykänneet 
kovasti Rimminkankaan kes-
kuskeittiössä valmistetusta 
Lapinukonkeitosta, johon oli 
käytetty paikkakunnan pe-
runaa ja poronlihaa. Tarjolla 
oli myös paikallista Tolosen 
leipää ja jälkiruuaksi Niemi-
talon leipäjuustoa. 

Lähiruoalla laatua
Kaupungin keskustassa si-
jaitsevan Kahvila Kulmassa 
Lähiruokapäivän lounasruo-
kana oli palapatapaisti peru-
noiden, kermakastikkeen ja 
salaatin kera. Yrittäjä Mark-
ku Poropudas kertoi käyttä-
vänsä mahdollisimman pal-
jon lähialueen raaka-aineita 
lounas- ja pitopalveluruoki-
en valmistukseen. 

-Laadusta ei tingitä vaik-
ka hinta on hieman korke-
ampi. Vastineeksi korkeam-
masta hinnasta on tieto siitä, 
mistä raaka-aineet ovat pe-

räisin. Se helpottaa toimintaa 
nykyisten tiukkojen kontrol-
lien kanssa. 

K-supermarketin kaup-
piasyrittäjä Kim Ulander 
on tyytyväinen lähiruoka-
päivän suosioon. Ohikulki-
jat ja myös paikalliset asuk-
kaat kyselevät säännöllisesti 
paikkakunnalla valmistettu-
ja tuotteita. Lähiruokapäivä-
nä maisteltiin paikkakunnan 
tuotteista Tolosen leipää ja 
Niemitalon leipäjuustoa. Lä-
hiseudulta oli Sortolan ko-
tijäätelöä, Kitkan muikkua, 
oululaisen Kasvishovin lem-
peitä löökikastikkeita. 

-Monia lähiseudun tuot-
teita ei ole ollut aiemmin 
kaupan valikoimassa, mutta 

tästä lähtien niitä saa meiltä, 
totesi Ulander. 

ABC-koillisportilla lähi-
ruoka-ajattelua toteutetaan 
jo myös ketjukonseptin puit-
teissa, kertoi työntekijä Mai-
ja Puurunen.

-Hirveän vähän tulee ih-
misiltä palautetta ja kysy-
myksiä ruuan suhteen. Eh-
käpä tämä jo itsessään kertoo 
raaka-aineiden ja ruuan hy-
västä laadusta. Päivän lou-
nasmenu oli lohipihviä ja 
sianlihakastiketta perunoi-
den kera sekä keittoruokana 
rössykeitto.

Ravintolassa  
terveellistä kotiruokaa

Yrittäjä Aki Niemitalo Nie-
mitalon Juustolasta kertoo 
käyttävänsä ruuanvalmis-
tukseen aina lähellä tuotet-
tuja raaka-aineita ei koskaan 
eineksiä. Tällä onkin saavu-
tettu asiakkaiden luottamus 
ja arvostus aitoon ja terveel-
liseen kotiruokaan. 

-Lähiruokapäivänä tarjo-
simme lounaaksi lihasta li-
hamureketta ja perunamuu-
sia tai säilykelihakeitto ja 
lisukkeeksi pudasjärveläis-
tä Tolosen leipää, oulunsa-
lolaista rieskaa. Jälkiruuaksi 
karpalokiisseliä.

Soile Vähäkuopus

Keskiviikkona 1.2. Pudas-
järvellä vietettiin lähiruoka-
päivää, joka huipentui illalla 
pidettyyn paneeliin Pohjan-
tähdessä. Lähiruokapäivän 
järjestelyistä vastasi Maa-
seudun Sivistysliiton Syök-
kö nää lähiruokaa –hanke. 
MTK Pudasjärvi oli aktii-
visesti järjestelyissä muka-
na muun muassa siten, että 
edustajat vierailivat kouluil-
la kertomassa lähiruoasta ja 
sen merkityksestä. Oppilaat 
saivat myös tehdä ehdotuk-
sia tänä vuonna syntyvien 
vasikoiden nimistä, joiden 
tulee alkaa J-kirjaimella. 

Pohjantähdessä järjestet-
tyyn paneelin avasi kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Eero Oinas-Panuma. Hän 
toivoi, että lainsäädäntö sal-
lisi nykyistä enemmän ruo-
an toimittamisen asiakkaal-
le suoraan tilalta. 

Tilaisuuden juontaja toi-
mittaja Jaakko Heikkinen 
Kuusamosta kyseli Pudas-
järven tunnetuimmasta ruo-

Syökkö nää lähiruokaa?
asta, jonka todettiin olevan 
poronlihasta valmistettu kui-
valihavelli tai savuluukeitto. 
Alustuspuheenvuoron käyt-
ti ravintoloitsija Hannu Erä-
luoto Oulusta. Hän kertoi, 
kuinka heillä oli otettu lähi-
ruoka listalle ja siitä on tul-
lut hyvin suosittu. 

Keskustelussa pohdittiin 
myös sitä, missä kulkee lä-
hiruoan raja. Onko se Pudas-
järvellä 100 km säteellä vai 
se, että se on tuotettu Suo-
messa. Molemmat näkökan-
nat saivat kannatusta. Myös 
lähiruoan virallista mer-
kintää esimerkiksi kaupan 
hyllyihin ei ole olemassa. 
Kauppiaat kertoivat käyttä-
vänsä muun muassa tekstiä: 
”Oman alueen tuote”. Poron-
lihaa ostettaessa ravintolaan 
lihatukkurilta, on vaikea tie-
tää, onko se tullut Pudasjär-
veltä vai jostain kauempaa. 
Sitä ei kuitenkaan nähty on-
gelmaksi. Pääasia on, että se 
on Suomen alueelta. 

Lähiruoalle tarjottiin sa-

mankaltaista imagoa kuin 
on esimerkiksi Reilun kau-
pan tuotteet. Luomutuot-
teistakin puhuttiin ja joiden 
tiedettiin kasvavan. Samaa 
toivottiin lähiruoalle. 

Kaupungin näytettävä 
esimerkkiä
Yleisön puheenvuoroissa 
toivottiin Pudasjärven kou-
lujen käyttävän lähiruokaa 
muulloinkin kuin teemapäi-
vänä. Siinä todettiin heti on-
gelmaksi se, että keittiön ra-
kentamisvaiheessa ei ole tätä 
asiaa tarpeeksi pitkälle aja-
teltu. Kaupungin toivottiin 
joka tapauksessa näyttävän 
lähiruoan valmistamises-
sa ja käyttämisessä esimerk-
kiä. Jos kaupunki joutuu ra-
kentamaan uuden koulun, 
suunnitteluvaiheessa toivot-
tiin otettavan huomioon se, 
että siellä pystytään valmis-
tamaan nykyistä paremmin 
lähiruokatuotteita.

Ravintolayrittäjät Juha 

Kuukasjärvi ja Aki Niemi-
talo kehottivat tarjoamaan 
lähiruokatarvikkeita ravin-
tolaan, mikäli sellaisia paik-
kakunnalta löytyy. 

Poroisäntä Mika Käsmä 
kertoi Pudasjärven teurasta-
mon toiminnasta. Poroja teu-
rastetaan siellä suuria mää-
riä ja lihaa on mahdollisuus 
myydä suoraan asiakkail-
le. Muita eläimiä, esimerkik-
si lampaita, on vaikea ottaa 
sinne teurastettavaksi. 

S-market myymäläpääl-

likkö Ari Pyky kertoi heillä 
olleen jo pitemmän aikaa lä-
hiruokatuotteita myynnissä 
ja niiden osuutta tullaan li-
säämään. 

Lampuri Antti Holm-
ström on sinnikkäästi teh-
nyt työtä, että lammastiloilla 
voitaisiin teurastaa itse lam-
paita ja myydä lihaa suoraan 
asiakkaille. 

Kotitalousopettaja Pia Er-
vasti kannatti tilaisuudes-
sa Aki Niemitalon ehdotus-
ta perustaa Pudasjärvelle 

yrityshautomo edistämään 
lähiruoan tuottamista. Eh-
dotus sai myös paikalla ol-
leiden kaupungin päättäji-
en tuen. 

Tilaisuudessa laitettiin 
alulle myös nimilista, jossa 
ehdotettiin Pudasjärven ju-
listautumista lähiruokapitä-
jäksi. 

Heimo Turunen

Valtuuston puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuma käyt-
tämässä tilaisuuden avaus-
puheenvuoroa. Illan kes-
kustelupaneelissa olivat 
poroisäntä Mika Käsmä, S-
market myymäläpäällikkö 
Ari Pyky, hotelli- ja ravinto-
layrittäjä Juha Kuukasjärvi, 
kotitalousopettaja Pia Er-
vasti, lampuri Antti Holm-
ström ja ravintolayrittäjä ja 
leipäjuuston valmistaja Aki 
Niemitalo. 

Lähiruokatilaisuuden osallistujia oli paikalla nelisenkymmentä.
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671 - fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kotitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

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

Puh. 040 960 3058

KELLOT JA KORUT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

• Konttien vuokraus

• Uudis- ja 
  korjausrakentaminen

• Vaihtolava-auto nosturilla

• Jätevesijärjestelmät
LAHJATAVAROITA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

kosmetologi senja 
 

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

  hieronta 
  intialainen päänhieronta 
  kuumakivihieronta 
 

  mikroneulaus 
 

  kynsistudio   
 

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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi
Kosmetologi

Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tulossa Medicalia - ihon kemialliset 
kuorinnat

 • autOmaaLauKset
 • KOLarIKOrJauKset
 • LasINVaIhDOt
 • VaKuutusyhtIöIDeN työt
 • traILerIN VuOKraus

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

PALVELUHAKEMISTO 
ON

EDULLISTA
ILMOITUSTILAA!

Suomi kalastaa -tutkimuksen 
mukaan Iijoen alue on toi-
seksi suosituin kalastusalue 
Suomessa. Tämä yllättävä 
tutkimustulos antaa hyvän 
ponnahduslaudan hiljattain 
käynnistyneelle Kalamatkal-
le I-kehityshankkeelle, jonka 
tavoitteena on lisätä entises-
tään Iijoen tunnettuutta hy-
vänä kalastuspaikkana.

Pudasjärven kaupunki on 
käynnistänyt tammikuun al-
kupuolella kehittämishank-
keen, jossa tavoitteena on 
kalastus-/osakaskuntien ja 
alueen yrittäjien välisen yh-
teistyön tuloksena tuottaa 
selkeitä kalamatkapakette-
ja eri puolille Iijokea, kertoo 
projektipäällikkö Mirja Sa-
volainen Pudasjärven kau-
pungista. Hankealueeseen 
kuuluvat Yli-Iin ja Pudas-
järven kalastusalueet. On-
nistuessaan hanke tulee en-

tisestään lisäämään Iijoen 
houkuttelevuutta kalastus-
kohteena. 

Kestoltaan noin vuoden 
mittaisen projektin kun-
niahimoisena tavoitteena on 
saada luotua selkeä kalamat-
kapakettikokonaisuus kym-
menestä yksittäisestä Iijoen 
tai sen sivuhaaran kalastus-
kohteesta. Tavoitteena on 
saada koottua mukaan hank-
keeseen niin jokikalastus-, 
järvikalastus- kuin koski-
kalastuskohteitakin. Näistä 
kustakin kohteesta laaditaan 
tuotepaketti, johon matkaili-
ja voi valita esimerkiksi ma-
joituksen lähialueelta, kalas-
tuksen opastusta ja muita 
mahdollisia aktiviteetteja, 
joita alueella olevat yrittäjät 
tarjoavat. Kalamatkapaket-
teja voivat hyödyntää iltojen 
iloksi niin satunnaiset ohi-
kulkijat, jotka yöpyvät alu-

een majoitusyrityksissä kuin 
varta vasten Iijoen alueelle 
kalastamaan tulevat matkai-
lijatkin. Kohteista tullaan te-
kemään tuotekuvaukset In-
ternetiin osoitteeseen: www.
iijoki.fi.

-Kun Iijoen monipuoli-
siin kalastuspaikkoihin on 
päässyt alustavasti kirjoi-
tuspöytätyönä tutustumaan, 
tässähän on suurena vaara-
na se, että sitä itsekin hurah-
taa kalastuksen ihmeelliseen 
maailmaan, toteaa luonto-
matkailun harrastuksek-
sensa paljastava Savolainen 
leikkisästi pilke silmäkul-
massa. Mikäs sen parempi 
lopputulos olisikaan hank-
keelle, kuin saada uusia ta-
hoja innostumaan kalastuk-
sesta ja luonnontilaisesta 
Iijoen ylä- ja keskijuoksun 
alueesta – siitähän hyötyi-
sivät kaikki osapuolet. Mat-

kailijat saisivat unohtumat-
tomia kokemuksia, joita voi 
jälkikäteen muistella koto-
salla takkatulen tai keittiön 
pöydän ääressä. Samoin alu-
een yrittäjät saisivat itselleen 
uusia asiakkaita.  

Yrittäjille onkin lähetetty 
kysely, jossa he saavat esit-
tää toiveitaan, havaintojaan 
ja toiveitaan kalamatkalle 
hankkeelle. Samoin kalas-
tuskuntien ja osakaskuntien 
kanssa on jo aloitettu yhtey-
denpitäminen. 

Heimo Turunen

Hanke Iijoen houkuttelevuuden lisäämiseksi kalastusalueena

Projektipäällikkö Mirja Sa-
volainen on toiveikas Kala-
matkalle hankkeesta saa-
tavista tuloksista.
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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). 

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄLUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

VUOKRAKONEITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

PURKUOSIA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
Kauttamme LVI-, sähKö-, KyLmä-, 

PeLtItyöt seKä tarVIKKeet
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

KUVAUSPALVELUJA

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi
UUTUUS  KARAVAANARI !

Alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.com

Tiedustelut: 

Asuntovaunujen ja -autojen kattojen lumenpoistoon

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

PALVELUHAKEMISTO 
ON

EDULLISTA
ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys          040 1951 732 

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

2h + k 64 m2 Laidunalue, Pu-
dasjärvi. Puh 0400 261 604.

SEKALAISTA
Ti 31.1. Illalla, SRK-talolla, met-
säliiton ilta. Luentosalin kohdal-
la, tien reunassa mäntyjen puo-
lella oli pysäköitynä sininen/
tumma auto. Ota yhteyttä 040 
963 4816.

Suunnitelmat valmiina:

Pudasjärvi-lehdessä vie-
raili viime viikon lopul-
la nuori naishenkilö Piia 
Salmela, jolla ovat lop-
pusuoralla opiskelut 
Yrittäjän ammattitutkin-
nosta Oulun PSK-aikuis-
opistossa. 

Syntyperäisen pudas-
järveläisen nuoren nai-
sen innostus yrittäjäksi 
ryhtymisestä ei ole laan-
tunut, vaan on saanut 
opiskelujen myötä lisää 
uskoa kotipaikkakunnal-
la yrittäjyyteen. Sen ver-
ran Piia suostui paljas-
tamaan suunnitelmiaan, 
että liikeidea ja käytän-
nössä toimiva yritys liit-
tyy ruuanvalmistukseen. 
Yritystoiminta käynnis-
tyy heti kun seitsemän 
kuukauden päivittäin 
Oulussa kuljettu urak-
ka maaliskuun lopussa 
päättyy. (SV)

Opiskelun jälkeen heti yrittäjäksi

Piia Salmela halusi tu-
tustua Pudasjärvi-lehden 
toimitukseen. Piian kuu-
lumisia kerromme lisää 
yritystoiminnan käynnis-
tyttyä.

Virkistyskalastajien jäsen-
tenvälinen Pilkki-Cup pi-
dettiin tammikuun aikana 
neljänä osakilpailuna, joista 
kolme parasta sijoitusta huo-
mioidaan. 
Miehet:  
1.Hannu Kellolampi 45 p, 2. 
Eero Takkinen 41 p, 3. Juha 
Laakkonen 35 p, 4. Vesa Tei-
vaanmäki 41 p, 5. Juha Tala-
la 9 p.
Miehet veteraanit: 
1.Reino Soronen 43 p, 2. En-
sio Takkinen 41 p. 3. Mat-
ti Mikkonen 35 p, 4. Usko 
Kokko 24 p, 5. Pentti Steni-
us 16 p.   
Naiset: 
1.Katja Siekkinen 45 p, 2. 
Katri Lehmikangas 41 p, 3. 
Saimi Kuusisto-Mikkonen 
33 p, 4. Sirkka Kokko 24 p, 
5. Alli Halkola 19 p, 6. Hilda 
Haanela 17 p.  
Nuoret: 
1. Mikko Juurikka 30 p.

Pilkki-Cup 2012

LAHJOITETAAN

Kuvan sohvakalusto, plyysiä. Puh. 0400 584 184.
Sohvakalusto Pudasjärvi-lehden toimituksessa, Korpitie 6.
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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!

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

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.
Kahvikuppeja mummolan kätköistä tähän päivään: 1.2.-29.2. 
Pudasjärven kirjastossa.
Umpihankihiihdon XV MM-kisat ja Lumikenkävaelluksen XII 
SM-kisat  Pikku-Syötteellä, alkaa pe 10.2. klo 19 ja loppuu su 12.2. 
klo 15.
Back to Sixties and Seventies: La 11.2. Pärjänkievarissa.
Leijonakisat : La 11.2. Iso-Syötteellä.
Parkkikisat: La 11.2. Pikku-Syötteellä.
PärjäCup 2012: La 11.2. Iso-Syötteellä.
Zumba on 12.2. klo 19-20 Kurenalan koululla! Tervetuloa.
Nuorten salibandyturnaus 18.2. klo 9-19 Liikuntahallilla.
Lelu-, kirja- ja liikuntavälinekeräys Nuorisotiloissa la 18. 2. klo 
12-16. Kongosta tulevien perheiden lapsille ja nuorille. Lahjoituksia 
vastaanottavat Susanne, Piia, Hanne, Tiina ja Anjuska.  Kahvi, mehu ja 
pullatarjoilusta vastaavat maahanmuuttajien peruskoulutuksen ryhmä.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Karestilla tors-
taina 23.2. klo 19.00. Tervetuloa!
Nuorten Helmiturnaus la 25.2. klo 16-20 Liikuntahallilla.
Syötehiihto la 31.3. klo 9 Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ilm. 30.3. 
mennessä Heino Ruuskanen.

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

Pudasjärven kirjaston  
kuukauden lukuvinkit

LUKUVINKKI 
LAPSILLE
Parvela, Timo: 
Ella ja kaverit (2006)

Minä olen Ella. Minulla on 
mukava luokka ja mukava 
opettaja. Tai oli, sillä vii-
me aikoina opettaja on ol-
lut vähän loppu. Se johtuu 
luultavasti siitä, että ensin 
hän lähti hermolomalle ja 
tapasi siellä meidät. Sitten 
Pate meni lakkoon kuultu-
aan, ettei hänelle vielä toi-
sellakaan luokalla makseta 
palkkaa. 

Kaiken lisäksi me saim-
me uuden oppilaan, Pu-
karin. Hän ei ole tältä pla-
neetalta. Lopuksi opettaja 
päätti viedä meidät yökou-
luun. Meidän kaikkien 
mielestä siellä oli tosi mu-
kavaa, ja samaa mieltä oli-

LUKUVINKKI 
AIKUISILLE
Lewycka, Marina: 
Traktorien lyhyt historia 
ukrainaksi (2006)

Ukrainasta Isoon-Britanni-
aan muuttaneen Nikolain 
vaimo Ludmilla sairastuu 
ja kuolee. Vanha mies me-
nettää elämänsä tukipilarin, 
joka oli huolehtinut kodista, 
laskuista, lapsista, ruoasta ja 
kaikista arkielämän käytän-
nön asioista. 

Nikolain elämään astuu 
kuitenkin uusi rakkaus Neu-
vostoliiton romahduksen jäl-
keisiä myllerryksen aikoja 
Ukrainasta paenneen uhke-
an Valentinan muodossa. Ni-
kolai päättää pelastaa Valen-
tinan Ukrainan kauheuksilta 
menemällä hänen kanssaan 
naimisiin. Seuraa tragikoo-
minen henkien taistelu, kun 

vat myös talonmies, kum-
mitteleva rehtori, poliisit ja 
palokunta. Uusi tukeva pa-
ketti silkkaa riemua kaiken-
ikäisille Ellan ystäville. Teos 
sisältää neljä kirjaa, jotka 
ovat aiemmin ilmestyneet 
Kirjava kukko-sarjassa. Hil-
peästä piirros-kuvituksesta 
vastaa Markus Majaluoma.

LUKUVINKKI 
NUORILLE AIKUISIL-
LE
Kadefors, Sara: 
Hei Sandor, täällä Ida 
(2003)

Yhdeksäsluokkalaiset San-
dor ja Ida kiinnostuvat toi-
sistaan netin keskustelu-
palstalla, koska molempien 
viestit poikkeavat tavalli-
suudesta. Heidän välilleen 
syntyy todellinen ystävyys, 
vaikka he eivät ole koskaan 
tavanneet. Pian molemmat 
odottavat jo koulussa, että 
pääsisivät kotiin lukemaan 
sähköpostinsa. Aluksi kum-
pikaan ei paljasta todellis-

ta henkilöllisyyttään, vaan 
keksii itselleen roolin. Mut-
ta entäpä kun Sandor tulee 
Tukholmaan ja soittaa Idan 
ovikelloa?

Nikolain tarmokkaat tyttä-
ret Vera ja Nadezda puo-
lestaan pelastavat vanhaa 
isäänsä tekoblondionne-
nonkijan ja tämän tauko-
amatta pälpättävän mur-
rosikäisen pojan kynsistä. 
Alun perin ukrainalainen 
Marina Lewycka toimii 
opettajana Sheffield Hal-
lam Universityssä. Trakto-
rien lyhyt historia sai Sa-
ga-palkinnon ja kirjasta on 
tullut bestseller ympäri Eu-
rooppaa.

LUKUVINKKI 
NUORILLE
Pehkonen, Kirsi: 
Aloituskiekko (2011)

Uusi romaanisarja seu-
raa kahden tytön, Hillan 
ja Nooran, matkaa koh-
ti huippu-urheilua. Hilla 
pelaa jääkiekkoa ja Noo-
ra pöytätennistä - Noora 
vammaisurheilijana, sillä 
hänen toinen jalkansa on 
taaperosta asti ollut pro-
teesi. Yhdessä tytöt pitä-
vät puoliaan pissiksiä ja 
poikien ajoittaista uhitte-
lua ja väheksyntää vastaa. 
Aloitusosassa tytöt läh-
tevät uuteen kouluun ur-

heiluluokalle, ja ensi kertaa 
urheilu alkaa näyttää tavoit-
teelliselta. Mutta ei kai liian 
totiselta? Tätä problematiik-
kaa käsitellään hienosti.

KIRJAT OVAT
LAINATTAVISSA
PUDASJÄRVEN

KAUPUNGIN
KIRJASTOSTA.

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?

Oulun Seudun Sotaorpojen 
vuosikokous pidettiin per-
jantaina 27.1. Oulussa. Yh-
distyksen jäsenmäärä jat-
koi kasvuaan ja oli vuoden 
lopussa 509. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
jatkamaan Pekka Perä Mu-
hokselta. 

Viime vuonna jatkui jo 
toista vuotta tietojen kerää-
minen valtakunnalliseen 
sotaorpo-rekisteriin. Kak-
si vuotta kestänyt projek-
ti päättyi lokakuun lopussa. 
Oulun seudun sotaorpoyh-
distyksen kautta rekisteröityi 

Oulun seudun  
Sotaorpojen vuosikokous

565 sotaorpoa ja koko maas-
sa yli 15 000. Pudasjärvel-
lä oli enimmillään yli 15 000 
asukasta ja niinpä myös so-
tiin osallistuneita miehiä oli 
paljon. Viime sodissa kaa-
tui 417 pudasjärveläistä san-
karivainajaa. Sotaleskeksi jäi 
152 naista ja sotaorvoiksi 381 
lasta. Nämä ovat suuria lu-
kuja yhden pitäjän osalle.

Suomen Sotaorpojen 
määrän arvioidaan olevan 
noin puolet vielä elossa ole-
vien sotaorpojen määrästä. 
Tiedot on kerätty Kaatuneit-
ten Omaisten Liiton toimis-

toon Helsingissä, josta ne 
siirtyvät aikanaan kansal-
lisarkistoon. Rekisteröinnin 
tavoitteena on, että valtio-
valta virallisesti tunnustaisi 
sotaorpouden ja myöntäisi 
jokaiselle rekisteröityneelle 
henkilökohtaisen sotaorpo-
tunnuksen. Tunnustamiseen 
liittyy rinnassa kannetta-
va merkki sekä kirjallinen 
todiste oikeudesta kantaa 
merkkiä. Sotaorpotunnuk-
sen myöntäminen on val-
misteltavana sosiaali- ja ter-
veysministeriössä.  Toiminta 
on ollut vireää, eri tapahtu-

miin osallistui vuoden aika-
na 1429 henkilöä.

Alkaneen vuoden toimin-
tasuunnitelmaan kuuluu 
yhtenä tapahtumana retki 
Lappeenrantaan, jossa pal-
jastetaan 12.8. valtakunnalli-
nen sotaorpopatsas. Puheen 
tilaisuudessa pitää valtio-
neuvos Riitta Uosukainen 
ja paikalle on kutsuttu kor-
kein valtiojohto. Yhdistys tu-
lee tänä vuonna toimineeksi 
kymmenen vuotta, juhlapäi-
vä pidetään marraskuussa.

Pekka Perä
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

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

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

KUULUTUS
Asemakaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2011 hyväksynyt
Iso-Syötteen asemakaavan muutoksen korttelissa 55 sekä
siihen liittyvillä viher- ja katualueilla. Asemakaavan
muutoksella muodostuvat korttelit 55 a ja 55 b sekä niihin 
liittyvät viher- ja katualueet.

Päätös on nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja
mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa
www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 7.2.2012                           KAUPUNGINHALLITUS

KOKOUSKUTSU
Pudasjärven Kajastus Ry:n sääntömääräinen

kevätkokous pidetään To 16.2. klo 16.00
Osviitassa Kauralantie 3.

Hallitus kokoontuu klo 15.00.
Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Tervetuloa. 
Hallitus

Teatterimatka -  lauantaina 
3.3.2011
KEMIN 

KAUPUNGINTEATTERIIN 
musikaaliin

Bussi Somerolle – 
Rauli Baddingin tarina

                  
Lippu ja matka: 
30 € peruslippu
27 € eläkeläiset

20 €  - opiskelijat ja työttömät
Lippuja vain rajoitettu määrä! 

Varaa omasi heti!

Tiedustelut ja sitovat ilmoittau-
tumiset kulttuuritoimistoon 

keskiviikkoon 15.2. mennessä, 
puh. 040-5856229.

        
Järjestää  Pudasjärven
kaupungin Kulttuuritoimi

LAINAN PÄIVÄ 
KESKIVIIKKONA 8.2. 

PUDASJÄRVEN KIRJASTOSSA 
• ARVONTAA

• kävijöiden kesken
arvomme kirjapalkintoja
• SAKOTTOMAT PÄIVÄT 

• voit palauttaa lainasi 8.-10.2
ilman sakkoja

Pudasjärven kaupunginkirjasto
Tuulimyllyntie 4

Puh. 040 826 6434
kirjasto@pudasjarvi.fi

Kuntayhtymän johtaja Kirsti 
Ylitalo-Katajisto on siirtynyt 
Oulun kaupungin hyvin-
vointijohtajaksi. Hänen si-
jaisenaan toimii sosiaalijoh-
taja Leena Pimperi-Koivisto. 
Yhtymähallitus on esittänyt 
maaliskuussa kokoontuval-
le yhtymävaltuustolle, että 
kuntayhtymän johtajan vir-
ka laitetaan auki.  

Sosiaalijohtajan tehtäviä 
hoitaa väliaikaisesti perhe-
palvelujohtaja Kari Matela. 

Kuntayhtymän  
virkajärjestelyjä

Maksuton
RAVINTO –TUNTI

To 9.2 klo 19-20
Uimahalli Puikkari, Pudasjärvi

Esillä ja maistiaisena Vesiliukoinen Ravintosarja.

Asiantuntijana; sairaanhoitaja,
10v. kokemus soluravinnosta

Mari Ylilehto
Lisätietoa:  puh. 040 560 9514/040 912 4369

NUORISOPALVELUt
TIEDOTTAA 2/2012

NUORISOTILAT kirjastotalolla avoinna ma-pe 12-20
Nuorisokahvilassa lauantaisin klo 18-23 teemana
11.2. sosiaalinen media, Facebookissa Pudasjärven
nuorisopalvelut, dj. Sami ja Saila
18.2. kierrätys (voit tuoda vaatteita tms. kierrätettäväksi)
dj. Tarja ja Paula 
25.2. opiskelu ja ammatit – elävä kirjasto, dj. Tarja ja Saila
3.3. oikeudet ja velvollisuudet, dj. Tarja ja Saila
10.3. lautapelit, dj. Jari ja Saila
17.3. media, dj. Tarja ja Saila
24.3.monikulttuurisuus, dj. Tarja ja Saila
31.3. SPR:n toiminta, dj. Kari, Arto ja Tarja
Iltojen ohjelmista lisätietoja löytyy facebookista ja
kaupungin nettisivuilta. 

SYÖTEKULJETUKSET
La 3.3., La 17.3., La 31.3. ja La 14.4.
Pakkasraja – 20. Lähtö nuorisotilojen edestä klo 9 ja paluu 
samaan paikkaan klo 18. Ilmoittautua voit kaikkiin
kuljetuksiin yhdellä kertaa tai vain yksittäiselle päivälle
(muistathan aina ilmoittaa peruutuksesta ajoissa).  Linja-auto 
2 €. Hiihtokeskus Pikku-Syöte: päivälippu 18 €, suksipaketti 
18 € ja lumilautapaketti 22 €, Hiihtokeskus Iso-Syöte; päivä-
lippu 20 €, suksipaketti 14 €, lumilautapaketti 24 €.
Syötekuljetuksia sponsoroivat Hiihtokeskus Iso-Syöte ja
Pikku-Syöte, Pudasjärven Osuuspankki, Iijokiseutu, Nevakivi 
ja Pudasjärven Apteekki.  Kiitos :)

LELU, KIRJA JA LIIKUNTAVÄLINE KERÄYS 
Kongosta tulevien perheiden lapsille ja nuorille Nuorisotiloilla, 
kirjastotalolla la 18.2. klo 12-16.  Lahjoituksia vastaanottavat 
Susanne, Piia, Hanne, Tiina ja Anjuska.  Kahvi, mehu ja
pullatarjoilusta vastaavat maahanmuuttajien
peruskoulutuksen ryhmä.  Lisätietoja Tarja Väisänen

TYTTÖRYHMÄ 
2-luokkalaisille kokoontuu torstaisin Suomi-kodilla klo 
17-19.  Tammikuun 2012 aikana toimintaa on käynnistelty 2 
A luokan sekä 9 luokan tyttöjen kanssa.  Ryhmään voi
ilmoittautua Tarjalle pe 10.2. mennessä.

TOIMINTAPÄIVÄT
lauantaisin 2-4-luokkalaisille klo 12-14 käynnistyvät 17.3 
alkaen, ensimmäinen kerta nuorisotiloilla.  Ryhmään voi
ilmoittautua helmikuun aikana Jarille tai Tarjalle. 

CARNIVAL DISCO, K13, päihteetön
liikuntahallilla pe 2.3. klo 20.30-01.00.  Lippu 3 €.
Järj. Pudasjärven kaupungin nuorisopalvelut ja Nuorten Tuki 
ry

NUORISOPASSI
3 lk- 18 vuotiaille on tilattavissa tai päivitettävissä, 2€,
nuorisotiloilla helmi-maaliskuun 2012 aikana
Nuorisopassin sisältö v. 2012
Kesport Pudasjärvi Normaalihintaiset tekstiilit ja    
 jalkineet -10 %
Aarrearkku Kaikki normaalihintaiset    
 tuotteet (ei käsityöt) - 10 % 
Pudasjärven
Kirjakauppa Oy Normaalihintaiset tuotteet  -10 %   
 Oppikirjat, tarvikkeet  -10 %
Parturi Kampaamo  Hiustenleikkaus  - 2 €
Saxari 
Syötekeskus Oy Aikuisten yli 12 v. päivälippu 22€   
 Lasten alle 12 v.  päivälippu  15€ 
 Suksipaketti 18 €
 Lautapaketti 22 €
Hiihtokeskus Iso-Syöte  Hissiliput - 10 %

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUSSA
kirjastotalon Suomi-koti, (seutunappi.fi)
helmikuun teemana on opiskelu
maaliskuun teemana ovat oikeudet ja velvollisuudet

ALA-IKÄISTEN TUPAKOINTIIN PUUTTUMINEN
Nuorisopalvelujen henkilöstö tulee ottamaan helmi-
maaliskuun aikana yhteyttä tupakoimasta tavattujen lasten ja 
nuorten vanhempiin.  Tavoitteena on luoda yhdessä lapsen, 
nuoren ja vanhemman kanssa toimintamalli, joka ehkäisee 
tupakoinnin aloittamista tai sen jatkamista.  Vanhemmat
voivat myös tarvittaessa ottaa yhteyttä asian tiimoilta
nuorisopalveluihin.

Ilmoittautumiset ja yhteystietomme ovat:
Tarja Väisänen
nuorisopalveluista vastaava vapaa-aikaohjaaja
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi, 040 5262 765

Jari Pekkala, nuoriso-ohjaaja
jari.pekkala@pudasjarvi.fi, 0400 703 307
Nuorisotilat ja Suomi-koti, kirjastotalo, Tuulimyllyntie 4

Perhepalvelujohtajan sijai-
sena toimii erityisryhmien 
asumispalveluvastaava Satu 
Turkka (os. Palovaara). Ke-
hitysvammaisten seudulli-
sista asumispalveluista vas-
taa sijaisjärjestelyjen aikana 
Tanja Heikkilä ja mielenter-
veyskuntoutujien asumis-
palveluista Raija Sarajärvi.

Ylilääkäri Olavi Timonen 
jäi eläkkeelle vuodenvaih-
teessa, ja hänen tilallaan jat-
kaa entinen terveyspalve-

lujohtaja H. Tapio Hanhela. 
Terveyspalvelujohtajan vir-
ka on ollut auki, ja virkaan 
oli kolme hakijaa. Yhtymä-
hallitus käsittelee valintaa 
seuraavassa kokouksessaan. 
Terveyspalvelujohtajan si-
jaisena toimii toistaiseksi 
kuntoutuksen seudullinen 
palveluesimies Tiina Vuo-
nonvirta.

Oulunkaari tiedotus

LUE 
PUDASJÄRVI-

LEHTI 
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 www.pudasjarvi-lehti.fi
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Putaan
Katsastus Oy
Konetie 11
Haukipudas
Puh. 08-340 700

Konetien
Katsastus Oy

Äimätien
Katsastus Oy

60€60€

33€ 30€

VC
A

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

Luotettavasti paikalliselta !

Pudasjärvi-lehden toimitus

toivottaa kaikille lukijoille

Hyvää Ystävänpäivää !

To 09.02  klo 11.00 alkaen

MYYNNISSÄ UUTTA
JA KÄYTETTYÄ TAVARAA

RAKENNUSTARVIKKEITA
ESIM. IKKUNOITA, OVIA,
AITAELEMENTTEJÄ JA PALJON MUUTA 
RAKENNUSTARVIKETTA SEKÄ
KÄYTETTYJÄ KONEITA ESIM.

• SYM ORBIT MOPO
• MUULI 590 PERÄKÄRRY
• TM-TRAILER
• MOOTTORISAHA

JA PALJON MUUTA HYVÄÄ TAVARAA!

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, Puh. 020 752 8260
Palvelemme ma-pe 8 - 17, la 9 - 14. Tervetuloa!

www.rautia.fi

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Konekauppa: Vesa  Huhta 040 538 9626
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Lynx Yeti 550

Vaihtokelkat

ARTIC CAT Z570 -07 4450,00
LYNX ADVENTURE 600SDI  -08 7500,00
LYNX COBRA ENDURO -94 1850,00
LYNX FORES T FOX -06 6750,00
LYNX FOREST FOX -07 5700,00
LYNX FOREST FOX    -06 6550,00
LYNX FOREST FOX -01 3450,00
LYNX RANGER 550 -09 7500,00
SKI-DOO TUNDRA 550 -10 7500,00
LYNX FOREST FOX -03 4150,00

Vaihtokoneet (sis.alv 23%)
Tuhti 120ws peräkärry

6800,00
Rusky steel 90
maansiirtovaunu

7400,00
KRONE SWARBO
38 karhotin

7800,00
POMO LlIVAKKA
10M LETKULEVITIN

1950,00

OVH -60%
HUUTOKAUPPA

HAKKI 2X HALKOMAKONE

ALA-TALKKARI NIITTOKONE 

5650,00

1400,00

HUUDOT MAKSETTAVA HETI 
PAIKAN PÄÄLLÄ .

HUUTOKAUPPA

Loppuviikon tarjous
kaikki FXA TYÖKALUT

8390,-
+toim.kulut

Uudet YETI-mallit mullistavat käsityksen hyötykelkoista! 
Huippuluokan ajomukavuuden ja vetokyvyn perustana on 
50 cm leveä telamatto, PPS-A-telasto sekä luja ja erittäin 

kevyt LXU-runko. LTS-etujousituksen ansiosta kelkka etenee 
vaikeassakin maastossa. Käyttömukavuutta lisää

sähköstartti. Kelkan voimanlähteenä toimii legendaarinen 
Rotax 550 -moottori.


