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NAUTA-SIKA JAUHELIHA
20% 700g

VALIO
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1l
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CARLETTI KARKKIPUSSIT
135g
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OHUT PALVATTU
MAALAISLENKKI
350g

FORSSAN PUNAJUURISALAATTI
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2l
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Tervetuloa

Lippu 4€ sis. ep.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita ja pizzaa
Tarjoamme

Perjantai 17.2.

Wintti
Lauantai 18.2.

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

25.2. ARJA HAVAKKA

DJ LEILA

Tulossa:

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 16.2, to 23.2, to 1.3.Pudasjärvi-lehti
on myös

Facebookissa !

Käy
tykkäämässä!

UUSI iPHONE 4S. NOPEIMPAAN VERKKOON.UUSI iPHONE 4S. NOPEIMPAAN VERKKOON.

iPhone 4S 16GB (20 €/kk) ja DNA Joustava M (14,90 €/kk) ja DNA Täysnopeus (0 €/kk) yhteishintaan 34,90 €/kk, Avaus 2,90 €. 24kk:n määrä-aikainen sopimus (yhteishinta sopimuskaudella väh. 840,50 €). Joustava M ja 
Täysnopeus – tilaukset jatkuvat 24:kk:n jälkeen toistaiseksi voimassaolevina hinnaston mukaisilla hinnoilla. iPhone 4S suositushinta 619 €. Lisätiedot www.dna.fi  
TM & © 2011 Apple Inc. All rights reserved.
*Omnitele Oy, 3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, lokakuu 2011.

34,90 €/kk 
(24 kk)=

iPhone 4S +

iPhone 4S sekä Joustavasti 350 minuuttia 
puhetta/tekstareita ja nopea netti.

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

MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO Ma-pe 9-17
la 9-13

Umpihankihiihdot 
15. kerran s. 4

Julia Pätsille kaksi SM-
kultaa ja pronssi s.5 

Lotan muistoja
elämän varrelta s.11

Porokarnevaalit s. 7
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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

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

Hyve määritellään helposti jonkinlaiseksi pyhimyk-
selliseksi ominaisuudeksi, mutta todellisuudessa se on 
mahdollista kaikkien ihmisten saavuttaa, itseään ke-
hittämällä ja kasvattamalla. Hyve on hyvien ominai-
suuksien moninainen ketju ja laajan onnen keskeinen 
olemus. Se muotoilee ihmisestä varovaisen, valppaan, 
harkitsevan, viisaan taitavan, rohkean, maltillisen, si-
veellisen, menestyvän, suositun eli todellisessa elä-
mässä tasapainoisesti itsen ja toisten kanssa toimeen-
tulevan ja myönteisiä asioita ja tekoja aikaansaavan 
yksilön.

Kolme ominaisuutta tekee ihmisen onnelliseksi, py-
hyys, terveys ja viisaus. Hyve on aurinko vähäpätöi-
sessä maailmassa ja se säteilee ympäristöönsä hyvänä 
omanarvontuntona. Se on niin kaunis, että se saa ar-
mon Jumalan ja ihmisten silmissä. Voidaan kunnioi-
tuksella todeta, ettei ole mitään niin rakastettavaa ja 
ihailtavaa kuin hyve, eikä mitään niin kavahduttavaa 
kuin pahe. Ihmisen lahjakkuutta ja suuruutta mitataan 
hyveellä, ei onnella. Vain hyve voi olla niin täydellistä, 
että se kykenee tekemään elävästä ihmisestä rakastet-
tavan ja kuolleesta muistettavan.

Lohdutuksen vastaanottaminen ja antaminen ovat 
hyveen ominaisuuksia.

”Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, 
niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voi-
malla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia.” 
2.Kor.1:4

  

         Sointu Veivo

Arvokas ominaisuus HYVEKirkkovaltuusto kokoontui 
vaaliteemalla

Kirkkovaltuuston väkeä.

Kirkkovaltuuston kokouk-
sessa maanantaina 13.2. ei 
tällä kertaa ollut varsinai-
sesti esillä päätettäviä asioi-
ta, vaan kokouksen teemana 
oli tällä kertaa vaalit. Erittäin 
virallisin menoin toteutettiin 
kirkolliskokouksen ja hiip-
pakuntavaltuuston maal-
likkojäsenten vaalit Pudas-
järven kirkkovaltuutettujen 
osalta.

Kaksikymmentäkaksi ää-

nioikeutettua kirkkovaltuu-
tettua äänestivät kokouksen 
aikana ja seuraavan päivän 
tiistaina aikana tulokset toi-
mitetaan tuomiokapitulin 
vaalilautakuntaan, jossa las-
ketaan äänet ja lopullinen tu-
los selviää.

Tilaisuuden aluksi suo-
ritettiin ylimääräinen oh-
jelmanumero, jossa kirkko-
valtuuston puheenjohtaja 
Arvo Niskasaari kukitettiin 

70-vuotis syntymäpäivänsä 
kunniaksi. Virallisesta päi-
västä oli kyllä kulunut jo 
tovi, mutta kirkkoherra Kim-
mo Helomaa ja seurakunnan 
talouspäällikkö Maire Pu-
hakka halusivat noudattaa 
perinnettä, että kukat ja lah-
jakirja luovutetaan syntymä-
päivää seuraavassa kirkko-
valtuuston kokouksessa. (jk)

Kirkkovaltuuston sihteeri Maire Puhakka (vas.) ja kirkkoherra Kimmo Helomaa (oik.) 
kukittivat puheenjohtaja Arvo Niskasaaren syntymäpäivän johdosta, hieman jälkikäteen 
tosin.

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu, seurakuntakodissa 
su 19.2. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Jaakko Sääskilahti, Juk-
ka Jaakkola, kirkkokuoro.
40- päivää kirkkomusiik-
kinäytelmän harjoitukset 
seurakuntakodissa ke 15.2. 
klo 19.
Yhteisvastuukeräys on 
käynnissä! Hae oma listasi 
kirkkoherranvirastosta!
Ystävän kammaria ei ole ti 
21.2.  Tervetuloa yhteisvas-
tuutapahtumaan  to 23.2. klo 
10-15.

Sauvakävelyilta ti 21.2.  klo 
18 Liepeessä.
Sämpylöiden  leivontatal-
koot ke  22.2. yhteisvastuun 
hyväksi klo 13 srk-talolla. Jo-
kainen leipuri on tervetul-
lut!
Koillismaan alueen kuulo-
vammaisten leiripäivä tiis-
taina 13.3. seurakuntatalolla.
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ti 21.2. 
klo 11.
Yhteisvastuutapahtuma  
seurakuntakodissa to 23.2. 
klo 10-15, ruokailumahdolli-
suus klo 10-15, ruokana her-
nekeitto, leipä, maito ja pul-
lakahvit, hinta 5 €/aikuinen 
ja 2€/lapsi. Toimintapisteet: 
rukouspolku, kirpputori, 
aarrearkku, makkaranpais-
toa, askartelua, arpajaiset, 
tuotto yhteisvastuukeräyk-

sen keräyksen hyväksi.
Kuorot: Vox Margarita ke 
15.2. klo 18, lapsikuoro to 
16.2. klo 17, kirkkokuoro to 
16.2. klo 18. Sarakylän kap-
pelikuoro to 16.2. klo 18.45. 
Eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 15.2. klo 13.
Lähetyksen kirpputori ke 
15.2. klo 10-13.
Perhekerho  ke 15. 2. ja to 
16.2.  seurakuntakodin per-
hekerhossa ulkoilua, ko-
koontuminen klo 10 Raja-
maan rantaan, jos et halua 
ulkoilla voit tulla suoraan 
seurakuntakodille. Säävara-
us -15 °.
Puhoksen perhekerho ma 
20.2. klo 10-13.
Livon perhekerhoa ja seura-
kuntakodin perhekerhoja ei 
viikolla 8. Tervetuloa yhteis-
vastuutapahtumaan to 23.2. 

klo 10-15 seurakuntakodille.
Rauhanyhdistys: Vuosiko-
kousseurat Ervastissa Pia ja 
Vesa Ervastilla su 26.2. klo 
14 (Seppo Leppänen).  Om-
peluseurat Yli-Livolla Päivi 
ja Juha-Pekka Luokkasella 
pe 17.2. klo 18 (Pekka Lehto). 
Vuosikokousseurat Hirvas-
koskella Leena Tolkkisella 
su 26.2. klo 14 (Jukka Lehto). 
Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Heidi Mannisella pe 17.2. 
klo 19. Lähetysseurat Sara-
kylän kappelissa ke 22.2. klo 
19 (Tapani Alakärppä, Mart-
ti Havia). Vuosikokousseu-
rat Kurenalan ry:llä su 19.2. 
klo 17 (Eero Illikainen).
Kastettu: Veeti Johannes 
Koivukangas
Avioliittoon vihitty: Johan-
nes Juho Koivukangas ja 
Ulla Karoliina Kelahaara

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

Latukahvila Pytkynpirtti
Syötekyläntie 382
puh. 044 363 3939
www.lahjanpuoti.fi

Avoinna joka päivä
18.2.-8.4.2012

klo 10-16
Herkulliset kotona leivotut 

munkit, marjapiirakat ja
sämpylät. Lättypäivä

tiistaisin!

Kahvilassa myytävänä upeita 
käsitöitä:  huovutettuja

porolapasia, juhla ja
erikoissinappia, marjahilloa, 

puukäsitöitä mm. lintulautoja, 
hopeakoruja, poronsarvi-
koruja ja käyttöesineitä

Kahvila sijaitsee n. 6km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä 
ja tavoita asiakkaasi !

040 1951 732

Pudasjärvi-lehti on Pudasjärven 
luetuin tiedotusväline niin

painettuna, kuin verkkolehtenä. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä!
040 1951 732

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

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

 

  
  

 

 
 

Tuotteemme tehtaalta noudettuina:
• Bioklapi-laatikko  13 kg 3,60 €
• Bioklapi-säkki (irtotavara)  25 kg  6,00 €
• 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

Torniojokilaakson kala-auto 
Pudasjärvellä torilla
to 16.2 klo 10-16.30.

Tunturivesien kaloja: rautua, siikaa
Merikalat: Kuningasrapua, tiikerirapua,

katkarapua, sinisimpukkaa.
Savukalat: Siikaa, rautua.

Graavisuolattua siika- ja rautufilettä,ym.

Puh. 0400 169 259 

Pudasjärven Osuuspankin 
vakavaraisuus on pitkäjän-
nitteisesti rakennettu ja erit-
täin vahva. Vakavaraisuus-
suhde kohosi vuoden 2011 
lopussa jopa 52,1 prosenttiin. 
Huomattava kasvu perustuu 
osaksi siihen, että vakavarai-
suuslaskennassa siirryttiin 
käyttämään aiempia kehitty-
neempiä menetelmiä.

Vakavaraisuutta kartu-
tetaan pääasiassa vuosit-
tain tuloksen kautta. Tämän 
vuoksi pankin liikevoiton 
ja tuloksen tulee olla riittä-
vän korkealla tasolla. Viime 
vuonna Pudasjärven Osuus-
pankin liikevoitto jäi hieman 
edellisvuodesta, mutta ylitti 
kuitenkin kahden miljoonan 
euron rajan ja oli 2 004 377 
euroa. Liikevoitto perustuu 
merkittävältä osin korkokat-
teeseen, joka kasvoi liki neljä 
prosenttia edellisvuodesta. 
Myös palkkiotuotot kasvoi-
vat hieman. Pankin tehok-
kuus parani, kun henkilös-
tö- ja hallintokulut alenivat 
edellisvuodesta yhteensä 
viidellä prosentilla.

Suomen talous kehittyi 
kohtuullisesti vuonna 2011. 
Hyvän alkuvuoden jälkeen 
talouden tunnelmat synk-
kenivät jyrkästi loppuvuo-
den velkakriisin vuoksi. 
Tämä ei kuitenkaan heijas-
tunut voimakkaasti kotitalo-
uksien kulutus- ja investoin-
tipäätöksiin. 

Markkinakorot kääntyi-
vät alkuvuoden nousun jäl-
keen laskuun kesällä. Pu-
dasjärvellä talouskehitys oli 
kohtuullista, ja henkilöasi-
akkaiden osalta pankkitoi-
minnan kasvu muodostui 
kohtuullisen hyväksi. Yri-

Pudasjärven Osuuspankki kasvatti 
vakavaraisuuttaan ja tehokkuuttaan

tystoiminnan osalta Pudas-
järvelle kaivattaisiin merkit-
tävästi aiempaa suurempaa 
toimeliaisuutta.

Lainanoton kannalta var-
sin suotuisissa oloissa Pudas-
järven Osuuspankin luoton-
anto kasvoi. Uusia luottoja 
nostettiin lähes 30 miljoonaa 
euroa, ja luottokanta kasvoi 
4,1 prosentilla runsaaseen 
121 miljoonaan euroon. Tal-
letuskasvu oli hieman voi-
makkaampaa (4,6 %), ja tal-
letuskanta vuoden lopussa 
oli noin 700 000 euroa luot-
tokantaa suurempi. Vakuu-
tussäästäminen kasvoi myös 
hieman, kun taas markki-

natilanne söi rahastosääs-
töjen kehitystä. Kaikkineen 
Pudasjärven Osuuspankin 
pankkitoiminta kasvoi vii-
me vuonna liki neljällä pro-
sentilla.

Pudasjärven Osuuspan-
kin asiakas- ja jäsenmää-
rä jatkoivat myös kasvuaan. 
Pankki sai vuoden kulues-
sa 310 uutta asiakasta ja 138 
uutta jäsentä. Vuoden lopus-
sa asiakkaita oli 12 711 ja jä-
seniä 5 974. Omistajajäsenil-
le kertyi kuluneena vuonna 
OP-bonuksia 439 804 euroa 
ja osuus- ja lisäosuuspää-
omille esitetään maksetta-
vaksi korkoa 137 417 euroa.

Eläkkeelle siirtymisten 
myötä Pudasjärven Osuus-
pankin työntekijämäärä ale-
ni. Vuoden 2011 lopussa 
työntekijöitä oli 18. Lähitule-
vaisuuden asiakaspalvelun 
ylläpitämisen ja kehittämi-
sen arvioidaan edellyttävän 
jatkossa työntekijämäärän 
säilyttämistä saavutetulla ta-
solla. 

Erinomaisen vakavarai-
suuden ja maksuvalmiu-
den johdosta Pudasjärven 
Osuuspankin valmiudet 
luotonantoon ovat edelleen 
erittäin hyvät. Luotonotta-
jan näkökulmasta korkotaso 
on hyvin houkutteleva. Vas-
taisten koronnousujen varal-
ta suojautumiselle aika on 
myös edullinen, kertoi toi-
mitusjohtaja Teuvo Peräta-
lo. (ht)

Toimitusjohtaja Teuvo Perätalo esitteli lehdistölle Pudasjärven viime vuoden toimintaa. 
Pankin erinomaisen vakavaraisuuden ja hyvän maksuvalmiuden johdosta pankin val-
miudet luotonantoon ovat erittäin hyvät. 

Pudasjärven Osuuspankki järjesti keskiviikkona 8.2 lehdistötilaisuuden, 
jossa toimitusjohtaja Teuvo Perätalo esitteli pankin viime vuoden toimintaa. 
Hän totesi sen kaikkien lukujen valossa erinomaiseksi. Henkilöasiakkaiden 

osalta Pudasjärvellä oli kohtuullinen kehitys, yritystoiminnan osalta Perätalo 
kaipasi merkittävästi aiempaa suurempaa toimeliaisuutta.

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

Konetien
Katsastus Oy

Äimätien
Katsastus Oy

60€60€

33€ 30€

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Oikaisu:
Viime lehdessä Naisvoimaa-
päivän artikkelin kuvatek-
sissä oli virhe. Kuvassa oli 
siis yhdistyksen uusi pu-
heenjohtaja Anne Väyrynen 
(ei Ahonen).

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?

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

Paljon Uutuuksia! Mahtavia Tarjouksia!
Tule tekemään hyviä löytöjä!

Osallistu samalla Yllätyskassin Arvontaan! (arvo. 50€)
Nimi :
Puh. : 
Leikkaa ja tuo tämä arvontaan viim. la 25.2 klo13 mennessä
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Umpihankihiihto viime vii-
konvaihteessa 10-12.2 sujui 
lähes ihanneolosuhteissa säi-
den kannalta. 71 joukkuetta 
hiihti kisan loppuun. Tänä 
vuonna voiton vei Kouvo-
lan varuskunnan 5-henkinen 
joukkue. Lauantaina ykkö-
senä ollut Team Lähivakuu-
tus taipui heille viimeisessä 
tiukassa nousussa minuutin 
verran kakkoseksi ja viime 
vuoden voittaja Kiinteistö-
neliön joukkue oli kolmante-
na seitsemän minuuttia voit-
tajan takana. 

Pudasjärvisiä joukkuei-
ta oli yhdeksänneksi sijoittu-
nut Metsäläiset ja 21. sijalle 
sivakoinut Ohtosen joukkue. 
Pronssille päässeen Kiin-
teistöneliö –yritysjoukkueen 
kotipaikka on Pudasjärvi. 
Lisäksi useissa joukkueis-
sa oli pudasjärvellä asuvia 
tai paikkakunnalta lähtöi-
sin olevia henkilöitä. Kisassa 
oli myös yksi ulkomaalainen 
joukkue sekä useita muita 
hiihtäjiä ulkomailta. 

Loppu jyrkkää
rinnettä ylös
Tänä vuonna uutena oli 
maalin sijoittuminen Pik-
ku-Syötteen länsirinteiden 
hissin yläasemalle, joten lo-
pussa oli tiukka nousu 750 
metrin matkalla. Vaikka alla 
oli kova pohja, päällä ollut 
15 sentin irtolumi teki hiih-
don kaikille haasteelliseksi. 
Pitovoiteita lisättiin rintei-
den alla, lisättiin pitoteippe-
jä, suihkeita, karvoja, rem-
mejä vedettiin tiukemmalle 
ja jopa kynnysmattoa viritel-
tiin suksiin hyvän pidon saa-
vuttamiseksi. 

Neljä joukkuetta joutui 
keskeyttämään, kun tuli sai-
raus, sattui välinerikkoja ja 
eräs kisaaja loukkasi jalkan-

Onnistunut Umpihankihiihdon MM-kisatapahtuma
sa sunnuntaiaamuna. Sairas-
tuneen henkilön joukkue jät-
ti sunnuntain hiihdon väliin, 
muiden kolmen joukkueen 
jäsenet hiihtivät loppuun ki-
san ulkopuolella. 

Kisojen johtaja Heino 
Ruuskanen kertoi, että kil-
pailijoilta saatiin hyvää pa-
lautetta. Lauantaina oli 
hyvä luisto ja tehtävärasteil-
la ei kisan voittoa ratkaistu, 
vaan hiihtämällä. Tosin yk-
silökisassa sunnuntaina yli-
voimaisesti parhaan ajan 
hiihtänyt Juha Julkunen Sa-
vukoskelta joutui lähtemään 
15 minuuttia voittaja Ant-
ti Tolosta myöhemmin teh-
täväsakkojen vuoksi. Vaik-
ka hän tavoitti kahdeksan 
minuuttia, ero oli liian suu-
ri voittoon. 

Varsinainen palaute tu-
lee kilpailijoilta jälkeenpäin 
kisapalautteiden kautta. 
Niissä on yleensä hyviä eh-
dotuksia kisajärjestelyjen pa-
rantamiseksi ja ensi vuoden 
kisaan otetaan niitä huomi-
oon mahdollisuuksien mu-
kaan, totesi Ruuskanen. Hän 
vielä haluaa kiittää kaikkia 
osallistujia, talkoolaisia sekä 
yhteistyöstä Hotelli Syöte-
keskusta, joka on ollut koko 
kisahistorian ajan kilpailu-
keskuksena.  

Hiihdot olivat 15-vuotis-
juhlakisa. Sen kunniaksi lau-
antai-illan yleisötilaisuudes-
sa jaettiin kisojen idean isälle 
Heikki Haavikolle juhlastan-
daari nro ykkönen. Kakkosen 
ja kolmosen saivat koko ajan 
kilpailujärjestelyistä vastuu-
ta kantaneet Heino Ruuska-
nen ja Marko Koivula. Sun-
nuntaina kisojen päätteeksi 
jaettiin kahdeksan standaa-
ria alusta saakka jokaisessa 
kisassa mukana olleille hen-
kilöille, mukana myös kaksi 
pudasjärvistä Ohtosen jouk-

kueen jäsentä, Pentti Kaija-
la ja Eero Honkanen. Yli 10 
kisaa hiihtäneitä umpihan-
kineuvoksen tittelin saajia 
on nyt yli 50. Tässä kisassa 
neuvoksen arvon saavutti 14 
uutta hiihtäjää. 

Parasta erähenkinen 
tunnelma
Kaikki kisat käynyt Umpi-
hankineuvos Martti Lähtei-
nen Helsingistä käytti pu-
heenvuoron lauantai-illan 
yleisötilaisuudessa, joka pi-
dettiin Pärjänjoen varressa 
hiihtäjien yöpymispaikalla. 

-Parasta kilpailussa on 
erähenkinen tunnelma ja 

mahdollisuus koetella paitsi 
kuntoaan myös varusteitaan 
sekä keskustella muiden erä-
taidot hallitsevien ihmisten 
kanssa. Tärkeintä ei kaikil-
le ole voitto, vaan hyvä ret-
ki. Tosin monet retkelle läh-
teneet joukkueet meidän 
Ahkiojoukkueen tavoin syt-
tyivät kilpailuun kun ovat 
nähneet mahdollisuuden si-
joittua.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila kiinnitti huo-
miota tervehdyksessään 
umpihankeen hurahtanei-
den harrastajien innostuk-
seen ja sitkeyteen. Syötteen 
maisemissa koetaan luon-
non kauneus, rauha, lumi ja 

jää. Tapahtumana osallistu-
neet näkevät myös luonnon 
ihmeitä, eläimistöä, kasveja 
sekä kokevat aurinkoa ja lu-
misadetta, luetteli Daavittila 

-Tämä tapahtuma on mer-
kittävä ponnistus ja yhteis-
työn voimainnäyttö sekä tär-
keä Syötteen ja Pudasjärven 
matkailun näkökannalta.

Puolustusvoimien terveh-
dyksen esitti Pohjois-Suo-
men Sotilasläänin komentaja 
kenraalimajuri Jukka Haak-
siala. Hän korosti, että so-
tilaille on tärkeää tulla toi-
meen metsässä ja maastossa. 
Suomen puolustusvoimien 
taktiikka perustuu hyvään 
maaston käyttöön ja hyvä 

hiihtotaito ja maastossa sel-
viytyminen kuuluu oleellise-
na osana varusmiesten kou-
lutukseen. 

Iltahartauden piti seura-
kuntapastori Jaakko Sääs-
kilahti. Hän kertoi jäävänsä 
yöpymään hankien keskel-
le telttaan ja osallistuvansa 
sunnuntaina hiihtoon valvo-
jana/perässähiihtäjänä. Ra-
nuan eläinpuistosta oli pai-
kalla kisamaskottiasuun 
pukeutunut Jonne Jääkarhu. 

Heimo Turunen

Lisää kuvia ja kisatunnelmia 
ensi viikon lehdessä!

Jonne Jääkarhua tervehtivä Martti Lähteinen on ollut mukana joka kisassa. Hän tuumii 
,että tärkeintä ei ole voitto, vaan hyvä retki. Martilla olikin mukana kota ym retkellä tar-
vittavia välineitä, joita veti ahkiossa yhdessä myös jokaisessa kisassa mukana olleen 
poikansa Antin sekä joukkueen jäsenten Jouko Arvolan (8. kerta) ja Pekka Järvisen (6. 
kerta) kanssa. 

Umpihankihiihtojen idean isä Heikki Haavikko sekä kilpailujohtaja Heino Ruuskanen 
ja kilpailusihteeri Marko Koivula saivat lauantain iltatilaisuudessa 15-v juhlastandaarit. 
Samanlaiset standaarit luovutettiin hiihdon päätteeksi myös jokaiseen kisaan osallistu-
neelle kahdeksalle hiihtäjälle.

Joukkueita tulossa lauantaina tehtävärasti 3:lle. Kuva Kalervo Lassila.

15-v juhlahiihto:

”Parasta kilpailussa on erähenkinen tun-
nelma ja mahdollisuus koetella pait-

si kuntoaan myös varusteitaan sekä kes-
kustella muiden erätaidot hallitsevien 

ihmisten kanssa. Tärkeintä ei kaikille ole 
voitto, vaan hyvä retki.”
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Valtiovarainministeriön kuntatyöryhmän esitys uudesta 
kuntajaosta nojaa vahvasti pakkoliitoksiin. Työryhmän 
selvityksessä myönnetään, että Pohjois-Pohjanmaan kun-
tarakenne on poikkeuksellinen. Siitä huolimatta selvityk-
sessä ajetaan härkäpäisesti samaa suurkuntamallia myös 
Pohjois-Pohjanmaalle. Sama lääke ei toimi erilaisiin vai-
voihin, pakkoliitosten myötä kuntien velat eivät muutu 
saataviksi.

On selvää, että kuntauudistuksen tarkoitus on vahvis-
taa jo ennestään vahvoja keskuksia. Mitään tietoa siitä, 
miten palvelut järjestettäisiin syrjäseuduilla, ei ole. Myös-
kään kuntaremontin tuomista säästöistä ei ole mitään ta-
keita. Hallitus on luottamassa kuntauudistuksessa tiedon 
sijasta luuloon.

Kuntauudistus olisi palautettava nyt lähtöruutuun. 
Parlamentaarisen, kaikki eduskuntapuolueet käsittävän 
työryhmän tulisi lähteä valmistelemaan kuntauudistusta 
puhtaalta pöydältä. Työryhmän tulisi ensin käsitellä sitä, 
miten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään 
tulevaisuudessa. Palveluiden ja ihmisten tulisi olla kunta-
uudistuksen lähtökohta. Kuntarajat tulevat vasta viimei-
senä tärkeyslistalla.

Vaikka kuntaministeri Henna Virkkunen on korosta-
nut, että esitys on virkamiesten tekemä, poliittinen ohjaus, 
kuultaa vahvasti läpi. Hallituksen lyhytnäköinen keskit-
tämispolitiikka on saavuttanut nyt huippunsa. Lähide-
mokratialle ei anneta mitään arvoa. Tällaisen politiikan 
seurauksena maaseutu autioituu. Onko tämä hallituksen 
tietoinen tavoite, vai onko kyse täydestä ymmärtämättö-
myydestä.

Antti Rantakangas 
kansanedustaja

Lukijan kynästä

Hallitus ajaa 
Pohjois-Pohjanmaalle pakkoliitoksia

Hallitus on käpertynyt virkamiesten tekemän kuntakar-
tan taakse, vaikka kartantekoa on taatusti poliittisesti oh-
jattu. Miksi hallitus ei voi suoraselkäisesti seisoa kartan 
takana? Nyt kellään ei tunnu olevan vastuuta työryhmän 
piirustuksista. Helsingistä käsin saneltuja kuntien pakko-
liitoksia ei pidä hyväksyä. Päätösvalta liitoksista täytyy 
olla kuntapäättäjillä.

Hallitukselta pitää vaatia kuntakarttojen piirtämisen 
sijaan vastauksia siihen, millä keinoilla ja malleilla palve-
luja tulevaisuudessa tuotetaan. Köyhien kuntien pakko-
liitoksilla eivät peruspalvelut ainakaan parane. Suuralu-
eet ovat tuhoon tuomittuja kuntalaisten osallistumisen, 
demokratian ja taloudellisten säästötavoitteiden näkökul-
masta. Keskittämisen ihannointi pakottaa ihmiset, työpai-
kat, koulutuksen ja palvelut kasvukeskuksiin. Vehkaperä 
vastustaa jyrkästi hallituksen keskittämislinjaa.

Suurkuntia perusteellaan muun muassa kuntien hal-
lintokulujen pienentämisellä. Tätä perustelua ei pidä niel-
lä, sillä kuntien hallintomenot ovat korkeintaan neljä pro-
senttia kuntien kokonaiskuluista. Todellisia säästöjä ei 
tulla saamaan. 

Hallitus on suunnitellut palkkaavansa kuntiin selvitys-
henkilöitä valmistelemaan kuntaliitoksia. Tämä on juuri 
sitä, mitä kunnissa vähiten toivotaan. Jatkuvan selvitysti-
lan sijaan kunnissa halutaan käsipareja terveys-, hoiva- ja 
koulutustyöhön.

Kuntien ongelmiin on vastaus kuntien entistä tiiviimpi 
yhteistyö. Pohjois-Pohjanmaalle kaavaillun viiden suur-
kunnan vaihtoehdoksi näen palvelupiirimallin. Mallissa 
maakunta jaetaan alle kymmeneen peruspalvelualuee-
seen, johon on koottu koulutus, sosiaali- ja terveyspalve-
lut sekä aluekehittäminen. Pohjois-Pohjanmaalle voidaan 
rakentaa myös erikoissairaanhoito koko maakunnan mal-
lina. Hoidon pääpisteinä olisivat Oulu ja Oulainen.

Mirja Vehkaperä 
kansanedustaja

Kuntaliitoksien sijaan kunnat 
tiiviimpään yhteistyöhön

Oulussa pidettiin viikon-
loppuna 11.-12.2.2012 ITF 
Taekwon-Don SM-kilpai-
lut.  Taekwon-Do Akatemi-
an isännöimissä kisoissa me-
nestyi hienosti ensimmäistä 
kertaa aikuisten sarjoissa kil-
paillut Julia Pätsi.  Lauantai-
na paremmuutta miteltiin 
liikesarjoissa ja otteluissa.

Naisten 1. dan liikesar-
joissa Julia selvitti tiensä fi-
naaliin, jossa vastaan tuli 
myös Taekwon-Do Akatemi-
aa edustava ja maajoukkue-
paikkaa hakeva oululainen 
harjoituskaveri Jutta Jakki-
la.  Tasaisessa kamppailussa 
joulukuussa 18 vuotta täyt-
tänyt Julia selvisi voittajana 
pokaten ensimmäisen SM-
kultansa naisten liikesarjois-
sa.

Myöhemmin päiväl-
lä Julia taisteli myös en-
simmäisen aikuisten sar-
jan ottelumitalinsa sijoittuen 
hienosti pronssille.  Illan gaa-
lassa Taekwon-Do Akatemia 
järjesti huikean näytöksen, 
jossa Julia oli myös mukana.  
Rankan päivän jälkeen mat-
kattiin kotiin elpymään päi-
vän koitoksista.

Sunnuntaina kisaohjel-

Julia Pätsille kaksi SM-kultaa ja pronssi
massa oli mustien vöiden 
osalta erikoistekniikkakil-
pailut ja voimamurskaukset.  
Naisten erikoistekniikois-
sa kaikkien kolmen telineen 
aloituskorkeudet suorit-
ti puhtaasti vain kaksikko 
Julia Pätsi ja Jutta Jakkila.  
Kaksikko järjestikin kulta-
karsinnasta varsinaisen jän-
nitysnäytelmän.  Kaikilla 
kolmella telineellä käytiin 
vuorotellen korotetuilla kor-
keuksilla.  Vasta viidennessä 
karsinnassa mestaruus sel-
visi Julian potkaistessa hyp-
pykiertopotkunsa 205 kor-
keuteen voimalla, joka tuotti 
täydet kaksi pistettä.  Jakki-
la ei tähän korkeuteen yltä-
nyt. Niinpä Julia Pätsi uusi 
viimevuotisen mestaruuten-
sa tässä lajissa.  

Kisojen päätteeksi pal-
kittiin parhaita kilpailijoita.  
SM-kisojen parhaaksi nais-
kilpailijaksi valittiin Julia 
Pätsi (kaksi kultaa ja pronssi) 
ja parhaaksi mieskilpailijak-
si pudasjärveläisille harras-
tajille tuttu oululainen Jou-
ni Heikkinen (kaksi kultaa, 
hopea ja pronssi).   Ranual-
ta lähtöisin oleva Heikkinen 
toimii Taekwon-Do Akate-

mian opettajana myös Pu-
dasjärvellä.  Pudasjärveläiset 
harrastajat saavatkin laadu-
kasta ohjausta kun samois-
sa harjoituksissa ovat SM-ki-
sojen parhaina palkitut Julia 
Pätsi ja Jouni Heikkinen.  Li-
säksi Jounin kumppani Jut-
ta Jakkila (kaksi hopeaa) käy 
usein Jounin mukana Pudas-
järven harjoituksissa.  

Julia Pätsi sai hienon SM-

kisamenestyksensä ansios-
ta kiinnityksen huhtikuussa 
Sloveniassa pidettävien EM-
kisojen maajoukkuepaik-
kaan.  Maajoukkueen pää-
valmentajan Pekka Variksen 
mukaan lisänäyttöjä ei vält-
tämättä enää Julian osalta 
tarvita.  Tämä tieto helpottaa 
myös keskittymistä alkanei-
siin YO-kirjoituksiin.  
Juha Pätsi

Taekwon-Do Akatemian edustajat Julia Pätsi ja Jouni 
Heikkinen palkittiin SM-kisojen parhaina kilpailijoina.  

Uusi terveydenhuoltola-
ki vaatii kunnilta työttö-
mien terveystarkastuksia. 
Lakisääteisissä terveystar-
kastuksissa 

kartoitetaan muun mu-
assa perussairaudet ja laa-
ditaan hoito- ja kuntoutus-
suunnitelmat. Pudasjärven 
kaupunki on ollut vuosia 
edelläkävijä ja aktiivinen 
työttömien terveystarkas-
tustoiminnassa. Terveystar-
kastukset jouduttavat työl-
listymistä, koska ne voidaan 
liittää työhallinnon ja sosiaa-

Ilmaista terveydenhoitoa 
työnhakijoille

litoimen osaksi. 
TE-toimiston tiloissa Ju-

kolantie 1, järjestetään ter-
veysinfo ensi viikon torstai-
na klo 10.00-13.00. Paikalla 
osallistujat voivat maksut-
tomasti mittauttaa verenpai-
neensa ja sokeriarvot. Työ-
terveysinfon tarkoituksena 
on tiedottaa, kuinka hyvä 
mahdollisuus työttömäl-
lä on saada terveyspalvelu-
ja. Se on etuoikeus, joka kan-
nattaa käyttää hyväksi.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Oulunkaaren ympäristölau-
takunnan kokous pidettiin 
Utajärven kunnantalolla per-
jantaina 10.2. Pudasjärven 
kunnaneläinlääkärivasta-
anotoille päätettiin hankkia 
eläinten röntgenkuvausjär-
jestelmä, joka kustannetaan 
60 kuukauden leasingsopi-
muksella, ja yhteishinnaksi 
tulee noin 45 000 euroa.

Johtava eläinlääkäri Hen-
ri Pätsi esitti, että ympäristö-
lautakunta päättää perustaa 
toisen eläinlääkärin avusta-
jan toimen 1.3.2012 alkaen 

Uusi eläinten röntgen-
kuvausjärjestelmä

ja sijoituspaikaksi tulisi sekä 
Pudasjärvi että Ii. Sijoitus-
paikka ilmoitetaan työvuo-
rolistoilla johtavan eläinlää-
kärin toimesta. Tavoite on, 
että sijoituspaikka olisi pi-
demmän yhtenäisen jakson 
ajan toinen paikoista. Tar-
vittaessa tulisi olla kuiten-
kin valmius siirtyä toiseen 
toimipaikkaan yksittäisiksi-
kin päiviksi. Toimi laitetaan 
julkiseen hakuun. Pätevyys-
vaatimuksena tehtävään on 
eläintenhoitajan ammattitut-
kinto. (jk)

Vapaamuotoinen ryhmä pudasjärveläisiä aikaan-
saavia nuoria naisia kääri hihat ja päätti ottaa osaa 
kiintiöpakolaisten vastaanottoon sekä heidän ko-
toutumiseen Pudasjärvelle…

”Jos kaapeistasi tai varastoistasi löytyy ehjiä 
ja puhtaita leluja, kirjoja tai liikuntavälineitä, voit 
lahjoittaa ne nyt Kongosta tulevien perheiden 
lapsille ja nuorille.  

Keräyspäivänä lauantaina 18.2. kirjastotalon 
nuorisotiloilla klo 12-16 otamme vastaan leluja, 
kirjoja sekä liikuntavälineitä ja toimitamme ne sit-
ten eteen päin tulevien kiintiöpakolaisten paris-
sa työskenteleville työntekijöille.  Samalla kaikki 
kaupunkilaiset voivat tulla tutustumaan jo kun-
tapaikan saaneisiin maahanmuuttajien peruskou-
lutuksessa oleviin nuoriin, jotka tarjoilevat kah-
via/mehua ja tekemiään pullia.”

Susanne, Piia, Hanne, Tiina ja Anjuska.  
Lisätietoja Tarja Väisänen.

Lelut kiertoon



6 nro 7PUDASJÄRVI lehti 15.2.2012

Keskustie 10 • 97700 Ranua
Puh. 016 355 1002 • Avoinna ma-pe 9.30-17.00, la 9.00-13.00

Kevään rientoihin!

Naisten tekninen
aluskerrasto

10,-
(sh. 19,50)

Loput
lämpökerrastot

-50%

Alennetuista 
asusteista

lisäale

-50%

Tyttöjen
ja naisten
saappaita
synteettiset

-50%

Loput
vuorelliset

aidot Crocsit

25€

Kotimaisia
miesten

talvikenkiä

-50%

Janita-saapas
lampaanvilla

vuorella
väri : kitti

85,-
(sh. 129,- )

Runsaasti muitakin

kenkiä alehinnoin!

Pudasjärven sivistyslauta-
kunnan kokouksessa torstai-
na 2.2 puhutti runsaasti Rim-
minkankaan koulun tilanne, 
josta puheenjohtaja Tuula 
Kuukasjärvi oli todella huo-
lissaan. 

-Kaikki me olemme saa-
neet lukea yleisönosaston 
kirjoituksia huonoista pää-
töksistä remontoimalla saada 
sisäilmaongelmista kärsivät 
tilat kuntoon. Parhaamme 
teimme siinä tilanteessa kun 
ratkaisut oli tehtävä niillä 
tiedoilla, jotka meillä oli käy-
tettävissä. Asiantuntijan tut-
kimusten mukaan olisimme 
saaneet lisättyä remontilla 20 
vuodella koulun käyttöikää. 
Päätimme myös hylätä Rim-
minkankaan koulun kentäl-
le sijoitettavan, kustannusar-
vioselvityksen mukaan 200 
000 euroa maksavan, viipa-
lekoulun liian kalliina väli-
aikaisratkaisuna. Opetustilat 
remontoitiin noin miljoonal-
la eurolla. Remontista huo-
limatta sisäilmaongelmat 
eivät ole loppuneet. Oppilai-
den ja henkilökunnan oireilu 
jatkuu ja pahiten oireileville 
oppilaille on järjestetty ope-
tus väliaikaistiloissa. Opetus 

Rimminkankaan koulu ensi  
syksystä alkaen viipalekouluna

kärsii opettajien jatkuvista 
sairaslomista. Sijaisuuksiin-
kaan ei ole ollut tungosta 
vallitsevan tilanteen vuok-
si. Laajassa pitäjässä pitkien 
välimatkojen kuljetuksista, 
väliaikaistiloista ja sijais-
ten palkkaamisista aiheutuu 
myös huomattavia lisäkulu-
ja. Tämän vuoksi lautakun-
ta esittää, että viime keväänä 
hylätty viipalekouluratkai-
su on otettava heti uudelleen 
käsiteltäväksi ja viimeistään 
syksyllä viipalekoulu pitää 
olla pystyssä. Pitempiaikai-
sen väliaikaisratkaisun olles-
sa kyseessä asia nousee vielä 
kaupunginhallituksen ja val-
tuuston käsittelyyn. 

Lautakunnan päätök-
sen mukaan meneillään ole-
vat koulujen remonttisuun-
nitelmat on pantava jäihin 
ja uuden koulurakennuksen 
suunnittelu aloitettava välit-
tömästi. Myös sisäilmaongel-
mista kärsivän Aittojärven 
koulun selvitykset valmis-
tuvat näinä päivinä ja mah-
dollista on, että myös Aitto-
järven koulu sulkee ovensa 
lopullisesti.

Rimminkankaan ja lukion 
rehtorin virka päätettiin pan-

na uudelleen hakuun. Vir-
ka on lain mukaan laitettava 
julkiseen hakuun, vaikka si-
vistyslautakunta olisikin vir-
kaa hoitaneen pudasjärve-
läisen Eeva Harjun takana. 
Myös opettajien virkoja ja 
toimia julistettiin haettavak-
si ja päivähoidon työsuhtei-
ta jatkettiin.

Käyttösuunnitelma hy-
väksyttiin vuodelle 2012. 
Sivistyslautakunta hyväk-
syi myös aamu- ja iltapäivä 
-toiminnan toimintasuunni-
telman. Lautakunta päivit-
ti myös pitkään keskustelun 
alla olleet leirikoulusäännöt. 

Satu Kynsijärven teke-
mä kuntalaisaloite lasten 
kotihoidontuen kuntalisäs-
tä alle kouluikäisiä lapsia 
kotona hoitavalle vanhem-
malle ei saanut kannatus-
ta. Sivistyslautakunta päätti, 
että Pudasjärven kaupunki 
ei ota käyttöön lasten koti-
hoidontuen kuntalisää, jon-
ka käyttöönotto lisäisi las-
ten kotihoidon tuen menoja 
vuodessa 200 000 - 270 000 € 
riippuen siitä, millä ehdoilla 
kuntalisää myönnettäisiin.

Soile Vähäkuopus

Sivistyslautakunnan esitys:

Vaikeasti työllistyvien työn-
saantia halutaan tukea Pu-
dasjärvellä uudenlaisella 
yhteistyöllä, jossa hyödyn-
netään kahden eri hankkeen 
käytännön työssä hyvik-
si koettuja toimintamalleja. 
Maanantaina 13.2. Kerttu ja 
Kauko -hanke käynnisti yh-
teistyön Silta työhön –pro-
jektin kanssa, joka on Asu-
mispalvelusäätiö ASPA:n 
kehittämishanke ja sen ra-
hoittajia ovat ESR ja STM.

Silta työhön -projekti läh-
ti liikkeelle Helsingistä tam-
mikuun alussa ja toimintaa 
on suunniteltu laajenevak-
si neljälle eri paikkakunnal-
le, joista Pudasjärvi on poh-
joisin.

- Pudasjärvi saa itse mää-
rittää, miten hyödyntää pää-
kaupunkiseudulla saatuja 
kokemuksia siltojen rakenta-
misesta työelämään vaikeas-

Siltojen rakentamista työelämään
ti työllistyvien asiakkaiden 
kohdalla, kertoi maanantain 
tilaisuudessa hanketta ja yh-
teistyökuvioita esitellyt pro-
jektipäällikkö Sirpa Paukke-
ri-Reyes.

Pudasjärvellä otetaan 
paikkakunnalle soveltuvin 
osin käyttöön ASPA:n pro-
jektissa kehitetty Työn tuki 
–malli, jossa työhönvalmen-
nuksellisia menetelmiä, tu-
kea ja koulutusta hyödyntäen 
mahdollistetaan osatyöky-
kyisten ja vaikeasti työllis-
tyvien ihmisten helpompi 
työllistyminen. Pudasjärvel-
lä Silta työhön -projekti kou-
luttaa ja konsultoi Työn tuki 
-mallia paikallisten toimijoi-
den käyttöön.

Toimintamallissa keskeis-
tä on työyhteisöille ja yrityk-
sille tarjottava valmennus 
ja koulutus. Malliin kuuluu 
mm. kolmepäiväinen työ-

Työllistämishankkeiden yhteistyö antaa uusia mahdollisuuksia myös työnantajille

paikkavalmentajakoulutus, 
jota tarjotaan myös Pudas-
järvellä sekä yrityksille, että 
työllistäville yhdistyksille. 
Projekti antaa myös uusia 
välineitä työvoima- ja sosi-
aaliviranomaisten työskente-
lyyn osatyökykyisten ihmis-
ten työllistämistilanteissa.

Maanantain kokouksessa 
päätettiin yhteistyön aloitta-
misesta ja suunniteltiin ke-
väälle koulutuspäivää, jos-
sa aamupäivällä Silta työhön 
-projektin henkilöstö kou-
luttaa Työn tuki –mallia ja 
iltapäivän Innokahvilassa 
haetaan ideoita mallin käy-
tännön toteutukseen Pu-
dasjärvellä. Innokahvilaan 
toivotaan Pudasjärvellä ja 
lähiseudulla toimivien yri-
tys- ja yhdistystyönantajien 
osanottoa! Tarkka ajankohta 
selviää lähipäivinä. (ht)

Pudasjärveläislähtöinen Sirpa Paukkeri-Reyes esittelemässä Silta työhön –projektia, 
jonka kanssa Pudasjärvi aloittaa yhteistyön työllistymisen edistämiseksi. Pudasjärven 
toimintaa johtamaan valittiin Ritva Virkkunen oikealla. Vasemmalla 4H toiminnanjohta-
ja Päivi Takkinen. 

HUONEKALU-
KAUPPAA

50
VUOTTA

INVENTAARIO-
POISTOJA-30%-40%

-50%
jopa

Tuulimyllyntie 1 • 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555
www.huonekaluliikeheikkila.fi

Unikoodi sänky

 -50%

Hanna tuoli

115€
(215€)

Linda 3+2 sohvat

880€
(1305€)

Hope hyllykkö
190x40x100cm

392€
(784€)

Future hyllystö
aito pyökki 
205x44x138cm

790€
(1988€)

Tia koululaistuoli
15€

(30€)

Vanamo
klaffilipasto
89x37x137cm

300€
(601€)

Monaco vitriini  
146x43x182cm

770€
(1228€) Torkkupeitteet alkaen

128€
(158€)Mattoja 160x230cm alkaen

Paljon eri värejä!

nämä ja paljon muuta!

20€

48€

Ranuan kenkätalo
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Porokarnevaaleja vietetään Syötteellä Safaritalon kupeessa
tiistaina 21.2 ja keskiviikkona 22.2 klo 17 – 21.
Markkina-alue avataan klo 15. Myytävänä käsitöitä, pässinpökkimiä, karvalakkeja, suopunkeja 
ja lahjatavaroita. Laavuissa nokipannukahvia, lättyjä ja poromakkaraa!
Karnevaaliohjelmassa molempina päivinä aukiolon ajan : Poroajokortin ajoa ja poroajelua, 
suopunginheittoa, valjakkoajelua iloisilla huskykoirilla, rekiajelua moottorikelkalla, hauska valo-
kuvauspaikka, lumirakentamista yleisölle, poroja kirnussa sekä suopunginheittonäytöksiä.
Laskiaistiistaina lisäksi
17.00 Jälki-ilmoittautuminen 
porojokkikseen alkaa
18.00 Porojokkis ja kovan kisan jälkeen 
palkintojenjako
19.00 Potkurisprintti. Kaikille avoin.
20.00 Tanssii porojen kanssa. 
Hankitanssia ja talvista tunnelmaa!
21.00 Jatkot Hotelli Iso-Syötteellä, 
Romekievarissa ja Pärjänkievarissa.

Keskiviikkona lisäksi
15.00 Jäärata-ajoa ralliautoilla
17.00 Karnevaalikulkue Lumimaasta Porokarnevaaleille Mustin ja 
Lystin johdolla.
17.30 Potkurisprintti.
18.30 Talvitriathlon. Karnevaalihenkinen kilpailu 3 hengen joukkueille, 
lajeina tandemhiihto, lumikenkäjuoksu ja potkukelkkailu. 
Ilmoittautumiset paikan päällä.
20.00 Tanssii porojen kanssa. Hankitanssia ja talvista tunnelmaa!
21.00 Jatkot Hotelli Iso-Syötteellä, Romekievarissa ja Pärjänkievarissa.

Poijulan Erä vietti hirvipei-
jaiset sunnuntaina 12.2. Ii-
nattijärven vanhalla koulul-
la. Kuten aloituspuheessaan 
Kalle Iinatti kertoikin, nyt 
peijaisista saatiin nauttia 
kaikessa rauhassa kun jou-
lutouhut ja vaalitkin olivat jo 
menneet ohi.

Vuoden vaihteessa lop-
puneen hirvenmetsästys-
kauden aikana Poijulan Erä-
seuralaiset saivat ammuttua 
hirvistä kaikki neljä aikuista, 
mutta neljästä vasasta vain 
yhden.

Peijaisia vietettiin oikein 
lähiruoka-tunnelmissa, sillä 
tarjoilut olivat hyvin pitkälti 
paikallisia: perunat oli Iinat-
tijärveltä, munkit oli leivottu 

Poijulan Erän hirvipeijaiset
Pintamolla, ruokajuomaksi 
saatiin kotikaljaa Haisuvaa-
rasta ja itse käristyslihakin 
tuotiin läheltä Kanervavaa-
rasta. Hirvikäristys maistui 
vajaalle 70 henkilölle, joten 
porukkaa riitti.

Peijaisissa myytiin myös 
arpoja. Palkintoja olikin run-
saasti puukkosetistä muisti-
tikkuun ja karkkirasioihin. 
Kiitos arpapalkintojen tuojil-
le! Hirven-lavan voitti Juha-
ni Poijula ja runsaan hedel-
mäkorin Noora Tauriainen.

Keittiöporukan "nuoriso" 
suunnitteli tulevaa kesää ja 
toiveissa oli, että silloin seu-
ra voisi järjestää Kesäolym-
pialaiset vanhalle Poijulan 
koululle. Peijaisvieraiden 

muisteloissa oli 
muutaman vuo-
den takainen 
koulutapaami-
nen Poijulan-
koulun oppi-
laiden kesken. 
Ei muuta kuin 
hihat rullalle 
ja suunnittele-
maan taas tu-
levaisuutta...

Mervi
Loukusa

Hirven siirto mönkijällä metsästä lähemmäs isoa tietä.

Hirvenmetsästyksen aloituspäivän toisen 
saalishirven ampui Teuvo Loukusa.
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Kevät uutta !

ERÄ SUOJARUUKKUJA

-50%

SEINÄKELLOT

12,959,95

SÄNGYNALUSLAATIKKO SÄILYTYSLAATIKKO
KANNELLINEN

15,-
2kpl

10,-2kpl

OSTOSKÄRRY

11,95

LAKAISUHARJA
”SYDÄN”

8,95

KIERREMOPPI 360o SETTI

29,95

MATKALAUKUT

29,50
39,50

PYYKINKUIVAUSTELINE 
JATKOILLA

9,95

RUUKKU+TELINE

19,90
17cm

24,90
23cm

BIOLAN MUSTA MULTA 12l

3,99
pss

KÖYNNÖSKEHIKKO

4,80

ORKIDEA RUUKKU

7,90
KUKKARUUKUT

4,50alk
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Lukijan kynästä

RUJO ENKELI
Siinä hän seisoo, arkana.
Eksyneen lapsen 
katse silmissä.
Katse kysyy - hyväksytkö 
minut?
hylätyn - vailla turvaa 
-  vailla rakkautta.
Kuka arvostaa?
Kuka lohduttaa?
Kuka rakastaa?
Hän on jo vanha,
yhä etsii turvaa, hoivaa.
Kulkee kadun viertä.
Auttaen toisia, 
antaen kaiken.
Silmissä eksyneen 
lapsen katse.
Hän ei ole kaunis.
Kun katsot tarkemmin, 
näet rujon enkelin, 
kultahiutale olkapäällä.
Auttava sydän, 
kaikkensa antaa.
Hän on köyhä.
Menettänyt 
kaiken elämälle.
Kodin, lapset, 
puolison - kaiken.
Rujo enkeli - särkynyt, 
särjetty
Pysähdytkö auttamaan?
Hyväksytkö ihmisenä?

Nimim. Omppu

TALVIYÖNÄ
Kuura koristaa ikkunat
katseeni kahlitsee pimeys.

Nimim. runo-illa

KEVÄT  
TULOSSA
Linnut tirskuttaa
puissa  ja pensaissa.
Kevät jo niilläkin 
sykkii rinnoissa.
Vaikka vasta helmikuu
kyllä ne tietää
ja pakkasen sietää.
Koska vuodenaika 
kohta vaihtuu
ja pakkanen haihtuu.

Nimim. runo-illa

IHANAT  
SANAT?
Aviopuolison 
tietokoneen 
näyttöruudussa
ihanat sanat: 
rakkaani, odotan 
huomista tapaamista…
Sanat eivät vain 
ole minun kirjoittamat.

Nimim. runo-illa

KIPU
Tuskan 
vääristämin kasvoin 
kannat matkalaukkuani.
Tuska ei johdu 
lähdöstäni vaan
selkäsi on kipeä.

Nimim. runo-illa

Kaupunginhallitus kokous-
ti tiistaina 7.2.. Ensimmäi-
seksi keskusteltiin Kurenal-
le rakennettavan päiväkodin 
vaiheista. Päiväkodin suun-
nittelutyö on käynnistynyt 
ja hankkeen suunnitellun ai-
kataulun kannalta myös ase-
makaavan muutos on syy-
tä käynnistää välittömästi. 
Uusi päiväkoti Kurenalla on 
päätetty sijoittaa Puistotien 
ja Paavalinpuiston alueelle.

Päiväkodin suunnittelu 
ja asemakaavan muutos ete-
nevät käsi kädessä niin, että 
suunnittelun maankäytöl-
listen ratkaisujen valmistut-
tua asemakaavasta valmiste-
taan luonnos. Kaavaehdotus 
saataneen nähtäville huh-
ti- toukokuussa ja kaava 
hyväksyttyä valtuustossa 
touko- kesäkuussa. Kaavoi-
tustyöt on kilpailutettu pui-
tesopimuksella.

Kaupunginhallitus päät-
ti ryhtyä muuttamaan Ku-
renalan eteläisen osan ase-
makaavaa korttelissa 58 sekä 
siihen liittyvällä puistoalu-
eella.

Kaatopaikalle  
jatkoaikaa
Puhoksen kaatopaikan maa-
vuokrasopimus Metsä-

Uusi päiväkoti  
jälleen käsittelyssä

hallituksen kanssa päättyi 
vuodenvaihteessa ja kau-
punginhallitus päätti jatkaa 
sopimusta 10 vuodella. 

Vajaan hehtaarin vuokra-
alueella sijaitseva kaatopaik-
ka on Heteniementien var-
ressa, Puhokselta Näljängän 
suuntaan. Vuokra-alueella 
on lietteen vastaanottoallas, 
johon paikalliset asukkaat 
voivat toimittaa taloudes-
saan syntyvän jätevesiliet-
teen. Maataloustoiminnasta 
syntyvän lietteen voi viljelijä 
käyttää pelloillansa lannoit-
teena, joten sitä arvioidaan 
tulevan altaaseen harvoin.

Tulvaryhmän kokoa-
minen Iijoen vesistö-
alueelle 2012-2015
Vuonna 2010 voimaan tul-
leen tulvariskien hallin-
taa koskevan lain mukaan 
maakuntaliitoille on annet-
tu tehtäväksi ehdotus maa- 
ja metsätalousministeriölle 
tulvaryhmäksi. Tulvaryhmä 
perustetaan tulvariskien hal-
lintasuunnitelman laatimi-
seksi tarvittavaa viranomais-
ten yhteistyötä varten.

Tulvaryhmä perustetaan 
sellaisella vesistöalueella ja 
merenrannikon alueella, jolle 
tulvariskien alustavan arvi-

oinnin perusteella on nimet-
ty yksi tai useampi merkittä-
vä tulvariskialue.

Kukin tulvaryhmässä 
edustettuna oleva taho nime-
ää yhden jäsenen ja hänelle 
varajäsenen, jotka käyttävät 
puhevaltaa ryhmässä. Kau-
punginhallitus päätti nimetä 
Iijoen tulvaryhmään Pudas-
järven kaupungin edusta-
jaksi teknisen johtajan Ritva 
Kinnulan ja hänen varajäse-
nekseen maankäyttöinsinöö-
rin Markku Mattisen.

Maakunnallinen  
TE-toimisto  
Pohjois-Pohjanmaalle
Työ- ja elinkeinoministe-
riö käynnisti vuonna 2009 
monivuotisen työ- ja elin-
keinotoimistojen palvelu-
ja ja toimistoverkkoa koske-
van uudistuksen laatimalla 
TE-toimistoverkkoa koske-
vat kehittämislinjaukset, jot-
ka toimeenpannaan vuoteen 
2015 mennessä koko maas-
sa. 

TE-toimiston toimintaa 
tehostetaan palvelulinjoilla 
ja monikanavaisuudella, jos-
sa kasvokkain tapahtuvan 
asioinnin lisäksi kehitetään 
verkkopalveluja sekä pu-
helinpalveluja. Uudistukset 
ovat tällä hetkellä työn alla.

Työ- ja elinkeinotoimis-
to on määritellyt linjauk-
set, joiden pohjalta työ- ja 
elinkeinotoimistojen palve-
lut pääosin järjestetään, pal-
velujen saatavuus turva-

taan sekä toimistoverkkoa 
uudistetaan. Pudasjärven 
kaupungilla ei ole sinällään 
huomautettavaa työ- ja elin-
keinoministeriön linjauk-
seen, jonka mukaisesti kun-
kin ELY-keskuksen alueella 
tulisi olemaan hallinnollises-
ti yksi TE-toimisto, jolla voi 
olla maakunnassa useita pal-
velupisteitä. 

Pudasjärven kaupunki 
näkee tärkeänä asiakkaiden 
lähipalvelujen turvaamisen 
paikkakunnalla jatkossakin. 
Laajalla ja harvaan asutul-
la alueella on pitkät asioin-
timatkat ja huonosti toimi-
vat internet-yhteydet, jolloin 
kuntakeskuksessa sijaitsevi-
en lähipalvelujen merkitys 
korostuu.

Muita käsiteltyjä 
asioita
Kaupunginhallitus valitsi 18 
kehittämisjohtajan virkaan 
hakeneesta neljä kutsutta-
vaksi haastatteluun. 28.2. 
järjestettävään haastatteluun 
päätettiin kutsua Kälkäjä 
Mikko, Ritola Jaana, Seipi-
harju Jaana ja Turtinen Mat-
ti. Kehittämisjohtajan tehtä-
väkenttä edellyttää vahvaa 
ja laaja-alaista sidosryhmä-
työskentelyä ja tulevaisuu-
teen suuntautuneisuutta.

Pitkäaikaistyöttömyyden 
hoitoon tarkoitettu työllistä-
misen kaupunkilisä päätet-
tiin maksaa työllistämiskoor-
dinaattorin valmistelemalla 
tavalla. Vuodelle 2012 vara-

tulla kaupunkilisämäärära-
halla, yhteensä 83 000 euroa 
on mahdollista tukea pitkä-
aikaistyöttömien työllistä-
mistä 3. sektorille noin 27 
henkilötyövuotta ja sen li-
säksi kuuden nuoren työllis-
tämisen kuuden kuukauden 
työsuhteisiin.

Tässä mallissa yhdistyk-
sillä on aktiivinen rooli pit-
käaikaistyöttömien työl-
listäjänä Pudasjärvellä. 
Kolmannen sektorin rooli 
korostuu myös Harva-aluei-
den palvelujen tuottamises-
sa yhteistyötahona ja osal-
lisuuden tukirakenteena, 
johon yhdistyvät myös työl-
lisyysvaikutukset. Kerttu ja 
Kauko -hankkeessa yhdis-
tyksiä on opastettu ja akti-
voitu työllistämisessä, ja tu-
kityöllistettyjä henkilöitä on 
ohjattu työelämään ja jatko-
suunnitelmiin.

Kaupunginhallitus päät-
ti myös hyväksyä koululais-
ten kesätyön järjestämisen 
yhteistyössä 4H-yhdistyk-
sen kanssa. Kesäduuni 2012 
-kampanjassa nuorten ke-
sätyöt järjestetään ”Tutustu 
työelämään ja tienaa” -mal-
lin mukaisesti ja tavoittee-
na on tarjota kesätyöpaikka 
yhteensä 200:lle vuosina –94 
-  -97 syntyneelle nuorelle ja 
suurimman osan työkohteis-
ta toivotaan löytyvän yksi-
tyisiltä työnantajilta.

Jenny Kärki

Metsästäjien metsästysoikeudet Jätti-Oulussa
Oletetun Jätti-Oulun alueel-
la on noin 25 000 metsästä-
jää. Pudasjärvi ja Vaala ovat 
vapaan metsästysoikeuden 
aluetta (kunnan alueella asu-
vat). Säilyttävätkö Pudasjär-
ven ja Vaalan metsästäjät oi-
keutensa? Voivatko kaikki 
metsästäjät käydä metsällä 
valtionmailla Pudasjärvellä 
ja Vaalassa, jos syntyy yksi 
jättikunta? Uskoisin, että 
tätä asiaa ei ole käsitelty ol-
lenkaan. Millainen metsäs-
tyspaine syntyy Pudasjärvel-
le ja Vaalaan? Kuka laskee ja 
mitoittaa metsästyspaineen? 
Vai menettävätkö Pudas-

Asko Lampinen (oikealla) tulee vierailijaksi Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukseen tiistaina 21.2. 
Kuva otettu Sotkajärven Metsästysseuran 40-vuotisjuh-
lasta viime vuoden lopulla, jossa hän oli juhlapuhujana. 

järven ja Vaalan metsästä-
jät vapaan metsästysoikeu-
den? Kysymyksiä, joihin ei 
ole vastauksia, neuvottelu-
pöydässä ei ole helppoja ky-
symyksiä. 

Myös on eri käytäntö-
jä kunnissa, kunnan omis-
tamilla maa- alueilla. Kuin-
ka otetaan huomioon vanhat 
sopimukset ja kuka valvoo 
metsästäjien oikeuksia kun-
tatasolla? Kuntien maa- alu-
eet ovat veronmaksajien 
omaisuutta, joten voidaan 
olettaa, että metsästysoikeus 
oletetaan säilyvän kunnan 
omistamilla maa-alueilla. 

Kunnanhallituksien ja kun-
nanvaltuustojen tulisi myös 
pohtia edellä mainittuja asi-
oita kuntaliitoskeskusteluis-
sa. Kuten tiedämme, met-
sästäjien prosenttiosuus on 
korkea suhteutettuna kun-
nan asukaslukuun. 

Metsästäjien ja metsäs-
tysseurojen etujärjestö 
Suomen Metsästäjäliitto, 
Metsästäjäliiton Pohjois- 
Pohjanmaan (Oulun-
piirin) toiminnanjohtaja 
Asko Lampinen.

Rautian huutokaupassa uutta ja vanhaa
Pudasjärven Rautiassa pi-
dettiin torstaina 9. päivä hel-
mikuuta huutokauppa, jos-
sa meklarina toiminut Alpo 
Turpeinen piti tunnelmaa 
yllä korkeasta pakkasmitta-
rin lukemasta huolimatta. 

Antti Niemitalo oli tyytyväinen kaksi euroa maksanee-
seen huutoonsa, jolla irtosi lakaisukone. Koneen toimi-
vuudesta ei ollut takuuta, mutta mukana tullut akkulaturi 
oli kunnossa ja uutena ostettaessa on kallis hankinta.Meklari Alpo Turpeinen innostaa huutokauppayleisöä huutamaan.

Arviolta noin 60 henkeä oli 
saapunut katsastamaan mi-
hin hintaan tavara vaihtaa 
omistajaa. Huutokaupattava 
tavara oli uutta ja käytettyä. 
Arvokkaimmille tavaroille 
oli asetettu pohjahinnat. Kai-

kenlaista kampetta oli paljon 
ja myytäviä tavaraeriä oli 
yhteensä 62 kappaletta. 

Soile Vähäkuopus
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Maahanmuuttoasioista kiinnostuneita Pudasjärven kaupungin valtuustosalissa.

Avointa keskustelua maa-
hanmuutosta halutaan 
rohkaista pitkin kevättä 
pidettävissä avoimissa il-
takoulutapahtumissa, jois-
sa keskustellaan maahan-
muutosta yleensä, mutta 
erityisesti Pudasjärven nä-
kökulmasta. Ensimmäinen 
keskustelutapahtuma järjes-
tettiin maanantaina 6.2. ja 
paikalle saapui rapeat pari-
senkymmentä kiinnostunut-
ta kuntalaista keskustele-
maan aiheesta.

Projektikoordinaatto-
ri Virpi Harilahti-Juola ker-
tookin, että vaikka tilaisuuk-
sissa on ennalta määritellyt 
teemat ja jonkun verran esi-
telmiä, niin mitään luento-
tilaisuuksia iltakouluista ei 
ole tarkoitus tehdä. Ihmi-
siä halutaan rohkaista kysy-
mään mieltä askarruttavista 
asioista esimerkiksi maahan-
muuttoon ja pakolaisuuteen 
liittyviä kysymyksiä.

- Suurin osa pudasjärve-
läisistä on aika neutraale-
ja maahanmuuttoasioiden 
suhteen, ja myös odottele-
valla mielellä. Ääripäitäkin 
löytyy, joten näillä keskuste-
luilla haluamme varmistaa, 
että jokaisen sitä haluavan 
ääni tulee kuulluksi. Lisäksi 

Keskustelua maahanmuutosta  
– jokaisella mahdollisuus tulla kuulluksi

minusta on tärkeää, että tie-
dostetaan, ettei selkeän lei-
rin valitseminen vie asioita 
eteenpäin, vaan siihen tarvi-
taan vuoropuhelua ja eri nä-
kemyksiä, kertoo Harilahti-
Juola.

Seuraava avoin iltakou-
lu pidetään maanantaina 
27.2. klo 15-17 kaupungin-
talon valtuustosalissa ja sil-
loin puhutaan ensisijaisesti 
kulttuurieroista ja kuinka eri 
kulttuuritaustat näkyvät ih-
misten arjessa.

Tärkeä iltakoulujen tehtä-
vä on myös lisätä kaupunki-
laisten tietoisuutta maahan-
muutosta. Monet nimittäin 
tuntuvat sekoittavan kaiken-
laisen maahanmuuton pa-
kolaisuuteen. Esimerkiksi 
Pudasjärven yhteensä 73 ul-
komaan kansalaisesta suuri 
osa on tullut paikkakunnalle 
avioliiton tai työn vuoksi.

Pakolaisuuteenkin liit-
tyy paljon sellaista, mikä ei 
ole itsestään selvää. Tors-
taina 16.2. pidetään tiedo-
tustilaisuus asiaan liittyen 
kuntalaisille, kun Pudasjär-
velle on kevään aikana tu-
lossa 42 kiintiöpakolaista 
Kongosta pakolaisleireiltä. 
Tilaisuuteen saapuu työ- ja 
elinkeinoministeriön, maa-

hanmuuttoviraston ja kun-
nan edustajat kertomaan tar-
kemmin tänne saapuvasta 
väestä.

- Pakolaiset Kongossa 
jo tietävät, että he ovat tu-
lossa maahan nimeltä Suo-
mi ja paikkaan nimeltä Pu-
dasjärvi. Täällä paikallisia 
ihmisiä varmasti kiinnos-

taa tietää myös Kongon ti-
lanteesta ja siitä, miksi sieltä 
joudutaan lähtemään, ja näi-
hin kysymyksiin voi torstain 
tiedotustilaisuudessa saada 
vastauksia, kertoo Harilah-
ti-Juola.

Jenny Kärki

Projektikoordinaattori Virpi Harilahti-Juola.

Pudasjärven kaupunki te-
kee yhteistyötä Oulun yli-
opiston Taloustieteiden tie-
dekunnan koordinoi-massa 
Puulog-hankkeessa, jossa 
Pudasjärven osalta asiaa/
asiakasta lähestytään met-
sässä tapahtuvan varastoin-
nin ja bioenergiaterminaa-
liin liittyvistä lähtökohdista, 
jotka toimivat solmukohtina 
bio-energian hankintalogis-
tiikan ketjussa.

Tällä hankkeella pyritään 
kartoittamaan, kehittämään 
ja analysoimaan puuhak-
keen hankintaketjun liiketa-
loudellisia ja logistisia toi-
mintamalleja sekä niiden 
vaikutuksia suurille käyt-
töpaikoille toimi-tetun hak-
keen toimitusvarmuuteen, 
laatuun ja hankintalogistii-
kan kustannusten muodos-
tumiseen.

Pudasjärven kautta kul-
kee merkittäviä määriä bio-
energiapuukuljetuksia, jotka 
tulevat ennusteiden mukaan 
moninkertaistumaan lähi-
vuosina. Bioenergiapuukul-
jetuksiin liittyy olennaisena 
osana väli-varastointi, joko 
metsäpäässä tai kokoluokal-
taan suuremmissa bioener-
giaterminaaleissa. Metsä-
pään välivarastointi voidaan 
tehostaa kokoavilla termi-
naaliverkostoilla, jotka so-
veltuvat varastointiin, mutta 
toimivat myös raaka-ainei-
den käsittelyn kannalta te-
hokkaasti, kestävät raskaan 
liikenteen rasitukset ovat li-
säksi turvallisia ja ottavat 
ympäristön vaatimukset 
huomioon.

Moninkertaistuvat bio-
polttoaineiden määrät edel-
lyttävät hankintaketjujen 
lisäyksiä, jotka pystyvät vas-

Bioenergian hankintalogistiikan  
kustannuksia tarkastellaan 
Pudasjärvellä

taamaan markkinoiden kas-
vavaan kysyntään ja varmis-
tamaan tehokkaasti metsästä 
energiakäyttöön otettavan 
puun päätymisen lämpö- 
ja voimalaitosten raaka-ai-
neeksi. Määrän ohella on 
kuitenkin tärkeää tarkastel-
la myös puuperäisen polt-
toaineen laatua, koska sillä 
on suuri vaikutus saatavaan 
energiamäärään. Terminaa-
li mahdollistaa raaka-ainei-
den jalostamisen asiakasläh-
töisesti, tarjoten edellytyksiä 
siirtyä kehityspolulle, jonka 
tuloksena siirrytään määriin 
perustuvasta massatuotan-
nosta laatujakeiden jalosta-
miseen.

Usein hankintaketjuja tar-
kastellaan pääasiassa kus-
tannusten näkökulmasta, 
mutta hankintaketjussa liik-
kuvan materiaalin laatu ja 
siitä huolehtiminen on yhtä 
lailla tärkeä osa hankintaket-
jun hallintaa. Tämän vuoksi 
hankintaketjun logistiikkaa 
on tarkasteltava kokonais-
valtaisesti raaka-ainelähteel-
tä loppuasiakkaalle niin, että 
kaikkien jäsenten toiminta 
tähtää ketjun kokonaisedun 
lisäämiseen. Hankintaketju-
jen logistiset ratkaisut mää-
rittävät pitkälti sen, kuin-
ka tehokkaasti oikea määrä 
oikean laatuista biopoltto-
ainetta asiakkaille pysty-
tään toimittamaan. Logisti-
nen tehokkuus näkyy sekä 
han-kintaketjujen kokonais-
kustannuksissa että energia-
taseessa - uusiutuvan ener-
gian hyödyt eivät saa valua 
logistisen ketjun kasvanei-
siin ympäristövaikutuksiin.

BioYty-hanke / Ilkka 
Saarijärvi

Pudasjärven kaupunki on 
kilpailuttanut Metsänhoi-
toyhdistyksen avustuksella 
Pudasjärven taajama-alueel-
la tehtävät ympäristöä pa-
rantavat maisemahakkuut. 
Kilpailutuksen voitti Stora 
Enso Oyj. Metsänmyyntiso-
pimus allekirjoitettiin kau-
pungintalolla maanantaina 
13.2 ja paikalla olivat edus-
tajat jokaiselta osapuolelta. 
Maisemointitarkoituksella 
tehtävät hakkuut kohdistu-
vat ensisijaisesti Kuusamon-
tien varteen taajama-alueen 
kohdalle sekä Kurenaluksen 
eri osiin.

Hanke lähti liikkeel-
le kun muutamat vapaaeh-
toiset kaupunkilaiset sekä 
kaupungin virkamiehet te-
kivät vapaa-ajan puhteena 
pajukkojen ja tiheään kasva-
neen nuoren metsän raiva-
usta viime syksynä. Hankin-
taesimies Aimo Kaivorinne 

Kuusamontien varsi siistiksi maisemointihakkuilla
kertoo, että tuolloin katsel-
tiin muun muassa Metsäkes-
kuksen työntekijöiden kans-
sa ympärille ja todettiin, että 
näillä voimin ei koko taa-
jamaa saada siistiksi. Täs-
tä aloitettiin kartoitus, mitä 
kaikkea Pudasjärvellä pitäi-
si asian tiimoilta tehdä.

- Sen lisäksi että saadaan 
Kurenalus ja valtatie 20:n eli 
Kuusamontien varsi edusta-
vaan kuntoon, niin haluam-
me lisätä näkyvyyttä valta-
tieltä keskustaan. Usein on 
ollut puhetta yrittäjien kans-
sa, että pitkän matkan ohi-
kulkijat eivät aina edes huo-
maa kuinka lähellä keskusta 
oikein on, kertoo Pudasjär-
ven kaupungin tekninen joh-
taja Ritva Kinnula.

Osa hakkuista kohdistuu 
kaupungin maille, mutta ku-
ten Kaivorinne toteaa, useita 
yksityisiäkin tahoja on jo läh-
tenyt hankkeeseen mukaan, 

muutamia aiotaan vielä ky-
sellä ja toki metsänomistajat 
saavat itsekin olla yhteyksis-
sä työryhmään.

Metsät on siis suureksi 
osin tarkoitus siistiä maise-
mointihakkuun kriteerein, 
eli metsästä tulee huomatta-
vasti harvempaa kuin taval-
lisen harvennushakkuun tu-

loksena. Kuitenkin jokaisen 
metsätyypin kohdalla mie-
titään erikseen kullekin alu-
eelle paras ja parhaalta näyt-
tävä puiden kaataminen.

Kaupungin mailta saa-
daan arviolta 1300 kuutio-
ta puuta ja kaikki karsittavat 
oksat ja latvuksetkin aiotaan 
käyttää hyväksi hakkeena. 

Stora Enso toteuttaa hak-
kuut mahdollisimman pit-
källe jo ensi kesän aikana ja 
pehmeimmillä paikoilla töitä 
jatketaan talven mittaan. En-
simmäinen työnäytös piste-
tään pystyyn 23. maaliskuu-
ta Metsäpäivän yhteydessä, 
jolloin hakkuiden etenemi-
sestä osataan varmasti ker-

Stora Enson hankintaesimies Aimo Kaivorinne, kaupungin tekninen johtaja Ritva Kinnula, maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattinen, MHY-Pudasjärven toiminnanjohtaja Tuomas Pihlaja sekä Stora Enson mpe-esimies Aki Poijula keskus-
telemassa ja samalla allekirjoittivat sopimuksen Pudasjärven maisemointihakkuista.

toa enemmän. Hakkuista 
tiedotetaan myös lähempä-
nä niiden toteutumista, jotta 
kuntalaiset osaavat noudat-
taa tarvittavaa varovaisuut-
ta alueilla liikkuessaan.

Jenny Kärki
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LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Pakkaset ja presidentinvaalit ovat puhuttaneet Emäntää 
viime viikkoina. Minä en niistä vaaleista paljon välitä, ei tai-
da minuun elämiseen ja olemiseen paljon vaikuttaa, kuka 
maata johtaa. Vaalit ovat nyt takanapäin ja olen varma, että 
hyvä ja asiansa hoitava presidentti on valittu. Ainakin, jos 
asiaa kysytään kuuden vuoden päästä.

 Mutta ne pakkaset. Pikkusen huolestuneena olen 
kuunnellut isoja lukuja, ja kyllä sen oikeastaan on täällä 
navetassakin huomannut, että kylmää on, mutta onnek-
si vain ulkona. Kyllähän se Isäntä ottaa reilusti rehua va-
rastoon kun näkee, että on pakkaset tulossa, mutta joskus 
tulee yllätyksiä. Pakkasjakso oli aika pitkä ja silloin ei Isän-
tä mielellään koneitaan käytä, koska särkymisen riski on 
aina isompi ääriolosuhteissa. Lopulta oli pakko ottaa lisää 
rehua sisälle eikä se ehtinyt kunnolla sulaa, niin sitten syö-
tiin ”pitkin hampain” kohmeista rehua, joka ei tietenkään 
maistu yhtä hyvin ja se tahtoo näkyä tuolla maitotuotok-
sen puolella. Yrittäkääpä vain itse jyrsiä jäistä lihapalaa ja 
sitten vaan työhön käsiksi, ei tunnu hyvältä!

On tässä tapahtunut jännittäviäkin asioita. Ihan olivat 
niskat nyrjähtää tässä muutamana yönä kun aloin ihmette-
lemään, että mikä se häiritsee minun yöunia. Toiselta puo-
lelta navettaa kuului ihmeellistä ähinää ja puhinaa ja muu-
an isompikin ääni, aivan kuin mölähdys. Pakkohan minun 
oli vääntäytyä ylös katsomaan, että mitä siellä tapahtuu ja 
voihan kehveli, mitä minä näinkään?! Naapurin Ässä siel-
lä oli päättänyt yllättää kaikki ja teki maailman uuden va-
sun. Tai tuskin se vasu kellekään mikään yllätys oli, mutta 
se, että vasu tuli maailmaan pari viikkoa etuajassa yllätti 
meidät kaikki. Olisin niin halunnut mennä auttamaan Äs-
sää vauvan hoidossa, mutta miten tästä minnekään lähtee, 
remmit ovat kaulassa ja pysyvät lujasti kiinni. Siinä minä 
aamuyön tunteina seurasin miten pikkuinen otti ensim-
mäiset haparoivat askeleet, kaatua muksahti nurin ja uu-
destaan ylös ja liikkeelle. Välillä huoletti pikkusen matkan-
teko kovasti, mutta sitten taas nauratti, kun mietin, että 
miten se Emäntä reagoi aamulla.

Kaikki sujui kuitenkin hyvin yön aikana ja aamulla saa-
toin huokaista helpotuksesta, kun Emännän ja Isännän ää-
net alkoivat kuulua. Kyllä ne nyt huolehtii pikkuisen tur-
vallisesti omaan karsinaan lepäämään. 

Toinenkin yllättävä asia tapahtui pari yötä myöhemmin. 
Heräsin taas kesken unien ääniin, jotka eivät kuulu yölli-
seen navettaan. Askeleita ja liukastelua, kolinaa, mitä nyt 
tapahtuu? Ei vanha jaksa joka öistä valvomista, mutta pak-
kohan se oli katsoa. Hiehopuolelta Hassu oli onnistunut 
irrottamaan hihnan kaulastaan ja siellä se kulki ympäri na-
vettaa ja tutki joka paikkaa. Sanko, jossa oli vasikan nappu-
loita, oli kumollaan ja Hassu nuoli huuliaan tyytyväisen nä-
köisenä. Ja sitten, keskellä pöytää, se onneton nosti häntää 
ja teki tarpeensa. Silloin minä komensin, mutta eihän se 
mitään totellut. Nykynuoriso! Hetken päästä huvitti, tuli-
han sitä itselläkin nuoruudessa tehtyä yhtä jos toista. Se 
yksikin kesäyö...

Siinä Hassun liikkumista katsellessa mietin kuinka se 
aika rientää. Nyt se tuossa jo hiehona kulkee ja vasta oli 
pienen pieni vasu. Vasta syntynyt tyttövasikka on puhekie-
lessä usein lehmänen ja kun se siemennetään, aletaan pu-
hua hiehosta. Poikimisen jälkeen siitä tulee sitten oikea 
lehmä, tosin usein sanotaan ”ensikko” jolloin tiedetään 
sen poikineen ensimmäisen kerran.  Ja pojat ovat sonne-
ja alusta loppuun asti.

Lauhtuvia kelejä odotellen,
Toffee, nro 123

Pakkanen – onneksi 
vain ulkona

Pudikissa olleen näyttelyn-
sä yhteydessä taiteilija Jorma 
Styng lahjoitti kaupungin 
kulttuuritoimelle komean 
Pastori-teoksensa. Kulttuuri-
ohjaaja Birgit Tolosen vierail-
lessa Karhupajalla taideasi-
oissa, hänelle ja valmentaja 

Jorma Styngin maalaus Karhupajalle
Vuokko Nymanille kirkastui 
ajatus värikkään ja voimak-
kaan maalauksen asettami-
sesta Karhupajan seinälle 
pajalaisten ja vierailijoiden 
iloksi ja piristykseksi.

Arvokas maalauksen si-
joittamistilaisuus puheineen 

Taideteoksen luovutustilaisuudessa kulttuuriohjaaja Bir-
git Tolonen ja opetus- ja sivistystoimenjohtaja Juha Valta 
sekä opiskelija Jussi Niskala.

ja kiittelyineen vietettiin 
2.2.2012 Karhupajalla. Maa-
lauksen sijoittamisen suorit-
tivat opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Valta ja kulttuuriohjaa-
ja Birgit Tolonen.  Teoksen 
omistaa Pudasjärven kau-
pungin kulttuuritoimi, jon-
ka saatesanat tilaisuudes-
sa sijoitetusta maalauksesta 
ovat: ”Pudasjärven kaupun-
gin kulttuuritoimi sijoittaa 
taiteilija Jorma Styngin teok-
sen Pastori, nuorten työkes-
kus Karhupajan tiloihin. Toi-
vomme teoksen inspiroivan 
kaikkia Karhupajan nuo-
ria ja aikuisia löytämään it-
sestään sen luovuuden, joka 
meissä kaikissa asuu!”

Taideteoksen luovutusti-
laisuudessa Juha Vallan pi-
tämä puhe oli pajalaisten 
mielestä inspiroiva ja siinä 
hän painotti, kuinka Karhu-
pajalla todella aistii tekemi-
sen ilon. Muut ehkä tekevät, 
mitä osaavat, pajalaiset mitä 
haluavat. Kaikkea saa ja pi-
tääkin kokeilla. Teoksen si-
joittaminen Karhupajan ti-
loihin kertoo, kuinka taiteen 
avulla esiin kaivettavaa luo-
vuutta todella arvostetaan

Hanna Sallinen,
Jussi Niskala ja
Sointu Veivo
Karhupaja

Elsa Manninen syntyi Pudas-
järven Siivikossa 4.2. vuonna 
1922 ja lauantaina 4.2. hän 
juhli arvokkaaseen 90 vuo-
den ikään pääsyä. Juhlia ei 
ollut tarkoitus pitää, mut-
ta hänen tyttärensä tulivat 
laittamaan pöydät juhlakun-
toon ja yllättävän paljon ys-
täviä ja tuttavia saapui pai-
kalle onnittelemaan.

Koko Suomesta löytyy 
enää harvakseltaan sodan 
nähneitä ja Pudasjärvelläkin 
Manninen taitaa olla jos ei 
ainoa, niin ainakin yksi vii-
meisistä naisista, joka muis-
taa vielä molemmat sodat.

- Luojan lykky, että vaik-
ka keho on rapistumaan 
päin niin silti pää on pysynyt 
kunnossa. Omista asioistaan 
on pystynyt tähänkin asti pi-
tämään huolen, Manninen 
toteaa ja naurahtaa, että ai-
nakin numeromuisti on kun-
nossa.

Jo 17-vuoden iässä Man-
ninen liittyi Lotta Svärd -jär-
jestöön ja talvisodan sytty-
essä vuonna 1939 hänetkin 
komennettiin ilmavalvon-
taan. Lotille määrättiin var-
tiovuorot ja heille neuvottiin 
tarkoin kuinka pitää silmäl-
lä ympäristöä pommilaivu-
eiden varalta, Puhoskylän 
kaupan katolle rakennetus-
ta tornista käsin. Naisten oli 
määrä raportoida uhkaavis-
ta tilanteista Ouluun salakie-
len avulla.

- Uudenvuoden päivänä 
–40 oli ensimmäinen pom-
mitus ja minä satuin silloin 
olemaan tarkkailuvuoros-
sa kun muut olivat kuunte-
lemassa Jumalanpalvelusta 
radiosta. Kun näin pommi-
laivueen ja lähetin varoi-
tuksen. Silloinen Ainolan 
kirjastorakennus Oulussa 
pommitettiin maan tasalle 

Elsa Manninen 90 vuotta:

Lotan muistoja elämän varrelta

ja siellä menehtyi useita ih-
misiä. Myöhemmin kuul-
tiin, että meiltä oli tullut en-
simmäinen varoitusviesti, ja 
sen avulla osa rakennukses-
sa olleista oli ehditty onnek-
si evakuoimaan, Manninen 
muistelee ja kertoo että kyl-
lä siinä 17-vuotiaan tytön kä-
det taisivat täristä.

Ilmavalvonta lopetettiin 
18. huhtikuuta ja tämän jäl-
keen Manninen yritti siirtyä 
opiskeluiden pariin, mut-
ta taipaleen keskeytti jatko-
sota, ja hän sai komennuk-
sen varuslottakoulutukseen 
Ouluun. Myöhemmin hä-
net siirrettiin neljännen di-
visioonan kenttäsairaalaan 
Juustjärvelle.

Rintaman edetessä kent-

täsairaala vaihtoi paikkaa ja 
asettui lopulta Joensuussa 
olleen entisen koulun liikun-
tasaliin. Monilla petti hermot 
hirvittävien olosuhteiden 
vallitessa, ja huoli Suomes-
ta ja sen omista pojista rinta-
malla oli jatkuva.

- Se sali oli kuin teurasta-
mo. Joka puolella oli verta ja 
irtonaisia jäseniä. Salissa lei-
kattiin sotilaita yötä päivää. 
Luojalle kiitos, että silloin oli 
voimaa toimia, vaikka jat-
kuvat ilmahälytykset pitivät 
hereillä. Valvomiseenkin al-
koi jossain vaiheessa turtua. 
Aina kun päivän työt oli teh-
ty, ajoimme vielä bussilla 
lypsämään karjalaisten eva-
koiden lehmistä maitoa po-
tilaille, koska ruoka muu-

toin oli silloin hyvin huonoa, 
Manninen kuvailee.

Lopulta Manninen siirtyi 
Oulun diakonissalaitokselle 
evakoiden huoltoyksikköön, 
missä hän työskenteli siihen 
saakka, kunnes Suomen hal-
litus joutui määräämään 23. 
marraskuuta 1944 Lotta-jär-
jestön lakkautettavaksi.

Manninen tuli takaisin 
Pudasjärvelle, mistä hän löy-
si sodassa loukkaantuneen 
Bernhard Mannisen, ja ju-
hannuksen tienoilla –45 he 
astuivat avioon. Tämän jäl-
keen Elsa Manninen oli vie-
lä 14 vuotta miniänä. Vuo-
teen –81 asti Mannisilla oli 
lehmiä maatilallaan ja sen-
kin jälkeen elanto hankittiin 
maanläheisin keinoin kalas-
tuksen ja marjastuksen pa-
rissa.

Pariskunta saattoi maail-
maan neljä lasta, kuusi las-
tenlasta ja neljättä polvea-
kin on siunaantunut jo neljä. 
Syksyllä –92 Elsa ja Bernhard 
Manninen ostivat Kurenalta 
asunnon eläkepäivien viet-
toa varten, ja siellä Elsa asuu 
vielä tänäkin päivänä. 

Veteraanien ja sotainva-
lidien yhdistysten ja naisja-
ostojen aktiivisena jäsenenä 
toiminut Elsa Manninen käy 
edelleen kokouksissa mu-
kana ja osallistuu järjestö-
jen toimintaan. Hän odottaa 
kesää, että pääsee taas poi-
mimaan puutarhamarjoja 
Puhoskylällä sijaitsevan ke-
säpaikan pihalta.

Elsa Manninen haluaa 
kiittää kaikkia häntä 90-vuo-
tispäivänä muistaneita ystä-
viä.

Jenny Kärki

Elsa Mannisen olohuoneen pöytää koristaa 90-vuotis-
merkkipäivän johdosta saadut kukkaset. 
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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 OY

AarreArkku

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

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

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

Huom! 22.2. alkaen
ajanvaraukset iltaisin

klo 17 jälkeen.

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

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Maanpuolustusnaiset järjestäytyi toimimaan

Maanpuolustusnaiset ovat hankkineet lottapukuja, joissa 

asussa he olivat palvelemassa Pudasjärven veteraanien 

alueellisessa kirkkopäiväjuhlassa pari vuotta sitten. Kuvas-

sa vasemmalta Pirkko Hämäläinen, Sirkka Mustakangas, 

Pirkko Pesälä, Tarja Tolonen ja Mervi Sammelvuo.

Pudasjärven Maanpuolus-
tusnaisten puheenjohtaja-
na jatkaa Mervi Sammel-
vuo, varapuheenjohtajana 
Tuulikki Tihinen, sihteerinä 
Tarja Tolonen, rahastonhoi-
tajana Pirkko Hämäläinen, 
veteraani- ja perinne vastaa-
vana Tuula Iinatti ja tiedo-
tusvastaavana Sointu Veivo 
ja hallituksen jäseninä lisäksi 
Pirkko Pesälä, Terttu Määt-
tä, Raija Suorsa sekä Silja 
Ahonen.

Kokouksessaan 6.2.2012 

yhdistyksen hallitus hyväk-
syi toimintakertomuksen, ti-
linpäätöksen ja päätti jäsen-
maksun määräksi 18 euroa/
henkilö. Maanpuolustusnai-
set osallistuvat kuluvan vuo-
den aikana valtakunnalli-
siin ja piiritason kokouksiin, 
koulutuksiin ja muihin ta-
pahtumiin. Omina tapahtu-
mina suunniteltiin ”Sähköt 
poikki” -teemapaivän järjes-
täminen, Veteraanipäivän ja 
sota-ajan laulut -tilaisuuden 

(27.4.) ohjelman järjestämi-
seen osallistuminen, tutustu-
misretki Golfin harrastami-
sen oppeihin, osallistuminen 
Pudasjärvi Markkinoille ke-
sällä ja muita tapahtumia.

Lisätietoja Pudasjärven 
Maanpuolustusnaiset ry:sta, 
sen toiminnasta ja jäseneksi-
liittymisestä saa hallituksen 
jäseniltä. Tiedustele ja tule 
mukaan toimintaan!

Sointu Veivo                       
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

VUOKRATTAVANA

Maaliskuussa valmistuva 90m2 

mh+ oh+ tupakeittiö+ khh+ ph+ 
sauna, varasto ja autopaikka. 
Katutasossa, keskustassa.
Vuokra 720e/kk. 
55m2 oh+tupakeittiö+alkovi+kh
h+ph+sauna, varasto ja auto-
paikka. Vuokra 520e/kk. Kysy 
045 309 9862. Katutasossa, 
keskustassa.

Maaliskuun alussa valmistuu 
60 neliön asunto, jonka omista-
ja vuokraa mahdollisesti. Mikäli 
etsit laadukasta asumista ja 
vuokra ei ole sinulle ongelma, 
soita illalla puh. 040 576 0286.

Sähköliesi. Lev. 50cm. Lähes 
uusi, siisti ja virheetön. Hp 
150€. Puh. 044-5822015.

Kia Sportagen pohjapanssari, 
suksitelineet ja valorauta (kar-
japuskuri) puh. 040 732 2076.

Hyväkuntoiset kangaspuut. Le-
veys 180cm, kutomaleveys 150 
cm, kaiteita 2kpl, 3 pingotinta 
eri leveyksiä, 7 mattosukkulaa, 
5 raanusukkulaa ja raanunte-
kotarvikkeita hp. 800 e. Puh. 
040 836 4306.

Kuivausrumpu AEG LAVAT-
HERM T 500, kondensoiva + 
alataso. Hp 100€. Puh. 0400 
190 912. 

KOTIKIRPPIS
Useampia myyjiä. Kirpputo-
ritavaraa, sekä uusia sukkia, 
neuleita ja mattoja. 17.-18.2. 
klo 10-18. Railontie 34.

Kulttuurikeskus Pentik-
mäellä Posiolla sijaitsevas-
sa Anu Pentik Galleriassa 
on tällä hetkellä esillä Käsi-
työ kunniaan –näyttely, joka 
koostuu kuuden käsityöläi-
sen korkealaatuisista työ-
näytteistä. Yksi näyttelyssä 
esillä olevista tekijöistä on 
pudasjärvinen Juha Vepsä-
läinen, joka valmistaa Usva-
lintu-yrityksensä puitteissa 
poronsarvikoruja.

Vepsäläisen paja ja myy-
mälä ovat hänen oman ko-
tinsa pihamaalla Metsälän 
kylässä, Pärjänjoen rannalla, 
noin 16 kilometriä Iso-Syöt-
teeltä. Hän valmistaa ko-
ruja pääasiassa luontaisesti 
pudotetuista poronsarvista, 
mutta myös hirvensarvista 
ja kivihelmistä.

Usvalintu on toiminut yri-
tyksenä vuoden 2008 alusta 

Pudasjärvinen Usvalintu  
esillä Anu Pentik 
Galleriassa

Anu Pentik Galleriassa on esillä yhteensä kuuden käsityöläisen taidonnäytteitä. Etu-
alan vitriinissä Juha Vepsäläisen poronsarvikoruja.

alkaen ja suurimman näky-
vyyden yritys on tähän asti 
saanut eri messuilla. Tämän 
vuoksi Vepsäläinen on erit-
täin tyytyväinen siitä, että 
häntä pyydettiin valmista-
maan näyttely Anu Pentik 
Galleriaan.

- Samassa näyttelyssä 
esillä oleva puukkojen val-
mistaja Markku Parkkinen 
oli saanut tietää töistäni ja 
pyysi töitäni esille näytte-
lyyn. Olen tehnyt koruja 
näyttelyyn elokuusta lähti-
en, onhan tämä ainutlaatui-
nen mahdollisuus pienelle 
yrittäjälle olla esillä, kertoo 
Vepsäläinen.

Kuten Pentikin netti-
sivuilla kerrotaan, näyttelys-
sä halutaan nostaa käsityöt 
arvoiselle paikalleen. Omien 
sanojensa mukaan Anu Pen-
tik haluaa esitellä hyviä tai-

Usvalinnun yrittäjä ja käsityöläinen Juha Vepsäläinen (oik.) valmistelemassa näyttely-
ään Posiolla yhdessä Anu Pentikin ja hänen miehensä Topin kanssa.

dekäsityön tekijöitä.
Käsityönä tehtäville Us-

valinnun tuotteille tunnus-
omaisia piirteitä ovat yksi-
löllisyys, kaunis ja selkeä 
muotokieli sekä hyvä vii-
meistely. Tuotteisiin voi tu-
tustua myös yrityksen net-
tisivuilla ja web-kaupassa. 
Pudasjärven kaupunginta-
lon sisääntuloaulan vitriinis-
sä on jatkuvasti esillä pieni 
näyttely.

Anu Pentik Gallerian 
näyttelyt vaihtuvat kahdes-
ti vuodessa ja tämän hetki-
nen näyttely on esillä 17.6. 
saakka, jonka jälkeen näytte-
ly lähtenee supistetummassa 
muodossa kiertämään Suo-
mea. Näyttelyyn on vapaa 
pääsy.

Jenny Kärki

Toyota Carina E vm -93. kat-
sastettu, hyvä kunto. Hp 840 €. 
P. 044 914 8508.

Pakettiauton talvirenkaat 15”. 
Hp 90 €. P. 0440 923 946.

Toyota Corolla LB vm -88. 2:t 
hyvät renkaat, vetok., cd-soitin, 
ruosteeton. Ajettu 260 000. 
Vuosi ajoaikaa. Hp. 690 €. P. 
040 524 5496.

Massey Ferguson traktori SSX 
Puh. 040-731 2068

Viime elokuun lopulla al-
kanut Pudasjärvi-lehden ja 
Minnan BodySportin Pai-
nonhallinta- ja Kuntopiiri on 
kokoontunut edelleen vii-
koittain. Mukaan on ilmoit-
tautunut joulun jälkeen jäl-
leen uusia henkilöitä, myös 
miehiä. 

Painoa on pudotettu ja 
kuntoa kohotettu. Yhteinen 
pudotettujen kilojen mää-
rä lienee yli 150 kg, useil-
la henkilöillä henkilökoh-
tainen painonpudotus on 
yli 10 kg. Keskiviikkoisin 
pidetyissä kokoontumisis-
sa on oltu kuntosalilla, pol-
jettu spinningiä, osallistuttu 
vesijumppaan ja vesijuok-
suun sekä käyty juoksemas-
sa ja hiihtämässä. Lisäksi pii-

Painoa alas – kuntoa ylös
rin vetäjä, Minna, antaa joka 
viikko ohjeet henkilökohtai-
seen kunnon kohottamiseen. 
Niitä sitten jokainen nou-
dattaa enemmän tai vähem-
män. Punnitus kuuluu tär-
keänä osana viikoittaiseen 
ohjelmaan. 

Ohjaaja Minnalla on ta-
pana lähettää jokaisen pii-
rin jälkeen sähköpostia ja 
tällä kerralla Minna kehot-
ti lisäämään kuntosalitree-
nien osuutta ja innosti hiih-
tämään.

-Kiitos eilisestä vesijump-
patuokiosta. Reipas tunti vie-
rähti iloisesti ja energisesti. 
Oli jumppatuokion jälkeen 
puhetta joidenkin ryhmäläis-
ten kanssa, että kun paino on 
nyt pudonnut sinne saavu-

tettavaan lukemaan, niin li-
sätään kuntosalitreeniä, jotta 
ne lihakset eivät menisi sen 
pudonneen painon muka-
na. Jo tehdyt kuntosaliohjel-
mat muutetaan noin kolmen 
viikon kuluttua. Vaihdetaan 
liikkeitä ja toistomääriä. 

-Ja toivon jo todella, että 
ensi keskiviikkona päästäi-
siin suksille. Itse olen jo va-
rautunut huomiseen pak-
kasen laskuun nukkumalla 
sukset kainalossa ja illalla 
nautin Jyrkän rinteissä. Tee 
sinäkin se, endorfiinit ovat 
nyt siellä. Jokaisen on vain 
löydettävä ne!

Heimo Turunen 
kuntopiiriläinen

Viime viikon keskiviikkona oli painonhallinta- ja kuntopiiri uimahallilla. Ensin oli vesi-
jumppa ja sen jälkeen vesijuoksua suuremman altaan puolella. Vesijuoksuunkin oli 
Minnalla hyviä ohjeita.
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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!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 19.2.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:
Kevään tähtiesiintyjiä:
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 Puutteellisesti 
tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa (PUTTE) 
karttuneeseen tietoon. Vapaa pääsy.
Zumba: Sunnuntaisin klo 19-20 Kurenalan koululla! Tervetuloa!
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Tanssikurssi jatko-taso, tiistaisin Koskenhovilla kello 19 koko kevätkau-
den. Lajeina lattarit ja lavatanssit.
Kahvikuppeja mummolan kätköistä tähän päivään: 1.2.-29.2. 
Pudasjärven kirjastossa.
Prototyyppi 2012: La 4.2.-29.2. Oulun taidemuseon kiertonäyttely 
Pudikissa.
Tiedotustilaisuus kuntalaisille-kiintiöpakolaisia Kongosta: To 16.2. 
klo 17-19 Kaupungintalo, valtuustosali.
HelmiJam: Pikku-Syötteellä: Pe 17.2.
City Sport Challenge: La 18.2. Iso-Syötteen SnowParkissa.
Nuorten salibandyturnaus: La 18.2. klo 9-19 Liikuntahallilla.
Laskiaislauantai-tapahtuma Hirvaskosken koululla: La 18.2. klo 11-14.
Lelu-, kirja- ja liikuntavälinekeräys Nuorisotiloissa la 18. 2. klo 12-16. 
Kongosta tulevien perheiden lapsille ja nuorille. Lahjoituksia vastaanotta-
vat Susanne, Piia, Hanne, Tiina ja Anjuska.  Kahvi, mehu ja pullatarjoilusta 
vastaavat maahanmuuttajien peruskoulutuksen ryhmä.
Filmiviikot: 20.2.- 4.3. Syötteen luontokeskuksessa.
Mustin ja Lystin vauhtiretki: Ma 20.2. Iso-Syötteen lumimaassa.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Karestilla torstaina 
23.2. klo 19.00. Tervetuloa!
SuomiPop-radio ja Skimbaajakiertue:  Ti 21.2. Iso-Syötteellä.
Musti ja Lysti poronhoito touhuissa: Ti 21.2. Iso-Syötteen Lumimaas-
sa.
ParkkiJamit: Ti 21.2. Iso-Syötteen SnowParkissa.
Syötteen PoroKarnevaalit: Ti 21.2. Syötteen safaritalolla.
Lasten buffa ja Merirosvokapteeni Kaskelotti: Ke 22.2. Hotelli Iso-
Syötteen ravintolassa.
Biisikärpänen: Ke 22.2. Hotelli Iso-Syötteellä.
Lystin lettukestit: Ke 22.2. Iso-Syötteen lumimaassa.
AudiRinneRieha: Ke 22.2. Iso-Syötteellä.
Nuorten Helmiturnaus la 25.2. klo 16-20 Liikuntahallilla.
Syötehiihto la 31.3. klo 9 Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ilm. 30.3. men-
nessä Heino Ruuskanen.

LuMiMAAiLMAT OuLun TORiLLA, nALLiKA-
RiSSA jA SYöTTEELLä AvAuTuvAT LAuAn-
TAinA 18.2. SiLLOin ALKAA MYöS KOLMEn 
viiKOn AjAn jATKuvA TAPAhTuMiEn KETju. 
Oulun torin lumimaailma on houkutellut järjestämään eri-
laisia kulttuuritapahtumia ja 18.2. avautuu yleisölle Jälkiä 
lumessa –taidepolku, joka koostuu oululaisten taiteilijoiden 
töistä. Niitä on esillä torin aitoissa ja lumimaailman galleri-
assa. Näyttelyt ovat esillä 11.3. saakka ja järjestäjänä on To-
rin Kulttuurinystävät. 

Perjantaina ja lauantaina 24. ja 25.2. klo 19 torilla esiintyy 
norjalainen jääinstrumentteja soittava Terje Isungset yhdes-
sä laulaja Mari Kvien Bruncollin kanssa. Esityksen visuali-
soi Eric Mutel. Noin tunnin kestävän konsertin tuottaa Flow 
Productions yhteistyössä Oulun Musiikkijuhlien ja Meri City 
Tunturi -hankkeen kanssa. 

TORiTEATTERin ESiTTäMä hAMLET - nYT saa ensi-
iltansa lauantaina 25.2. klo 21. Klassikkonäytelmä nähdään 
puolessa tunnissa ja komedian keinoin. Toriteatterin muo-
dostaa kahdeksan hengen harrastajaseurue, jonka esityksen 
on dramatisoinut ja ohjannut Seppo Hämäläinen. Hamletin 
muut näytökset ovat 26.2., 29.2., 3.3., 4.3., 8.3., 10.3. ja 11.3. 
klo 19. 

hAnKijAMiT on menevä katutanssitapahtuma, jossa Poh-
jois-Suomen katutanssiyhdistys tarjoilee yhdessä tanssimis-
ta, vapaata jamittelua ja ringittelyä sekä tanssiesityksiä. To-
rilla tanssitaan sunnuntaina 26.2. klo 13 – 16.

  
POROKARnEvAALiT Syötteellä, Safaritalon kupeessa tiis-
taina 21.2 ja keskiviikkona 22.2 klo 17 – 21. Markkina-alue 
avataan klo 15. Laavuissa nokipannukahvia, lättyjä ja poro-
makkaraa! Karnevaaliohjelmassa molempina päivinä aukio-
lon ajan : poroajokortin ajoa ja poroajelua, suopunginheittoa, 
valjakkoajelua iloisilla huskykoirilla, rekiajelua moottorikel-
kalla, hauska valokuvauspaikka, lumirakentamista yleisölle, 
poroja kirnussa, suopunginheittonäytöksiä.Laskiaistiistaina 
lisäksi : 17.00 Jälki-ilmoittautuminen porojokkikseen alkaa. 
18.00 Porojokkis ja kovan kisan jälkeen palkintojenjako. 19.00 
Potkurisprintti. Kaikille avoin, ilmoittautumiset paikan pääl-
lä. 20.00 Tanssii porojen kanssa. Hankitanssia ja talvista tun-
nelmaa! 21.00 Jatkot Hotelli Iso-Syötteellä, Romekievarissa 
ja Pärjänkievarissa. Keskiviikkona lisäksi 15.00 Jäärata-ajoa 
ralliautoilla. 17.00 Karnevaalikulkue Lumimaasta Porokar-
nevaaleille Mustin ja Lystin johdolla. 17.30 Potkurisprintti. 
Avoin kaikille, ilmoittautumiset paikan päällä. 18.30 Talvit-
riathlon. Karnevaalihenkinen kilpailu 3 hengen joukkueille, 
lajeina tandemhiihto, lumikenkäjuoksu ja potkukelkkailu. Il-
moittautumiset paikan päällä. 20.00 Tanssii porojen kanssa. 
Hankitanssia ja talvista tunnelmaa! 21.00 jatkot Hotelli Iso-
Syötteellä, Romekievarissa ja Pärjänkievarissa.

SYöTTEEn hAnKihuLinAT Syötteen Luontokeskuk-
sen pihapiirissä perjantaina 9.3. Illalla katsotaan ulkona lu-
mimaailmassa miljoonan tähden elokuvia Syötteen Filmi-
viikkojen huipennukseksi. Ohjelmassa on videoinstallaatio 
Vaarametsien maa ja koko perheen elokuva Puukamu. Elo-
kuvaillan järjestävät yhteistyössä Syötteen lumoa ja Meri 
City Tunturi -hankkeet. 

POTKuRiPOOLO on urheiluhenkisille uusi laji katsotta-
vaksi tai pelattavaksi.  Sitä pelataan kolmihenkisten joukku-
eiden kesken torilla lauantaina 3.3. Säännöt löytyvät netistä 
osoitteesta www.mericitytunturi.fi, jossa on myös ilmoittau-
tumisohjeet.

hAnKiLEnTiS-TuRnAuS Nallikarin hangilla lauantaina 
10.3. Umpihanki on vastus kovimmillekin, joten myös katso-
jille riittää jännittämistä! Turnauksen järjestää beach volley 
-seura Kaakkuri Devils. 

Talvina 2012–2013 Oulun ja Syötteen alueen talvimatkai-
lua kehitetään EU-rahoitteisen hankkeen ”Meri City Tun-
turi” voimin. Mukana hankkeessa ovat Oulun ja Pudasjär-
ven kaupungit, Syötteen yhteismarkkinointi ry, Nallikarin 
matkailuyhdistys ry, CIE-keskus sekä Oulun Liikekeskus ry 
(hankkeen hallinnoija). 

Ohjelmat päivittyvät nettiin osoitteeseen www.mericity-
tunturi.fi. Tapahtumista tiedotetaan myös erikseen. 

Sirpa Vepsä

Potkuripoolosta		
Porokarnevaaleille	
ja	pulkkamäkeen

Hiihtolomaviikolla tapahtuu:

liikuntahallille  pe 17.2.2012 klo 18.00

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojen tansseja
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu

Työpetari on ottanut jälleen 
hoitaakseen avantouintipai-
kan avaamisen ja kunnos-
sa pitämisen Pietarilassa Ii-
joen rannalla. Jäänsahaajalle 
oli suuri yllätys, kun Työpe-
tarin toiminnanjohtaja Satu 
Piri-Tihinen tuli kaverik-
si sahaamaan avantoa pari 
viikkoa sitten auratulle jääl-
le. Joki oli jäätynyt aukon 
kohdalta pohjaan saakka. 
Avannon paikkaa jouduttiin 
siirtämään lumen peittämäl-
le alueelle, jossa jäätä oli noin 
puoli metriä. Avanto saatiin 
auki kaksi viikkoa myöhem-

Avantouintipaikka avattu
min kuin viime vuonna ku-
luneen pakkasjakson takia. 
Toisaalta aikaisemmin ei oli-
si ollut tarpeeksi turvalliset 
jäät, joihin avantoa olisi voi-
nut tehdä. Aikataulu saatiin 
pitämään pakkasista huoli-
matta. 

Avantouintiharrastajat 
voivat lunastaa pukuhuo-
neen avaimen Työpetarilta 
Suojalinnalta hintaan 26 eu-
roa /kausi.

Soile Vähäkuopus, 
kuva Satu Piri-Tihinen

Avanto oli maanantaina 13.2. liki valmis, pumppu oli toi-
minnassa, lämpömaton laittaminen tehtiin tiistaina, jolloin 
myös kuvassa näkyvät Sami Hemmilä ja Eero Liikanen 
poistavat avantoon kertyneet jäät. Jatkossahan käydään 
joka aamu avanto tarkastamassa ja tehdään tarvittaes-
sa lumityöt.

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

Pudasjärven lukion
comenius- ryhmä järjestää

sunnuntaina 19.2. Rajamaanrannassa 
laskiaisriehan. 

Tapahtuma alkaa klo 11. 

Luvassa kilpailuja, joissa kaikille
osallistujille palkinto. 

Paikan päällä myydään makkaraa,
lämmintä mehua ja kahvia.

KAIKKI KODIN REMONTIT
katso uudistuneet nettisivut

www.panacon.fi
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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

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUIHIN,
eSIOPeTUKSeeN SeKä aamU-Ja ILTaPäIVä-
TOIMINTAAN viikolla 8

1 ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Syksyllä 2012 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittavat 
lapset (vuonna 2005 syntyneet) ilmoitetaan lähikouluun 
viikolla 8 eli 20. - 24.2.2012 puhelimitse tai henkilökoh-
taisesti.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seit-
semän vuotta. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa muuhun 
kuin lähikouluun, päättää asian sivistyslautakunta. Kou-
lunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun myönnetään 
aina ehdolla, että koulumatkoista ei aiheudu kaupungille 
kuljetuskustannuksia.

Huoltajan, joka haluaa lykätä lapsensa koulunkäynnin 
aloittamista, tulee tehdä asiaa koskeva hakemus ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Myös lapsi, jonka oppivelvolli-
suus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta lapsen 
vammaisuuden tai sairauden vuoksi (pidennetty oppivel-
vollisuus), on ilmoitettava. Näillä lapsilla on oikeus esiope-
tukseen.

2 esiopetukseen ilmoittautuminen

Pudasjärven kaupunki järjestää vuonna 2006 syntyneille 
lapsille esiopetusta kouluilla ja päiväkodeissa. Päiväko-
tien esiopetus on tarkoitettu kuusivuotiaille lapsille, jotka 
tarvitsevat esiopetuksen lisäksi päivähoitoa. Ilmoittautu-
minen päiväkotien esiopetukseen 20. - 22.2.2012 Merja 
Kemppaiselle puh. 0400 - 626 513. Ilmoittautuminen kou-
lujen esiopetukseen ao. kouluille 20. - 24.2.2012.

3 Kouluun tutustuminen ja koulukuljetus

Syksyllä koulunsa aloittaville ja heidän huoltajilleen kou-
lut järjestävät tutustumis-päivän, josta koulut tiedottavat 
erikseen. Kuljetus järjestetään 0-3 lk lapselle, jonka kou-
lumatka on yli 3 km. Mikäli oppilas tarvitsee erityisperuste-
luin kuljetusta tai avustusta, hakemus toimitetaan koululle 
viimeistään la 2.6.2012.

4 aamu- ja iltapäivätoiminta

Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan Kurenalan, 
Lakarin ja Hirvaskosken kouluille.

Peruskouluihin ilmoittautumispaikat ja
-puhelinnumerot 

Aittojärvi 040 - 826 6467, Hirvaskoski 040 - 826 6470, Ki-
pinä 040 - 826 6469, Kurenala 040 - 826 6442, Lakari 
040 - 826 6465, Sarakylä 040 - 826 6476, Syöte 040 - 739 
3574.

Pudasjärvellä 15.2.2012  Sivistyslautakunta

Pudasjärven Sotaveteraanit 
ry:n ja Naisjaoston

vuosikokoukset pidetään
Seurakuntakeskuksessa

ti 21.2.2012 klo 11.00
Käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa! hallitus

Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistyksen 

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Valtakirjojen tarkastus klo 17 alkaen.

Tervetuloa!

Rimminkankaan koulun juhlasali 
Rimmintie 15 Pudasjärvi

vuosikokous ti 21.2 klo 18

Lauantaina 18.2.2012 
klo 11-14 Hirvaskosken 
koululla järjestetään en-
simmäinen Laskiaislau-
antai-tapahtuma. 

Päivään sisältyy Sot-
kajärven Vedon järjes-
tämä hiihtokilpailu, 
jossa sarjoja löytyy kai-
kenikäisille. Samalla 
käynnistyy jokavuoti-
nen sarjahiihtojen sarja. 
Sisätiloissa on mahdol-
lisuus kuunnella Reijo 
Kossin luotsaaman or-
kesterin kansanmusiik-
kiesityksiä ja Hirvas-
kosken kyläyhdistyksen 
puffetista saa vatsan-
täytteeksi hernekeittoa 
ja pannukakkukahvit. 
Osallisena Suomessa - 
hankkeen suomenkie-
len opiskelijat ikuista-
vat päivän kuviksi ja 
videoksi. Päivän aikana 
esitellään myös lumen-
pudotuslaite Lumivuo. 

Tapahtumaan ovat 
tervetulleita kaikki, lä-
heltä ja kaukaa!

Paula Ylitalo
Hirvaskosken  
kyläyhdistyksen pj.

Laskiaislauantai  
Hirvaskoskella

Pudasjärven Syöpäkerho
kokoontuu klo  17 sunnuntaisin 

4.3., 1.4., 29.4. ja 27.5.
Palvelukeskuksessa. 

Rintasyöpään sairastuneiden naisten
keskustelukerho kokoontuu sunnuntaina 19.2. klo 17 

Pudasjärven kirjastossa.
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat jäsenet sekä muutkin 

kerhon toiminnasta kiinnostuneet.
 Pudasjärven Syöpäkerho

Sotainvalidien Veljesliiton
Pudasjärven osaston ja Naisjaoston

vuosikokoukset pidetään
seurakuntakeskuksessa maanantaina 
27.2.2012 alkaen kello 11.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5 §:n
määräämät asiat.

Aloitamme ruokailulla.

Tervetuloa sotainvalidit, puolisojäsenet, tukijäsenet 
ja naisjaosto!

Johtokunta

to

PUDaSJärVI
Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla
valtuuston istuntosalissa (Otava) torstaina 23.
päivänä helmikuuta 2012 alkaen klo17.00. Luettelo
kokouksessa käsiteltävistä asioista  on nähtävänä
kaupungin ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa
tiistaina 28.2.2012 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 13.2.2012  Eero Oinas-Panuma
   Valtuuston puheenjohtaja
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caravan

viihdy  ja herkuttele
PecasBurger
Herkulliset hampurilaisan-
nokset, kebabit ja salaatit
Palvelemme hiihtokaudella 
Romekievarin kiinteistössä.
Puh. 040 1371600
 
 

SyöteCaravan
Caravan alue tunturin 
sydämessä. Paikkoja myös 
viikonloppukävijöille.
P. 0400 499215

Pärjänkievari
Pizza ja A’laCarte ravintola 
takarinteiden juurella. An-
nokset myös kotipakettiin.
Viihderavintola Legenda 
avoinna pe ja la iltaisin.
Puh. 0400 499216

Romekievari
Monipuolista syötävää sämpy-
löistä HotWings annoksiin.
Tilauksesta Fondue ja HotWings 
illalliset. Myös kotipakettiin.
Puh. 040 1371600

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte  |  www.syotecaravan.fi

Romekievarin SaunaBaari
Hyvää musaa moneen makuun, 

Suomipopista uusimpiin hitteihin. 
Palvelemme pe ja la alk. klo 20.

Meillä näkyy UrhoTV
Puh. 040 1371600

Tule käymään niin tehdään kartoitus ja
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt ammattitaidolla

NIBE MAALÄMPÖPUMPPU - KODIN LÄMMITYSNERO !
NIBE maalämpö antaa aivan uuden ulottuvuuden talosi lämmitykseen.  
Energiakustannukset pienenevät jopa 80 %. 

Oletpa rakentamassa uutta tai saneeraamassa nykyistä taloasi,  
niin nyt kannattaa valita ekologinen, taloudellinen maalämpö! 

Voit valita helppokäyttöisistä maalämpöpumpuistamme juuri sinun taloosi 
sopivimman. Edistyksellistä ja helppoa - mallista riippumatta.

 * Tilauksiin ajalla 30.1. - 30.4., 
jotka toimitetaan asennus-
kohteeseen 15.5.mennessä. 
Lisätietoja www.nibe.fi

Hanki nyt NIBE 
maalämpöpumppu!

Talvikampanjaetuna *

TOSHIBA  
26” LED TV DVD

(arvo 440 €)

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämpöpumppuratkaisusta.

Vältä vesivahinko, käyttövesiremontit
Uponorin komposiittijärjestelmällä

Luotettavat Alfa Laval kaukolämpövaihtimet

Korkealaatuiset Suomalaisiin
olosuhteisiin suunnitellut
Jäspi puukattilat

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi 
Electric ilmalämpöpumput

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

kaupanpäälle !

Parturi-kampaamo Saxari
Puistotie 2 • puh.040 5274183

Parturiliike Laakkonen
Puistotie 2 • puh.08 821228

Kampaamo Huhta
Puistotie 2, 2krs. • puh.08821228

Kampaamo Riitta
Toritie 1, 2krs. • puh. 0400 321201

Parturi-kampaamo
Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4 • puh.08 821595

Kampaamo Ojala
Nortamontie 7 • puh.0400 867674

Parturi-kampaamo Saletti
puh. 040 5938579

Parturi-kampaamo Camilla
Ahtilantie 21 • puh.050 5278533

Parturi- ja kampaamopalveluita Pudasjärvellä:TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO 
SARASSA

Toritie 2

pe 17.2. klo 10-17

UUDET 
KONEET
alk.125€

VANHAT VAIHDOSSA!

Esittelyssä	mukana	
suositut	koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, Postiaukio

040 544 1009

TARJOUS!
Pikahuolto 25€

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi • 040 9605 392 • Ma-Pe 10-17

Lakanakangas 5€/m!

Erä kankaita ½ hintaan!

Tarjoukset voimassa helmikuun 
loppuun saakka

Ripustusvalmiit
kappakankaat alk. 6,20€! 

Kevään uutuuksia saapunut !
Uutuuksien alta!

Kangas ja Ompelimo Sara

Suomi-Venäjäseuran Pudasjär-
ven osasto järjestää torstaina 
23.2 klo 19 konsertin Kansalais-
opiston salikissa, jossa esiintyy 
Ivan Kieleväinen Petroskoista. 
Hänen sukujuurensa ovat Uh-
tualla. Hänen instrumenttejaan 
ovat itäkarjalainen kromaatti-
nen kantele, viisikielinen kante-
le, harmonikka ja laulu. Konser-
tin yhteydessä on myös kahvio. 

Keijo Piirainen

Ivan Kieleväisen 
konsertti


