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PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 22.2.2012

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

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

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

www.rautioky.fi

PUDASJÄRVEN
LUKION

TEEMALIITE !

24-04

Tervetuloa

Lippu 4€ sis. ep.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita ja pizzaa
Tarjoamme

Perjantai 24.2.

Wintti

Lauantai 25.2.
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

3.3. ÄSSÄT

DJ LEILA

Tulossa:

ARJA HAVAKKA

Lippu 12€ sis. ep.

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

OHRARIESKA
3kpl/450g

LIHAPYÖRYKKÄ 360g 
JA JAUHELIHAPIHVI 
380g

VILJAPORSAAN
KINKKUSUIKALE
PEHMEÄN PIPPURINEN
400g

NORJAN VILLASUKAT

MIESTEN PILOTTI-
TAKKI

MIESTEN TOPPAHOUSUT
JYSMÄ PUUVILLAMATOT
ERI KOKOJA

HALKOKASSI KANVAASI SEINÄTAULUT
JA MAGNEETIT

KORVAPUUSTI
7kpl/350g

WILHELM GRILLIPIHVI
320g

ALE

2,95
alk.

ALE

ALE

23,90
24,50

ALE

ALE15,-nyt

29,00

ESIM. 70x150m

2,49
pkt

0,99
pkt

2,99
pkt

1,49
pss

1,99pss

16,50

5,90
3 paria

19,-nyt

29,90

MANSIKKA
PUSSILAKANASETTI

39,00

19,90

UUTUUS!

sivut 7-14

Lue  Pudas jä r v i - l eh t i  ne t i s tä :  www.pudas ja r v i - l eh t i . f i

Nopeasti NettiiN  
moNilla eduilla.
Nyt kaksi ensimmäistä kuukautta 0 €

Paras mahdollinen nopeus 3G-verkosta 14,4 Mbit/s (norm. vaihteluväli 0,4-15M) asti 24 kk:n sopimuksella (sis. DNA Liikkuva 
Laajakaista L 0 €/kk/2kk, 13,90 €/kk/22kk, Mokkula 0 € (norm. 129 €), kokonaiskustannus = 305,80 €. Erikseen vähintään 
434,80 €. Voimassa 29.2.2012 asti. Kk-maksuun sisältyvä etuoikeutettu datamäärä välitetään liittymän ilmoitetulla nopeudella. 
Etuoikeutetun datamäärän täytyttyä nopeus saattaa laskea alle ilmoitetun. Enimmäisnopeus on saavutettavissa rajoitetusti 
3G-verkossa. Nopeus voi vaihdella riippuen mm. samanaikaisten käyttäjien määrästä, yhteyden laadusta ja tietokoneesta. 
3G-verkon ulkopuolella EDGE- ja GPRS-nopeudet. Käyttö ulkomailla ja normaaliin teleliikenteeseen erillisen hinnaston mu-
kaisesti. Lisätiedot www.dna.fi
*Omnitele Oy, 3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, lokakuu 2011.

13,90 €/kk/22 kk

DNA Liikkuva Laajakaista L 
nopeus jopa 21 megaa.

Ilman sitoumuksia!

0,00€/kk 
/2 kk

 Sopimusasiakkaan
   (24 kk) etuna
    DNA Mokkula
      kaupan päälle!

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

Teemme
sivunvalmistukset

omakustannus-kirjoille,
yms. tuotteille

Ota yhteys
0400 385 281

Heimo / Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven
Kirjakauppa

Nyt vielä
kirja-alen lisäALE!

Jo alennetuista
hinnoista -20%

To-Pe
LELUT -30%
0440-821 040
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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

Rippikoulun opetustavoitteena on opettaa ”kaikki se, mitä Jee-
sus on opettanut”. (Lähetyskäsky) Kristinoppia ei opita vain ul-
koa, vaan se on sydämen sivistystä ja uskon lahjaa. Pudasjärven 
seurakunnan yksi rippikouluryhmä oli viime lauantaina upeassa 
Hilturannan leirikeskuksessa. Oppitunneilla käsiteltiin Raamat-
tua, lähetystyötä ja diakoniaa. Leiriläiset olivat innokkaasti mu-
kana oppitunneilla. Opettajille jäi päivästä hyvä mieli ja toivotta-
vasti leiriläisetkin viihtyivät.

Onko rippikoulussa järkeä? Eikö koulun uskonnonopetus ole 
riittävä kristinopin perusteiksi? Jumalaan uskominen ei ole itses-
täänselvyys. Sitä ei voi saavuttaa vain kirjaviisaudella, koska Juma-
lan olemassaolosta ei ole mitään varmoja todisteita. Usko alkaa 
vasta siitä, kun järki loppuu. Kristusko on lapsellista, mutta sillä 
on voimakas ihmisen sydäntä puhutteleva sanoma. 

Jos ihmisen elämässä ei koskaan ole vaarallisia tai vaikeita ti-
lanteita, hän ei tarvitse apua. Papin työssä kuulee usein elämän 
vaaroista, läheltä piti tilanteista. Ihminen tarvitsee usein toisten 
apua. Nuoren ihmisen vaarana ovat myös henkiset paineet. Pi-
tää pärjätä ja suoriutua ympäristön odotusten mukaisesti. Ihmi-
nen on ”niin kuin ruoho tai kedon kukka”, herkkä ja haavoittuva. 
Nuoret tarvitsevat kasvuun elämäneväitä. Kun kevät koittaa, en-
simmäisenä kukoistavat etelänpuoleiset rinteet, jotka saavat pal-
jon aurinkoa. Rippikoulu tarjoaa kevään toivoa ja armollisuutta 
nuorta itseään kohtaan.

Mikä olikaan se kristinuskon sanoma? Jeesuksen kuolemaa 
oli näkemässä hänen opetuslapset. Heidän oli vaikea uskoa, että 
suuria ihmeitä ja voimatekoja tehnyt elämän Herra kuolee. He 
olivat luulleet, että Jeesus on messias, joka pelastaa heidät kuo-
leman, pahan ja synnin vallasta. Sunnuntaina, ylösnousemuksen 
päivänä ilmestyy Jeesus opetuslasten keskelle. Jeesus sanoo en-
simmäiseksi puhuttelevat sanat ”Rauha olkoon teille”. Risti on 
voiton merkki. Se kertoo Jeesuksen kärsimästä synnin rangais-
tuksen, että meillä olisi anteeksiantamus ja rauha Jumalan kans-
sa. Synti on rikkomusta ihmistä ja Jumalaa vastaan, mutta Jee-
suksen nimessä annetaan synnit ja rikkomukset anteeksi. ”Se 
elämän saa ikuisen ja taivaan ilon kerran, ken elää, kuolee turva-
ten vain yksin armoon Herran” (Virrestä 260)

  Jaakko Sääskilahti
  

Rippikoulu – Elämän 
tärkeintä opetusta

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä 
ja tavoita asiakkaasi !

040 1951 732

Pudasjärvi-lehti on Pudasjärven luetuin
tiedotusväline niin painettuna, kuin verkkolehtenä. 

Ystävyys lämmittää mut-
ta ulkona tuiskuaa lunta. 
Työpetari ry järjesti tiistaina 
14.2. koko perheen ystävän-
päivätapahtuman Suojalin-
nalla. Ohjelmassa oli makka-
ran ja muurinpohjalettujen 
paistoa. Lapsille toimintaa 
tarjottiin mäenlaskun ja luis-
telun merkeissä. Jännitystä 
tapahtumaan saatiin arvon-
nalla, jossa jokainen arvan 

Lumiset tunnelmat
ystävänpäivänä Työpetarilla

hankkinut sai hyvän mielen 
pienestä palkinnosta. Tapah-
tumassa vieraili kokonaisuu-
dessaan noin 40 henkilöä.

Viime vuonna Työpeta-
ri järjesti ensimmäistä ker-
taa vastaavan tapahtuman, 
mutta tuolloin kävijöiden 
määrää rajoitti yli 30 as-
teen pakkanen. Tällä kertaa 
paukkupakkasilta vältyttiin, 
mutta ulkosalla touhuami-

seen haasteita asetti melko 
navakka tuuli ja lumipyry. 
Lämminhenkisen tunnel-
man innostamana urheim-
mat lapset uhmasivat viimaa 
mäenlaskun parissa. Suo-
jalinnan sisätiloissa saattoi 
lämmitellä ja samalla tutus-
tua Työpetarin kirpputorin 
tarjontaan. (jk)

Muutama lapsukainen uskaltautui mäkeen tuiskusta huolimatta ja hauskaa oli!

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu, seurakuntakodissa 
su 26.2. klo 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Keijo Piirainen.Isos-
ten siunaaminen, kirkkokah-
vit.
Tuhkakeskiviikon sanaju-
malanpalvelus seurakunta-
kodissa ke 22.2. klo 19, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirai-
nen, Vox Margarita -kuoro.
Tulossa: seurakunnan luot-
tamushenkilöiden, vara-
jäsenten ja työntekijöiden 
yhteinen tilaisuus ti 22.5. 
klo 18-20. Varaa aika jo ka-
lenteriisi!
40 päivää kirkkomusiik-
kinäytelmän harjoitukset 
seurakuntakodissa ke 22.2. 
klo 19.30.
Kuorot: kirkkokuoro to 23.2. 
klo 18, eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 22.2. klo 13, lapsi-
kuoro to 23.2. klo 17 .
Yhteisvastuukeräys on 
käynnissä! Hae oma listasi 
kirkkoherranvirastosta!
Lähetyksen kirpputori ke 
22.2. klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 27.2. klo 18.
Ystävän kammaria ei ole ti 
21.2.  Tervetuloa yhteisvas-
tuutapahtumaan  to 23.2. klo 
10-15.
Ystävän kammari ti 28.2. klo 
12-13.30.
Sauvakävelyilta ti 28.2.  klo 
18 Liepeessä.

Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ti 21.2. 
klo 11.
Perhekerhot: Puhoksen ja 
Livon perhekerhot ma 27.2. 
klo10-13. Seurakuntakodin 
perhekerhon molemmat ryh-
mät ke 29.2. klo 10-13.
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 26.2. klo 12.
Sämpylöiden  leivontatal-
koot ke  22.2. yhteisvastuun 
hyväksi klo 13 srk-talolla. Jo-
kainen leipuri on tervetul-
lut!
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: rukouspol-
ku, kirpputori, aarrearkku, 
makkaranpaistoa, askarte-
lua, arpajaiset, tuotto yhteis-
vastuukeräyksen  hyväksi.
Kuorot: lapsikuoro to 23.2. 
klo 17, kirkkokuoro to 23.2. 
klo 18. Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 22.2. klo 13.
Varhaisnuorten Hiihtolo-
maviikon leiri 10.-11.3.2012 
Hilturannassa 3.-7. luokka-
laisille. Ilmoittautumiset 5.3. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08-8823100. Leiril-
le mahtuu 25 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. Leiri on il-
mainen. Ilmoittautuneille lä-
hetetään kirjellä tarkempaa 
tietoa leiristä. Lisätietoja lei-
ristä tiina.inkeroinen@evl.fi 
/ 040 571 4636.
Iin rovastikunnan Varhais-
nuorten toimintapäivä lau-
antaina 24.3.2012 Iissä. Toi-

mintapäivä on tarkoitettu 
7-13 vuotiaille. Ohjelmas-
sa mm. valokuvausta, lätyn-
paistoa, erilaisia askarteluja, 
sählyä ym. mukavaa. Toi-
mintapäiväreissu on ilmai-
nen. Sitovat ilmoittautumiset 
1.3.2012 mennessä kirkko-
herranvirastoon 08-8823100. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
kirje jossa tarkempaa tietoa 
reissusta. Mukaan mahtuu 
35 ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta. Lisätietoja tiina.in-
keroinen@evl.fi / 040 571 
4636
Siioninvirsiseurat Tuulikki 
Tihisellä pe 24.2. klo 18.
Rauhanyhdistys: Vuosiko-
kousseurat Ervastissa Pia ja 
Vesa Ervastilla su 26.2. klo 
14 (Seppo Leppänen).  Vuo-
sikokousseurat Hirvaskos-
kella Leena Tolkkisella su 
26.2. klo 14 (Jukka Lehto). 
Vuosikokousseurat Saraky-
län kappelissa su 26.2. klo 
12. Lähetysseuroja: Saraky-
län kappelissa ke 22.2. klo 
19,   Yli-Livolla Taina ja Pert-
ti Luokkasella to 23.2. klo 
19, Hirvaskosken koululla 
pe 24.2. klo 18, Aittojärvellä 
Maija-Liisa ja Pekka Lehdol-
la la 25.2. klo 18, Paukkerin-
harjun kylätalossa su 26.2. 
klo 12 ja seurakuntakodissa 
su 26.2. klo 17 (Tapani Ala-
kärppä, Martti Havia).
Kastettu: Elea Aurora Hil-
tula
Haudattu:  Aukusti Turpei-
nen 88 v, Aune Maria Jaa-
kola 82 v, Hilda Katariina 
Talala 89 v, Reino Henrikki 
Kipinä 77 v.

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte  |  www.syotecaravan.fi

CARAVAN

VIIHDY JA NAUTI
PÄRJÄNKIEVARISSA JA ROMEKIEVARISSA

Ke 22.02.
10.00 – 24.00(keittiö 11.00 – 22.00) 

Pikkulauantain Karaokeilta Legendassa 
To 23.02. 

10.00 – 19.00 (keittiö 11.00 – 19.00) 
Muksujen rattikelkkakisa klo 17 alk.

Kokoontuminen Karpalossa. 
Pe 24.02. 

10.00 – 02.00 (keittiö 12.00 – 22.00) 
Leffatuokio nuopparilla klo 17 alkaen

Karaokeilta Legendassa 
La 25.02.

10.00 – 02.00 (keittiö 11.00 – 22.00) 
Fazer-KarkkiBingo klo 18 alkaen

Karaokeilta Legendassa 
Su 26.02.

10.00 – 19.00 (keittiö 11.00 – 19.00) 
Ma 27.02.

10.00 – 19.00 (keittiö 11.00 – 19.00) 
Ti 28.02.

10.00 – 19.00 (keittiö 11.00 – 19.00) 
Pihaleikkeikkejä lapsille klo 17 alk.

Kokoontuminen Karpalossa.
Ke 29.02.

10.00 – 24.00 (keittiö 11.00 – 22.00) 
Pikkulauantain Karaokeilta Legendassa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

AarreaArkusta löydät:
Tuliaisia, Lahjoja Kaikenikäisille, Matkamuistoja, 

Askartelu-tarvikkeita, Palapelejä, Lautapelejä, Pulma-
pelejä, Valokuvakehyksiä, Koulu-ja Toimistotarvikkeita, 
Leluja, Hupituotteita, Koulu- ja Toimistotarvikkeita...

ja Paljon Muuta,
Jokaiselle jotakin! Tule tekemään hyviä löytöjä! :)

Pudasjärvellä järjestettiin 
17.2. suuri HARVA-seminaa-
ri, jossa olivat asiantuntijoi-
na muun muassa Sisäasiain-
ministeriön kansliapäällikkö 
Ritva Viljanen, ylijohtaja 
Terttu Savolainen Pohjois-
Suomen aluehallintoviras-
tosta, johtaja Leila Helaa-
koski Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksesta, professo-
ri Sami Moisio Oulun Yli-
opistosta, maakukuntajoh-
taja Pauli Harju ja maaherra 
Eino Siuruainen. Puolen päi-
vän jälkeen kuultiin alustuk-
sia ja iltapäivällä pohdittiin 
harva-asioita paneelissa. Ti-
laisuudessa oli noin 60 osal-
listujaa Pudasjärveltä sekä 
eri puolilta Pohjois-Pohjan-
maata ja Kainuukin oli edus-
tettuna suomussalmelaisten 
voimin. 

Tilaisuudessa luovutet-
tiin kansliapäällikkö Vilja-
selle Pudasjärven kaupungin 
ehdotus uudesta elinvoimai-
sesta harvakuntamallista. 

-Harvaan asuttujen aluei-
den elinvoimaisena säilymi-

HARVA-seminaari:

Palveluiden tuottaja ja
tarvitsija oltava lähellä toisiaan

Eturivissä Harva-seminaarin puhujat ja paneeliin osallistujat johtaja Leila Helaakoski Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, ylijoh-
taja Terttu Savo-lainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö, maa-
herra Eino Siuruainen, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, professori Sami Moisio Oulun Yliopisto ja maakukuntajohtaja Pauli Harju.

Kannattaisi harkita myös, 
millä tavalla yhteisen edun 
nimissä tehdyt suuret suo-
jelualueet voisivat tulouttaa 
osan menetetystä taloudelli-
sesta hyödystä kohdekunnil-
le ja vahvistaisivat näin koh-
dekunnan elinvoimaisuutta. 
Kohdekunnissa Metsähal-
lituksen hallinnassa olevis-
ta metsätalousmetsistä voi-
taisiin kunnassa asuville ja 
toimiville maatalous- ja met-
sätalousyrittäjille luovuttaa 
aikaisempaan asutustoimin-
nan aikana olleeseen lain-
säädäntöön perustuen met-
sätalousmaata (asutuslaki, 
maanhankintalaki). Kaikki 
edellä mainitut luonnonva-
rojemme omistuksen ja tu-
loutuksen muutokset vahvis-
taisivat näin kohdekunnan 
elinvoimaisuutta.

Harva-kunnissa palvelui-
den tuottamiseen eivät so-
vellu samanlaiset toimin-
tamallit, kuin siellä, missä 
väestötiheys on suurempi ja 
etäisyydet pienemmät. Tuot-
tavuuden parantaminen on 

Naapuriapu toimii 
maaseudulla
Sisäasiainministeriön kans-
liapäällikkö Ritva Viljanen 
kertoi Suomen olevan Eu-
roopan turvallisin maa. 

-Hallitusohjelmassa on ta-
voitteena koko maan olemi-
nen turvallisuuden kannal-
ta yhdenvertainen ja sisäistä 
turvallisuutta pyritään pa-
rantamaan. Kuitenkin kau-
punkien ja harvaanasuttu-
jen alueiden välillä on suuria 
eroja muun muassa rikosti-
lastoissa. Harvaanasutuilla 
alueiden markkinointikeino-
na voisikin olla turvallisuus 
tässä näkökulmassa. 

Toimivien maatilojen vai-
kutuksen Viljanen näki tär-
keänä harvaan asututtu-
jen alueiden turvallisuuden 
kannalta. 

-Naapuriavun antaminen 
on kuulunut suomalaiseen 
elämäntapaan perinteisesti 
ja se toteutuu edelleen maa-
seudulla. Myös kylien, joita 
on Suomessa 4000, omaa va-

rautumista on yhteiskunnan 
tuettava.

Luonnonmullistuksiin 
varauduttava
Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston ylijohtaja Terttu 
Savolaisen mukaan harvaan 
asuttujen alueiden turvalli-
suussuunnittelu on erityisen 
haasteellista. Tärkeää on kat-
soa, missä on turvallisuus-
vajeita ja mitä yhteiskunnan 
toimenpiteitä tarvitaan tur-
vallisuuden vahvistamisek-
si. Savolaisen mukaan Pu-
dasjärven HARVA-pilotissa 
on ansiokkaasti pureuduttu 
kylien tasolla laaja-alaisesti 
turvallisuuskysymyksiin.

 -Maaseudulla ihmisten 
on osattava toimia erityisen 

neuvokkaasti.  Oikeanlai-
sella toiminnalla ja hy-vällä 
varautumisella häiriötilan-
teessa voimme minimoida 
vakavia seurauksia, henki-
lövahinkoja ja kustannuksia, 
jotka ovat mahdollisia täl-
laisten luonnonmullistusten 
takia. Toisaalta maaseutu-
asuminen ei ole niin haa-
voittuvaista häiriöille kuin 
kerrostaloasuminen, jos säh-
kön- ja lämmönjakelu katke-
aa. Savolaisen mukaan nyt 
on syytä tarkastella varau-
tumista näihin kokemuksiin 
peilaten.

-Valtakunnan tasolla ol-
laan valmistelemassa sisäi-
sen turvallisuuden kolmatta 
ohjelmaa.  Kokonaisuuteen 
liittyy myös alueellisen toi-
meenpanosuunnitelman 
laatiminen, joka on aloitet-
tu Pohjois-Suomen alue-
hallintoviraston johdolla ja 
yhteistyössä kuntien ja mui-
den viranomaisten sekä kol-
mannen sektorin ja yritysten 
kanssa. Savolainen koros-
ti, että alueellisen toiminnan 

tärkein tehtävä on tukea pai-
kallista turvallisuussuunnit-
telua ja sen toteutusta. 

-Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto korostaa omassa 
turvallisuustyössään nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyä, 
alkoholihaittojen ennaltaeh-
käisyä ja väkivallan nykyistä 
parempaa torjuntaa, ikäänty-
vien turvallisuutta sekä har-
vaanasuttujen alueiden tur-
vallisuudesta huolehtimista.

Maatiloilla  
halukkuutta  
lisäpalveluun 
Seminaarin avaussanoissa 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa totesi, että kuntien pal-
velut voidaan turvata vain 

siellä, missä niiden tuottami-
seen ovat riittävät taloudelli-
set edellytykset. 

-Elinvoimaiset alueet ky-
kenevät parhaiten tuotta-
maan laadukkaat ja kus-
tannustehokkaat palvelut. 
Harvaan asutuilla alueil-
la palveluiden tuottamisen 
toimintamallit tulee järjes-
tää niille parhaiten soveltu-
villa tuottamiskonsepteilla. 
Pudasjärven Harva-pilotti-
kuntakokeilun perusteella 
parhaat, ihmisten kannalta 
laadukkaimmat ja kustan-
nustehokkaimmat palvelut 
voidaan järjestää silloin, kun 
pal-veluiden tuottaja ja nii-
den tarvitsija ovat mahdol-
lisimman lähellä toisiaan. 
Tällöin Harva-alueilla mer-
kittäväksi asiaksi nousee 
paikallisen monialaiseen yh-
teistoimintaan perustuvan 
elinvoiman kehittäminen ja 
palveluiden turvaaminen. 
Pudasjärvellä tehdyn selvi-
tyksen mukaan, esimerkiksi 
toi-mivista maatiloista noin 
25 prosenttia olisi valmis 

tuottamaan oman tilanhoi-
don ohella palveluita omal-
la kylällään.

Pohjoisen luonnon 
taika antaa  
mahdollisuuksia
Maaherra Siuruainen kävi 
esityksessään läpi maaseu-
dun murrosten vaiheita. Siu-
ruaisen mukaan 

Maaseutu on kaikkial-
la erilainen luonnonvaroil-
taan, rakenteiltaan, taloudel-
taan ja sosiaalisilta oloiltaan. 
Kaikissa kehitysvaiheissaan 
maaseudun toiminta on riip-
punut ilmasto-oloista, luon-
nonvaroista, niiden talou-
dellisesta tuotosta, väestön 
osaamisesta, aktiivisuudesta 
sekä vauraudesta ja yhteisön 

toimivuudesta. 
Pohjoisen näkökulmasta 

maaseudun resurssiperusta-
na ovat alueen luonnonva-
rat ja niiden monimuotoinen 
käyttö. Maa- ja kallioperä, 
vesistöt, metsät, suot, mai-
semat ja pohjoisen luonnon 
taika sekä hiljaisuus antavat 
mahdollisuuksia. Osaamme-
ko tunnistaa ja valmistaa nii-
tä tuotteita ja palveluja, joil-
le on kannattavaa kysyntää? 
Globalisaatio yhdenmukais-
taa tuotantoa suuriin yh-
tenäisiin ketjuihin, jolloin 
paikallisesti, jopa maakoh-
taisesti syntyy aukkoja uu-
sien yritysten kasvuun ja 
paikallista laajempaankin lä-
hituotteiden kysynnän tyy-
dyttämiseen. 

Iltapäivän maaherra Eino 
Siuruaisen johtamassa pa-
neelissa nousi esille muun 
muassa maahanmuuttoasi-
at sekä matkailuyhteistyö 
Venäjän kanssa, johon vai-
kuttaa oleellisesti tulevai-
suudessa mahdollisesti voi-
maantuleva viisumivapaus. 

Laajakaistojen toimivuus ja 
hyvät tieyhteydet kaikki-
alle nähtiin tärkeänä. Nuo-
risosta kannettiin huolta. 
Kaupungeissa nuorten syr-
jäytyminen, eli ei ole opis-
kelupaikkaa eikä työtä, on 
huomattavasti yleisempää 
kuin maaseudulla. 

Tähän myös seminaarin 
päätössanat lausunut maa-
kuntajohtaja Pauli Harju 
puuttui.

-Ei ole vara menettää nuo-
risoa. On myös otettava huo-
mioon nuorten näkökulma, 
eli mitä he pitävät tärkeänä, 
totesi Harju. 

Heimo Turunen

mahdollista monipuolisella 
ja laajalla yhteistyöllä mah-
dollisimman lähellä palve-
luiden tarvitsijaa. Siksi har-
vaan asuttujen alueiden 
kunnissa erityisen merkittä-
vää on poistaa sellaiset nor-
mi- ja rakenteelliset esteet, 
jotka eivät mahdollista pal-
veluiden järkevää ja kustan-
nustehokasta tuottamista. 
Samalla tulisi linjata uudel-
leen, mitkä nyt kuntien vas-
tuulla olevat palvelut voi-
sivat Harva-alueilta siirtyä 
valtion vastattavaksi. Metro-
polikeskustelun rinnalle on 
perusteltua nostaa ”Harva-
poli” näkökulma, todettiin 
kau-pungin luovuttamassa 
muistiossa.

sen merkitys suomalaiselle 
hyvinvointiyhteis-kunnal-
le on kiistaton. Siksi tulisi-
kin vakavasti harkita vaihto-
ehtoa, jossa Harva-kunnille 
luotaisiin oma hallinnolli-
nen kuntamalli, jossa näiden 
kuntien erityisvahvuudet, 
erityistarpeet ja erityisasema 
tunnistettaisiin, totesi muis-
tiota luovuttaessaan kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki. Harva-kuntien 
taloudellista tulopohjaa voi-
taisiin vahvistaa esimerkiksi 
uusiutuvan energian lähde-
verolla, jossa energiavaroja 
yhteiseen käyttöön luovutta-
va alue hyötyisi omista ener-
giavaroista ja voisi palvelut 
ja elinvoimaisuuden säilyt-
täen varmistaa kotimaisen 
energiatuottamisen. 
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Umpihankihiihdon MM-kisat järjestettiin Syötteellä 10-12.2. Onnistuneesta 15-vuotisjuhla
tapahtumasta oli varsinainen juttu viime viikon lehdessä. Julkaisemme vielä näin reilun viikon

kuluttua kisoista jutun, johon saimme Antti Härkösen kautta palautteita kilpailijoilta,
perässähiihtäjän kokemuksia sekä lauantai-illan tunnelmia ja kuvia joukkueista nuotion äärellä.

Poimintoja kilpailijoiden antamasta palautteesta:
Nainen 52 v 9. osallistumiskerta: -Minusta on hyvä, ettei lau-
antain perusmatka ole liian pitkä, mutta lisärastit käymällä kui-
tenkin tarpeeksi haasteellinen niillekin hyväkuntoisille, jotka ot-
tavat kisan tosissaan. 
Mies 41 v 6. kerta: Umpihankihiihto on hieno seikkailukisa, jos-
sa yhdistyy perinteet ja kisailu hyvin.
Mies 43 v 4. kerta: -Sunnuntai hiukan arvelutti, kun puolet mat-
kasta oli avattua uraa! No, ihan mielenkiintoinen kokeilu, mutta 
siinä korostui heikoin lenkki eli sitä odotetaan, joka ei jaksa hiih-
tää! Umpisessa pysyisi paremmin mukana!
Mies 21 v 1. kerta: -Mielestäni sunnuntai tuli olla kokonaisuu-
dessaan umpihankihiihtoa ja tuollainen loppunousu ei kuulu kil-
pailuun, vaikka sen kipuaminen oli hieno kokemus!
Mies 44 v 3. kerta: -Perjantain lisärastimahdollisuus kaikille ha-
lukkaille!
Nainen 32 v 6. kerta: -Toivon naisena, että naisen osallistumi-
sesta/suorituksesta saisi hiukan hyvitystä joukkueelle.
Mies 25 v 1. kerta: -Ehdotan mielenkiintoisempia tehtäviä esi-
merkiksi  tulenteko, rakentelu (jakkara, linnunpönttö), joku mie-
likuvitusta vaativa, käytännön ensiapua, suunnanotto... Järjestelyt 
toimivat hienosti koko viikonlopun! Kiitos!

Toista kertaa kisaan osallistunut englantilainen Richard 
Taylor tuli harjoittelemaan Syötteelle jo viikkoa ennen ki-
soja. Hän kertoi käyttäneensä täydet 10 tuntia lauantain 
matkalle ja totesi alamäkien olleen pimeässä haasteelli-
sia. Ilmaa hän luonnehti jopa liian lämpimäksi, sillä vaat-
teet olivat hiestä illalla märkinä. Richard kutsuttiin Pölkyn 
joukkueen nuotiolle ja joukkueen jäsenet auttoivat myös 
hänen oman nuotion sytyttämisessä ja leiripaikan lumen 
lapioimisessa.  Kuvassa myös Pudasjärven Jongulta syn-
tyisin oleva Richardin vaimo Tiia, joka kertoi asuneensa 
Englannissa kymmenen vuotta.

Umpikuja joukkue Harri Littow ja Sami Littow Haukipu-
taalta, pudasjärveltä lähtöisin oleva Matti Riekki Tampe-
reelta ja Heikki Inkeroinen Oulusta kertoivat olevansa 
hiihdossa mukana enemmänkin retkeilymielellä. Sunnun-
taiaamuna Sami tunsi olonsa sairaaksi. Hän hiihti kuiten-
kin rinteiden juurelle, mutta sitten oli jätettävä hiihtäminen 
ja näin joukkue oli tuloslistalla keskeyttäneiden joukossa, 
vaikka muut hiihtivätkin maaliin saakka.

Pudasjärveläisen Ohtosen ja osin pudasjärveläisen Esju 
UHH joukkueet olivat lapioineet yhteisen yöpymispaikan 
ja heillä oli kypsymässä Latvajärvestä pyydetyt loimulo-
het. Vasemmalta Ohtosen joukkueen Eero Honkanen ja 
Pentti Kaijala ovat osallistuneet kaikkiin 15 kisaan ja ta-
kana seisovalle Pekka Laakkosellekin kisa oli 13 kerta. 
Ohtonen sijoittui tällä kertaa 21. tilalle. Paras sijoitus heil-
lä on seitsemäs.
Istumassa tällä kertaa 25. sijalle hiihtänyt Esjun joukku-
een jäsenet Teijo Iinatti, Tapio Iinatti, Matti Tyni ja Kaler-
vo Lassila. Matille kisa oli ensimmäinen, muut ovat olleet 
jo useamman kerran mukana. Kilpailijat kertoivat, että 
matkan varrella Koiratuvalla piti laittaa suksiin lisää pi-
toa. Tehtävärasteilla latinankieliset eläinten nimet tuotti-
vat vaikeutta, mutta etenkin Ohtosen joukkueella pölkyn 
sahaaminen onnistui millilleen eli siitä tuli täydet pisteet. 

Umpihankihiihtojen kisan al-
kujaan ideoinut Heikki Haa-
vikko oli pyytänyt helsin-
kiläisen Jukka Niemisen 
tutustumaan kisoihin. Hän 
matkusti Syötteelle yhteis-
kuljetuksena Helsingistä 
lähteneessä linja-autossa. 
Jukka kertoi ihastuneensa 
Syötteen maisemiin ja lau-
antaipäivä oli uskomaton ko-
kemus, kun hän sai seurata 
kisaa kutsuvieraita kuljetta-
neesta moottorikelkasta. 

Pudasjärvinen Metsäläi-
set joukkue Jukka Särke-
lä, Juha Viuhkola, Kari Jyl-
hänlehto, Lauri Riepula ja 
Kalevi Särkelä oli hiihdos-
sa mukana viidettä ker-
taa. Laurille kisakokemus 
oli kuitenkin ensimmäinen. 
Joukkue hiihti tällä kerralla 
yhdeksänneksi. Rataa jouk-
kue kehui hyväksi ja lauan-
taina oli käyty kaikki rastit. 
Hiihtoa oli kertynyt 49 km. 

Perässähiihtäjä 
kaipasi lisää pitoa
Sunnuntaiaamuna 12.2. läk-
sin perässähiihtäjäksi Um-
pihankihiihdon MM-kisaan. 
Valmistautuminen piti aloit-
taa jo aamulla hyvissä ajoin; 
vaihtovaatteet sukkia ja ken-
kiä myöten repakkaan, kau-
rapuuroa naamariin ja odot-
telemaan Riston kyytiä, jolla 
köröteltiin Tulitaukoon. Siitä 
kyyti jatkui Kurenalta lähte-
neellä linja-autolla Syötekes-
kuksen ala-asemalle, josta 
nousi autoon lisäporukkaa. 
En ollut oikein varma, mihin 
kuljetettiin, mutta ilmeisesti 
hiihtäjien yöpymispaikalle, 
josta loppurytistykseen ta-
pahtuisi. 

Autossa jaettiin laput, 
joissa oli joukkueen nume-
ro 15. Mettäperän Rykmentti 
joukkueessa hiihti kolme ou-
lulaista sekä helsinkiläinen 
hiihtäjä. Ei tarvinnut kovin 
kauan odotella, kun lähtö-
paikalle saapui neljän rius-
kan näköisen nuorenmiehen 
porukka. Hyvin menneen 
lauantainpäivän jälkeen 
joukkue läksi kärkipäässä, 
ainoastaan neljä minuuttia 
yli yhdeksän. Hiukan hävet-
ti, näin vanhan miehen esi-
tellä ja sanoa olevansa hei-
dän perässä hiihtelijä. 

Lähtö tapahtui jonkin 
ajan kuluttua. Eipä tarvin-
nut monta potkua ottaa, kun 
huomasin, että suksi ei pidä 
juuri ollenkaan. Sillä pidol-
la, mitä latuhiihtoon olin 
laittanut ja aloin lähes heti 

jäämään, mutta peräänty-
mistietä ei ollut. Huomasin 
myös, että yksi vaatekerta 
oli tullut laitettua liikaa, sa-
moin pöhköyttäni selkään 
ottamani repakka. No sinnit-
telin eteenpäin ja huomasin 
parinsadan metrin päässä ta-
kaa ajamani joukkueen, mut-
ta kiinni hiihtäminen tuntui 
toivottomalta. Etenin omaan 
tahtiini, koska käsivoimat 
ehtyivät uhkaavasti. 

Hyvät kannustushuudot 
ja tsemppaukset, siivittivät 
lopulta, Pikku-Syötteen ala-
asemalle, johon perässähiih-
täjät olisivat saaneet lopet-
taa urakan. Kohdallani kävi 
sama ajatus, kuin entisajan 
savotan lopetus, jota ei vä-
hänkummin lopetettu kes-
ken palstan. Niinpä alkoi 
tuskainen nouseminen rin-
teen päälle, muutamia le-
vähdyspysäyksiä, jopa vii-
meinen nikama kävellen, 
mutta maalipaikalle pääs-
tiin. Lämpimästä juomasta 
sain voimaa hiihdellä Syö-
tekeskukseen saunaan ja oli-
pa tarpeen, että repakka oli 
matkassa. Sain sieltä kuivaa 
ylle. Hyvä ruoka sekä haus-
ka rupattelu kruunasi lopun. 
Myöhemmin sain tiedon, 
että nimikkojoukkueeni oli 
sijoittunut kahdeksanneksi 
reilusti alle kahden tunnin 
hiihtoajalla. 

Olipa lokosa odotella ko-
tiinpäin lähtöä ja olo oli, kuin 
sillä kuuluisalla, viimeisil-
lään olevalla kissalla. Huo-
hottavat kiitokset järjestäjille 
ja matkaseuralaisille!

Erkki Honkanen

Repuissa kannettiin kahden tai jopa kolmen päivän ai-
kana tarvittavat varusteet muun muassa kunnollinen 
lumilapio oli tarpeen taukopaikoilla ja etenkin lauantai-
illan yöpymispaikalla. Kuva Antti Lehto

Tiettömän taipaleen keskellä kolmanneksi sijoittuneen 
Kiinteistöneliön joukkueen vauhdikasta menoa. Heidän 
koko hiihtomatka on talletettu videolle. Kuva Antti Lehto.
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ATEMI VAKUUMIPAKKAAJA
130w
leikkurilla

PREGO
PUSSITON PÖLYNIMURI
1800w

TEHOKAS
AVANTOPUMPPU

PILKKIONGET AIKUISTEN
LUMIKENGÄT

POWER SIIRRETTÄVÄ
 AURINKOPANEELI 13w
• lataussäätimellä varustettu
• mukana tehokas ledvalaisin

AURINGONKUKANSIEMEN
10kg

SIMBO
LADATTAVA PARTAKONE

DALI VALAISINMETSURI MOOTTORISAHA
45cc
13” laippa
2,3hp

Sisältää 9w energiasäästölampun

ESPIMA MOOTTORIKAIRA
1,82kw
terä 200mm

OTSO PILKKILAAVU

ARCTIC CAT
MOOTTORIKELKKA
ZR 440
vm. 1999

1990,-

POLARIS
MOOTTORIKELKKA
TOURING 550
vm. 2006

2890,-

POLARIS
MOOTTORIKELKKA
TOURING 550
vm. 2007

2990,-

ATEMI VAKUUMIPAKKAAJA
110w
leikkurilla

79,50

89,- 24,90 9,95

9,95
säkki

99,50

69,50
249,- 199,-

3,90
alkaen

17,90 49,50 19,50

24,90

Tehokas uutuus!
Saimme lisää!

Loput esittely

lumilingot

poistohinnoin!



6 nro 8PUDASJÄRVI lehti 22.2.2012

Pudasjärven Hilimat nais-
klubin leijonat lähtivät liik-
keelle ystävänpäivänä ja 
vierailivat Yläkartanos-
sa, Valokissa, Kielokodis-
sa, Tuohikodissa, Koivuko-
dissa sekä Kurenkartanossa 
ja veivät talojen asukkaiden 
iltapäiväkahville Anja Jussi-

Hilimat liikkeellä ystävänpäivänä
lan leipomat täytekakut. Vi-
riketoiminnan edistämiseksi 
Työkeskuksessa oli Kaari-
na Nevanperän johdolla val-
mistettu hernepusseja yli 70 
kpl, jotka luovutettiin täy-
tekakkujen kera näiden ta-
lojen asukkaille tuottamaan 
iloa vanhuksille. Mukana oli 

Maanantaina 13.2 Hilimojen klubi-illassa suunniteltiin tulevan kevään toimintaa muun 
muassa ystävänpäivän palveluaktiviteettia ”iloa vanhuksille”. Hyvän Olon Messujen jär-
jestelyt on myös aloitettu. Messut pidetään äitienpäivän aattona 12.5 liikuntahallilla.

myös jumppaohjeita herne-
pussien käyttäjille.

Lausuja Pirkko Polvi kävi 
lisäksi pitämässä lausunta-
tunnin Ystävänkammarissa, 
jossa hän esitti asukkaiden 
toiverunoja. 

Heimo Turunen

Pudasjärven kaupungin si-
säilmatyöryhmä käsitteli ko-
kouksessaan ma 20.2. laa-
jasti koulujen ja muidenkin 
työskentely- ja asiakaspal-
velutilojen työskentelyolo-
suhteita. Asiantuntijana ko-
kouksessa olivat läsnä myös 
työterveyshuollon, ympä-
ristöpalvelujen ja ISS Pro-
kon kuntoarvioitsija Esko 
Pyhtilä. Kokouksessa käsi-
teltiin kunkin rakennuksen 
aiempia tutkimustuloksia, 
meneillään olevia lisätutki-
muksia ja tarpeellisia jatko-
toimenpiteitä. 

Kaupungin sisäilmatyöryhmä
–akuutein Rimminkankaan koulun tilanne

Akuutein on tällä het-
kellä Rimminkankaan kou-
lun tilanne, jossa on jo osit-
tain jouduttu siirtämään 
opetusta korvaaviin tiloihin. 
Parhaillaan selvitetään no-
peita tilanteen vaatimia jat-
kotoimenpiteitä. Todettiin, 
että kaupunki on jo aloitta-
nut toimet uuden kouluko-
konaisuuden rakentamisen 
käynnistämiseksi. Suunnit-
telun lisäksi tarvitaan ra-
kennuttamisosaamista ja 
rahoitusvaihtoehtojen selvit-
tämistä. Uuden koulun ra-
kentamiseen tarvitaan vä-

hintään kahden vuoden aika. 
Uuden koulun koko vastan-
nee noin 600–800 oppilaan 
opetuksen vaatimia tiloja. 
Määrä tarkentuu suunnitte-
lun alkuvaiheessa.  

Oulunkaaren ympäristö-
palvelut antaa oman lausun-
tonsa Rimmin koulutilojen 
osalta lähiaikoina, kun tutki-
mustulokset ovat tiedossa. 

Muiden kaupungin käy-
tössä olevien tilojen osalta 
tutkimukset jatkuvat ja jo-
kaisesta tullaan informoi-
maan erikseen asianosaisia. 

Pudasjärven kaupunki 
tiedotus

Pirjon hiilipiirustuksissa ke-
hon mittasuhteet asettuivat 
kohdilleen tarkan mittaami-
sen ansiosta.

Reija teki kokeiluja myös 
akvarelleilla. Nopealla ryt-
millä maalatuista harjoituk-
sista koostui lopulta väreil-
tään yhteneväinen sarja.

Kansalaisopistolla järjestet-
tiin 10. - 11.2. elävän mallin 
viikonloppukurssi. Opettaja-
na kurssilla toimi kansalais-
opiston taide- ja taitoainei-
den opettaja Liisa Pöllänen. 
Elävää mallia piirtämäl-
lä harjoitellaan kuvataiteen 
harrastajalle hyvin tärkeää 
silmän ja käden yhteistyö-
tä. Ihminen on haastava ja 
siten myös palkitseva kuva-
usaihe. Havainnointia har-
joittelemalla ihmisen mitta-
suhteet asettuvat kohdilleen 
ja piirtäjän ilmaisu kehittyy. 
Yksi kurssilla harjoitelluis-
ta tekniikoista oli croquis- eli 
pikapiirustus. Pikapiirrosta 
tehdessä piirtäjä pyrkii ha-
vainnoimaan ja piirtämään 
mallin asennon hyvin lyhy-
essä ajassa – jopa puoles-
sa minuutissa. Piirtäjä op-
pii keskittämään huomionsa 

Kansalaisopistolla piirrettiin elävää mallia
vain olennaisimpaan. 

Kurssilla harrastajat pää-
sivät tutkimaan ihmiske-
hon mittasuhteita myös pi-
demmissä harjoituksissa. 
Erityisesti harjoiteltiin hiili-
piirtämistä, mutta osa kurs-
silaisista teki kokeiluja myös 
eri välineillä kuten akvarel-
leilla. Elävää mallia ensim-
mäistä kertaa piirtänyt Pirjo 
totesi vaikeinta olevan mit-
tasuhteiden hahmottaminen 
ja mittaaminen. Hän oli kui-
tenkin tyytyväinen harjoitus-
ten tuloksiin ja koki kurssin 
olleen antoisa. Piirtämisen 
lomassa ideoitiinkin jo jat-
koa sekä elävän mallin vii-
konlopulle että kuvataiteen 
erikoiskursseille ylipäätään. 
Kuvataiteen lyhytkursseja 
on siis odotettavissa kansa-
laisopiston ohjelmassa tule-
vanakin lukuvuonna.

Viime viikonloppuna 18-
19.2. vietettyjen Oulun Poro-
karnevaalien jälkeen karne-
vaalit suuntasivat Syötteelle, 
jossa laskiaistiistai sujui mu-
kavasti iltaan saakka, kun 
Porokarnevaaleja vietettiin 
klo 17 - 21. Meno jatkuu kes-
kiviikkoiltana samaan ta-
paan. 

Safaritalon vieressä oleva 
markkina-alue avattiin tiis-
taina klo 15, samoin avataan 
keskiviikkona. Myytävänä 
on käsitöitä, pässinpökkimiä 
ja muuta lämmintä vaatetta, 
lahjatavaroita sekä laavuis-

sa nokipannukahvia, lättyjä 
ja poromakkaraa. 

Porokarnevaalien ohjel-
maan kuuluu poroajokor-
tin ajoa, koiravaljakkoajelua, 
rekiajelua moottorikelkalla 
ja lumirakentamista. Poro-
ja voi ihailla myös kirnussa, 
jossa annetaan suopungin-
heittonäytöksiä. 

Tiistai-iltana ajettiin po-
rojokkis, kaikille avoin poro-
ajokisa, joka käytiin rekipo-
roilla. Myös potkukelkoilla 
kilpailtiin kaikille avoimessa 
sprintissä. Samoin keskiviik-
koiltana on kisa. . 

Keskiviikon karnevaa-
liohjelma aloitetaan klo 17 
Lumimaasta kulkueella, jota 
johtavat Musti ja Lysti. Illan 
päälajina on Talvitriathlon, 
joka on avoin kolmihenkisil-
le joukkueille. Kisa käydään 
tandemsuksilla, lumikengil-
lä ja potkukelkoilla. 

Tapahtuman juontaa Jan-
ne Pekkala. Molemmat Po-
rokarnevaali-illat päätetään 
hankitansseihin teemalla 
”Tanssii porojen kanssa”.  
(ht)

Porokarnevaalit
Syötteellä 21. - 22.2. 

Avauslaskun suoritti Eero Oinas-Panuma 
Oulun Porokarnevaaleilla.
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Pudasjärven lukio on osal-
listunut Comenius hank-
keeseen, mikä tarkoittaa, 
että heillä on ystävyyskou-
lu Besançonissa, Ranskassa. 
Comenius on kaksi vuotinen 
projekti, jonka tarkoitus on 
koulujen välisen yhteistyön 
lisääminen, kansainvälisty-
minen ja tutustuminen eri 
kulttuureihin. 

Comenius hanke käyn-
nistyi syksyllä 2011 ja tällä 
hetkellä mukana on noin 30  
henkilöä ja Ranskassa suu-
rin piirtein saman verran. 
Heti alkuun jokaiselle jaet-

tiin oma ranskalainen ystä-
vä, joihin on pidetty yhteyt-
tä pääasiassa sähköpostin ja 
facebookin kautta. 

Comeniukselle myönnet-
tiin apuraha, mutta se ei yk-
sistään riitä ja oppilaat ovat 
keränneet lisää rahaa eri ta-
voin. Vuoden 2011 puolel-
la comeniuslaiset möivät ka-
lentereita, pitivät Comenius 
kahvilaa ja osallistuivat jou-
lumyyjäisiin. Vuoden vaih-
teen jälkeen he ovat jär-
jestäneet nuorisotiloilla 
alakouluikäisten discoja ja 
laskiaistapahtuman Raja-

maan rannassa.
Projektin huipentumana 

ovat kouluvierailut. Pudas-
järven lukiosta comeniuslai-
set lähtevät Ranskaan 27.3 
ja ovat siellä 10 päivää. Be-
sançonissa ei ole lentokent-
tää joten he lentävät Sveit-
siin ja sieltä menevät bussilla 
määränpäähän. Matkan ai-
kana oppilaat asuvat ystävi-
ensä kotona ja käyvät heidän 
kanssaan Lycée Jules Haag- 
lukiota. Matkaan sisältyy 
myös päiväretki Pariisiin. 

Talvella 2013 ranskalai-
set saapuvat vastavuoroises-

ti Pudasjärvelle pakkasten 
keskelle. Ranskalaiset asu-
vat myös perheissä ja käyvät 
Pudasjärven Lukiota. Alus-
tavan suunnitelman mukaan 
tarkoituksen on näyttää heil-
le Pohjois-Suomea ja Pudas-
järveä.

Ranskalaisilla on koulus-
sa Suomi kerho, jossa he tu-
tustuvat suomalaiseen kult-
tuuriin jo etukäteen. He ovat 
mm. tanssineet suomalai-
sia tansseja ja syöneet pullaa 
ja suomalaisia karkkeja. Pu-
dasjärvellä osa oppilaista on 
opiskellut ranskaa. 

Comenius ilmoitustaulu (Anna-Karoliina Ojala)

PUDASJÄRVEN
LUKION

TEEMALIITE !

Koko Comenius 
ryhmä. (Lauri 
Koivuluoma)

- Hanke on hyvä mahdol-
lisuus tutustua vieraaseen 
kulttuuriin, saada uusia ys-
täviä ja päästä vierailemaan 
ranskassa, kertoo ensimmäi-
sen vuoden opiskelija Hen-
na Ollila. Niin oppilaat kuin 
opettajatkin ovat olleet in-
noissaan tästä hankkeesta. 
Comenius on ollut voimas-
sa Pudasjärvellä viimeksi 
vuonna 2005-2006, jolloin ys-

tävyyskoulu oli Saksassa.
Vastuuhenkilöinä toimi-

vat Pia Virranmäki ja Stiina 
Luhtaniemi. Projektin päät-
tyessä keväällä 2013 järjes-
tetään yhteenvetona valoku-
vanäyttely.

 
Janika Kokko ja
Riina Juntunen

Pudasjärven lukio  
Comenius-hankkeeseen

Aika ottaa ohjat 
omiin käsiin?

18 vuoden jälkeen vastaat itse omista 
asioistasi. Myös raha-asioistasi ja 
vakuutuksistasi. Kun on aika ottaa 
ohjat omiin käsiin, löydät käytännölliset 
neuvot yhdestä osoitteesta: 
op.fi /memo

Pudasjärven lukion oppilaskuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskunnan teh-
tävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta on tärkeä, 
koska kuka muu tietäisi paremmin mitä lukiolaiset ajattelevat kuin itse lukiolaiset?

Oppilaskunta kokoontuu vuosittain niin syys- kuin kevätkokoukseenkin. Syyskokouk-
sessa päätetään oppilaskunnan hallitukselle jäsenet, jotka edustavat koko koulun opis-
kelijoita. Hallituksen tehtävänä on laittaa täytäntöön oppilaskunnan päätöksiä ja toimia 
eräänlaisena välikätenä asioiden edistämisessä. 

On tärkeää että hallitus tavoittaa oppilaskunnan ja oppilaskunta voi tavoittaa myös 
hallituksen helposti. 

Tämän hetkisessä oppilaskunnan hallituksessa on 9 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Ja-
nika Kokko ja sihteerinä Sanna Lauhikari. Loput jäsenet muodostuvat luokkien omista 
puheenjohtajista ja sihteereistä. 

Hallitukseen on melko helppo päästä, jos on ideoita ja halua liittyä. Hallituksessa ole-
minen ei teetä paljoa lisätöitä opintojen ohella ja kun on pieni lukio, on asioita myös 
helppo edistää.

Janika Kokko

Oppilaskunnan hallitus

Comenius, kouluopetuksen ohjelma, on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (2007-2013). Comenius on tarkoitettu kaikille kou-
luyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liik-
kuvuutta sekä verkostoitumista. 
 Comenius -ohjelman toiminnallisena tavoitteena on parantaa oppilaiden ja opetushenkilöstön liikkuvuuden laatua ja lisätä sen määrää jäsenvaltiois-
sa ja parantaa eri jäsenvaltioissa sijaitsevien koulujen välisten kumppanuuksien laatua ja lisätä niiden määrää, sekä kannustaa vieraiden nykykielten 
opiskeluun. Tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien, elinikäiseen oppimiseen sovellettavien innovatiivisten sisältöjen, palveluiden, pedagogis-
ten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä ja parantaa opettajankoulutuksen laatua ja edistää sen eurooppalaista ulottuvuutta sekä tukea pe-
dagogisten menetelmien ja koulun hallinnon parannuksia. 

Comenius-ohjelmassa mukana olevat maat: EU-maat (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, 
Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšhekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskun-
ta)  sekä lisäksi Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Pudasjärven Lukio 2012
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Nea Tuomaala, 15:

Vastaukset :

Anna-Karoliina Ojala

Viime viikon torstaina 16.2 
Pudasjärven lukion abitu-
rientit juhlivat koulunkäyn-
nin lopetusta penkkareiden 
merkeissä. Koko lukio viet-
ti penkkaripäivää Rimmin 
salissa erilaisten viihdytys-
ten parissa. Ohjelmassa oli 
abivideoita, eli abien tähdit-

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE
IHANILLE ASIAKKAILLE!

Naapurintyttö
044 2109644/ 0505609094

Sinikka Paukkeri
Yrityksille nyt myös lattioiden peruspesut ja vahaukset

Aina ajankohtaiset kodinhoito ja pihatyöt
Iloista ja osaavaa apua tarjoaa

SÄHKÖSUUNNITTELU
JA ASENNUS

MARKKU TALALA
      • Sähkö- ja teleasennukset
      • Sähkösuunnittelu ja asennus

Markku Talala
0400-214 150, 08-823 452

Sähkötie 2, Pudasjärvi

Pudasjärven Lukio 2012

Opettajien esitys abiviikolla.

Kakkoset kantavat kolmosia penkkariautoon. Eliisa Liukko 

ja Emilia Kuosmanen kantavat Riikka Kujalaa.

Mika Toikka ja Aatu Järvenpää pingviini-
puvuissaan.

tämä video lukion opetta-
jista. Oli myös abien vuoro 
leikittää lukion toisen vuo-
den opiskelijoita jotka olivat 
edellisenä päivänä potkijais-
ten ohjelmaksi leikittäneet 
heitä.

Tänä vuonna nelisenkym-
mentä abia lähti rekka-auto-

jen kyydissä heittelemään 
karkkeja Pudasjärven kes-
kustaan ja alakouluille. Abit 
olivat pukeutuneet erilaisiin 
asuihin ja leudon sään vuok-
si abeilla oli mahtavat olo-
suhteet pitää hauskaa rekan 
kyydissä ja ilahduttaa nuo-
rempia ala-asteiden pihoilla.

Penkkareista abit lähtivät 
lukulomalle ja valmistautu-
maan kevään yo-kokeisiin

Hanna Lehtola
Kuvat Jukka Päiväniemi

Eveliina Valkola ja Anniina Blomster
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GallupGallup
Lukio-Gallup

Gallup

G
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1. Miksi lukioon?
2. Miksi valitsit juuri Pudasjärven lukion?
3. Mitä odotat lukiolta?
4. Mitä lukion jälkeen?

Gallup
Pudasjärven lukion

penkkarit
abien

2012

Gallup

Neea Puro, 15 :
Aloittaa lukion ensi syksy-
nä.
1. Koska tähtäimessä aka-
teeminen loppututkinto 
ja siihen tarvitaan lukio-
opintoja. Oikeastaan am-
mattikoulu ei ole ollut edes 
harkinnassa.
2. En halua mihinkään eri-
koislukioon ja lähilukio on 
muutenkin helpoin vaihto-
ehto. Rahaakin säästyy.
3. Uskon, että numeroiden 
eteen pitää tehdä enem-
män töitä.
4. En ole vielä aivan var-
ma, mutta eiköhän lukion 
aikana selkeydy. Aika pal-
jon vaikuttaa se, että miten 
vaikkapa matemaattiset ai-
neet menee. Haluaisin yli-
opistoon.

Janina Takarautio, 16:
Aloittaa lukion ensi syk-
synä.
1. Koska se tuntuu täs-
sä vaiheessa paremmal-
ta vaihtoehdolta kuin am-
mattikoulu ja kerkeän 
vielä miettiä, että mille 
alalle menen.
2. Pudasjärven lukio tulee 
paljon halvemmaksi kuin 
lähteä jonnekkin muual-
le lukioon. Onhan täällä 
myös hyvä opetus!
3. Paljon opiskelua ja uu-
den oppimista.
4. Näillä näkymin luulta-
vasti ammattikorkeaan, 
mahdollisesti hoitoalalle.

Odottaa lukiolta paljon 
opiskelua ja läksyjä.
1. Koska tulevaan ammat-
tiini tarvitsee ylioppilastut-
kinnon eikä muutenkaan 
ole kiinnostusta ammatti-
kouluun.
2. Voin kotoa kulkea niin 
tottakai jään vielä tänne.
3. Paljon opiskelemista ja 
läksyjä...
4. Luultavasti lähden yli-
opistoon, saa nähdä!
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ZeZe Liivi
harmaa ja musta
S-XL

ZeZe Kangaspusero
S-XL

Trikoolegginsit
S-XL

Lasersson huiveja
hyvä valikoima!

ZeZe Liivi
D-mitoitus
M-XL

Trikoopuseroita
D-mitoitus

Legginsit
D-mitoitus

ZeZe Mekko
ruskea ja sininen

ZeZe Neuletakki
lila ja valkoinen

Farkkulegginsit

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

K-Hillamarket Vaatetus            
Keskustie 34, 97700 Ranua
puh. 016-3551832

Palvelemme
ma-pe   9-18
la            9-15

74,95

54,95

29,90

74,95

29,95

29,95

74,95

49,95

39,95

Kevät -muotia !

ETUNIMI SUKUNIMI
Osoitetiedot
näille riveille
puh. 000 0000 000 
etunimi.sukunimi@kontio.fi 

RAINER TUOMAALA
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi
puh. 0400 952 146
rainer.tuomaala@kontio.fi

Pudasjärven Lukio 2012

Pudasjärven ja Taivalkos-
ken lukiot tekevät yhteistyö-
tä opetuksessa etäyhteyslait-
teiden avulla. Viime syksynä 
Pudasjärven lukiosta alettiin 
antaa ensimmäistä kertaa 
etäopetusta Taivalkoskel-
le, kun psykologian oppi-
tunnit järjestettiin etäyhte-
yksien avulla. Kymmenen 
Pudasjärven lukion opiske-
lijaa aloitti tällä lukukaudel-
la ranskan kielen opiskelun, 
joka tulee Taivalkosken luki-
osta etätunteina.

Etäopetustilanne ero-
aa paljon tavallisesta, sillä 

Pudasjärven ja Taivalkosken 
lukion yhteistyö opetuksessa

opettaja pysyy erillä paik-
kakunnalla, mutta opiskeli-
jat näkevät ja kuulevat hä-
net kameran ja mikin kautta. 
Näin opetus onnistuu kah-
delle ryhmälle samanai-
kaisesti. Joillakin tunneil-
la opettajat ovat kuitenkin 
vierailleet toisessa lukiossa 
opettamassa tai valvomassa 
kokeita. 

Kuluvan talven aikana 
yhteydet ovat välillä kat-
keilleet, jolloin opetusta ei 
ole pystytty järjestämään. 
Yhteydet on kuitenkin aina 
pyritty huoltamaan mah-

dollisimman nopeasti ja 
opiskelijat ovat tehneet itse-
näisesti tehtäviä. Tavallisesti 
laitteet ovat toimineet hyvin. 
Etäopetus mahdollistaa sel-
laisten aineiden lukemisen, 
joita ei omassa lukiossa ole 
tarjolla. Pudasjärven ja Tai-
valkosken lukiot kuuluvat 
molemmat Pohjois-Pohjan-
maan etälukioverkostoon, 
josta lukiolaiset voivat myös 
valita kursseja.

Henna Ollila

Lukiolaisen päivä alkaa 
yleensä yhdeksältä. Ennen 
kuin ensimmäinen tunti pää-
see alkamaan, kuunnellaan 
keskusradiosta päivänava-
us, joka sisältää tavallisesti 
ilmoitusasioita ja musiikkia.  

Kello 11 on lukiolaisten 
ruokailu, ja se keskeyttää 
toisen oppitunnin. Ruokai-
lun jälkeen tuntia jatketaan 
normaalisti. Ruokatunti kes-
tää puoli tuntia, eli aikaa jää 
kuulumisien vaihtamiseen 
kavereiden kanssa vaikka-
pa lukion aulassa sijaitsevil-
la sohvilla istuskellen. Kol-

Lukiolaisen päivä
mannen ja neljännen tunnin 
välisellä välitunnilla luki-
on aulassa on tarjolla kah-
via. Kahvia keittävät ensim-
mäisen vuoden opiskelijat. 
Kahvikuppi maksaa 0,20 eu-
roa, ja rahat menevät uusien 
kahvimaitojen ja muiden tar-
vikkeiden ostamiseen.  Sa-
malla välitunnilla on ruoka-
lassa tarjolla myös välipalaa. 
Neljäs tunti (14.45-15.00) on 
suurimmalle osalle viimei-
nen tunti. Joidenkin kurs-
sien tunnit kuitenkin pide-
tään vielä kolmen jälkeen. 
Kouluhommat eivät kuiten-

kaan koulupäivään lopu, 
vaan läksyt ja kurssitehtävät 
odottavat tekemistään va-
paa-ajalla.

Lukiolaisen päivään kuu-
luu paljon kirjoittamista, 
kuuntelemista ja yrittämis-
tä, mutta se on myös kave-
reiden kanssa olemista.  Mo-
net ajattelevat lukion olevan 
ylitsepääsemättömän rank-
kaa, mutta se on kuitenkin 
suurimmaksi osaksi vain 
asenteesta kiinni! 

Anniina Blomster

Lukion

Pudasjärven lukiossa on mahdollisuus suorittaa tukioppilaskurssi. Kurssi pitää si-sällään erilaisten tapahtumien ja tempauksien suunnittelua ja järjestämistä, päi-vänavauksien pitämistä  sekä koulun yleisen viihtyisyyden ylläpitoa.  Tällä hetkellä Pudasjärven lukiossa on 13 tukioppilasta. Tukioppilaiden ohjaajana toimii psyko-logian ja filosofian opettaja  Aki Haapakoski. 
-Tukioppilastoiminnan tavoitteena on lisätä oppilaiden yhteisöllisyyttä ja pa-rantaa yhteishenkeä, sekä toimia siltana uusien ja vanhojen lukiolaisten välillä. Tä-män lisäksi tarkoituksena on opettaa opiskelijoille omaehtoista toimintaa sekä vastuunottoa, Haapakoski kuvailee tukioppilastoimintaa.Tukioppilastoimintaan kuuluu olennaisesti erilainen suunnittelu- ja järjestä-mistyö. Perinteisiin Halloween- juhliin tukarit aloittavat suunnittelemisen  jo hy-vissä ajoin, ja halloweenia onkin pidetty yhtenä lukiovuoden kohokohdista. Vuo-den 2011 Halloween- juhlat pidettiin 4.11. 

 Myös lukion joulukalenteri on tukareiden työn tulosta. Joulukalenterin idea on, että jokaisena joulukuun koulupäivänä koulussa on jotain erikoista, esimer-kiksi karkkeja piilotettuna pulpettien alle, glögi ja pipari- tarjoilu, joulurunoja luokkien tauluilla ja muuta vastaavaa.  Läpyskä, lukion oma joka kevät ilmestyvä lehti, on myös tukareiden käsialaa. Läpyskään kootaan kaikkea vuoden aikana ta-pahtunutta ja muita oppilaiden ajatuksia ja ideoita. 
Aki Haapakoski aloitti tukioppilaiden ohjaamisen syksyllä 2011.- Ohjaajan kannalta työ tuo vaihtelua arkeen erilaisten projektien kautta,  ja antaa myös mahdollisuuden kehittää lukion toimintaa suoraan yhdessä oppi-laiden kanssa. Ohjaajan näkökulmasta on positiivista päästä vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa myös opetuksen ulkopuolella. Rennompi yhteinen toiminta luo uusia näkökulmia ja laajentaa mahdollisuuksia kommunikaatioon.

Anniina Blomster
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Vanhojen tanssit sisältävät 
kokonaisuudessaan monta 
erilaista tanssia, kuten tan-
goa ja valssia, sekä päätös-
numerona on perinteisesti 
oppilaidemme itse suunnit-
telema tanssiesitys. 

Oppilaiden oma tanssi-
esitys, joka nähdään yleensä 
viimeisenä tanssina, poikke-
aa sekä musiikiltaan että tyy-
liltään muista tansseissa esi-
tetyistä tansseista. Alunperin 
tansseja oli vain muutama, 
mutta vuosien aikana kirjo 
on kasvanut ja parhaimmil-
laan on nähty jopa 14 tanssi-
esitystä. Osa tansseista vaih-
tuu vuosittain, mutta sisältö 
pysyy kuitenkin samanlai-
sena. Tänäkin vuonna ylei-
söä oli kertynyt kiitettävä 
määrä ja tanssien päätteek-
si myös yleisö pääsi halutes-
saan pyörähtämään tanssi-
lattialla.

Lukion toisen vuoden 
opiskelijoilla on siis mah-
dollisuus valita syventävä 
kurssi, jossa oppilaat pääse-
vät harjoittelemaan tansseja. 

Harjoituksia pidetään kerran 
tai kaksi viikossa useamman 
jakson ajan ja ylimääräisiä 
harjoituksia ennen varsinais-
ta Vanhojenpäivää. 

Tansseissa voidaan näh-
dä myös ensimmäisen tai 
kolmannen vuoden opis-
kelijoita jos toisen vuoden 
opiskelijoita ei ole riittäväs-
ti. Vanhojen tanssit ovat ol-
leet erityisesti tyttöjen suo-
siossa ja syy taitaa löytyä 
puvustuksesta. Kukapa ei 
haluaisi pukeutua edes päi-
väksi prinsessan mekkoon ja 
tanssia komean kavaljeerin-
sa kanssa. Vanhojenpäivän 
tanssiesityksiä järjestetään 
kaksi: ensimmäinen päiväl-
lä lukion ja yläkoulun väel-
le ja toinen iltajuhlana tans-
sijoiden kutsumille vieraille 
ja muulle yleisölle.

Toivottavasti myös ensi 
vuonna oppilaista riittää ha-
lukkaita tanssijoita Vanho-
jenpäivään.

Milla Parviainen
Kuvat Jukka Päiväniemi

Pukuloistoa ja tanssiesityksiä

Poikien esittämä freestyle-
tanssiesitys oli vauhdikas. 
Miikka Timonen ja
Joonas Varpu nostavat 
Aatu Järvenpään.

Vanhojen päivän tanssijat yhteiskuvassa.

Vanhojen tanssit ovat kuuluneet lukiomme 
perinteisiin jo pitkään ja tänäkin vuonna 
saimme nauttia oppilaidemme upeista 
tanssiesityksistä. Viime perjantaina,17. 

helmikuuta, liikuntahallilla järjestetyissä 
Vanhojen tansseissa näimme jälleen upeaa 

pukuloistoa ja taitavia tanssiesityksiä.

Kati Tihinen ja Jaakko
Tervonen.

Krista Luukkonen ja Aatu 
Järvenpää.

Riikka Timonen ja Matias 
Huhtela.

Tanssijat esittelytanssissaan.
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Lihaa jalostetaan
rahtityönä kevättalven 

aikana HIRVESTÄ,
POROSTA, RIISTASTA 
YM. Asiakkaiden omista 

raaka-aineista.
-Tuorelihojen leikkuu- ja
 pakkauspalvelu
-Kylmäsavulihaa
-Lämminsavulihaa
-Lämminsavumakkaraa
-Lämminsavuleikettä
-Kylmäsavumeetvurstia
-Säilykkeitä

Lihankäsittely
Juotasniemi

PALVELEMME
Ma & Pe 9-17

Ti -To SULJETTU
Muuna aikana

sopimuksen mukaan.

Uittomiehentie 16
93100 Pudasjärvi

0500 907 819/Katri
040 170 1348/Juha

Pudasjärven lukioon on 
saatu mahtava mahdolli-
suus opiskella Japanin kult-
tuuria ja kieltä.

Taivalkoskella aikai-
semmin opettanut japani-
lainen Yasuhiro Sasaki, 20, 
on tullut Pudasjärven luki-
oon neljännen jakson alus-
ta, tarkoituksenaan opettaa  

Japanin opetusta Pudasjärven lukiossa

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

•Timanttihionta
•Ultraäänihoidot
•Jalkahoidot
•Parafiinihoidot
•Kasvohoidot
•Kestovärjäykset 
•Ripsipermanentit
•Karvanpoisto sokerilla / 
vahalla 
•Etre-belle ihonhoitotuotteet
•Laufwunder jalkahoito-
tuotteet
•Intialainen päähieronta

Huom! 22.2. alkaen
ajanvaraukset iltaisin

klo 17 jälkeen.

Teollisuustie 8 Pudasjärvi  
puh. 0400 241 533

henkilö- ja paketti-
autoihin + asennus.

Tuulilasit

Tmi Pudas-Lasi  

11

Japani-kurssia.
Japani- kurssin tavoittee-

na on opettaa  lukiolaisia 
tuntemaan Japanin kulttuu-
ria ja antamaan tietoa eri-
laisista elämäntavoista ku-
ten japanilaisesta ruoasta. 
Kurssille on saatu koottua 
parisenkymmentä japanis-
ta kiinnostunutta lukiolaista. 
Yksi näistä kiinnostuneista 
opiskelijoista on ensimmäis-
tä lukiovuottaan käyvä Mil-

la Parviainen. Hän sanoo 
halun osallistumisesta kurs-
sille johtuvan kiinnostukses-
ta Japaniin ja sen kulttuuriin. 
Myös vieraat kielet kiehtovat 
häntä.  

Jo muutamilla käydyillä 
oppitunneilla on perehdytty 
japanilaisen ja suomalaisen 
koulujärjestelmän eroihin, 
origamien tekoon ja totta kai 
myös japanin kielen alkei-
siin. 

Yasuhiro Sasaki majoit-
tuu neljännen jakson ajan 
Pudasjärven lukion asunto-
lassa, jossa hän saa myös tu-
tustua lukion opiskelijoiden 
opastuksella suomalaiseen 
kulttuuriin ja tapoihin, ku-
ten saunaan. 

Toivottavasti Pudasjär-
ven lukion nuoret saavat 
mahdollisimman paljon irti 
tästä upeasta mahdollisuu-
desta. Ja totta kai hyödyllis-

Japanilainen Yasuhiro Sasaki on tullut Pudasjärven lukioon neljännen jakson alusta opettamaan  Japani-kurssia.

tä tietoa tulevaisuutta var-
ten ja kiinnostusta itämaisia 
elämäntyylejä kohtaan.

Hanna Lehtola
Kuvat Jukka Päiväniemi

Abinahäkki täynnä abeja, jotka olivat pukeutuneet potkijaisiin itse koristeltuihin haalareihin.

Pudasjärven lukiossa vietet-tiin potkijaisia keskiviikkona 15.2. Toisen vuoden opiske-lijat ”potkivat” abiturientit, jotka olivat pukeutuneet itse koristeltuihin haalareihin, pois koulusta ja ohjelmaan kuului  kakosten järjestämää ohjelmaa. 
Ohjelman aikana abit oli-

Potkijaiset
vat häkissä ja heidät kut-suttiin pienissä ryhmissä la-valle tekemään kakosten heille suunnittelemia tehtä-

viä. Tehtävinä oli mm. ka-raokea ja erilaisia syöntiteh-täviä. Kakoset olivat myös valmistaneet abeille epäabi-

videon. Videolla oli kuvattu opettajia ja muita lukiolaisia, jossa he kertoivat kuka abi oli jäänyt parhaiten mieleen ja miksi. Ohjelma päättyi, kun abit päästettiin äänek-käin menoin pois häkistä.

Janika Kokko ja
Riina Juntunen

TURVETYÖ OY
Pudasjärven

Pukuloistoa ja tanssiesityksiä

Lehtitoimikunta

Lehtitoimikunta koolla. Takarivillä vas. Pia Virranmäki, Anniina Blomster ja Stiina Huhtaniemi. Toisella rivillä rehtori Eeva 
Harju, Hanna Lehtola, Milla Parviainen, Mervi Juurikka ja Maria Väyrynen. Edessä Jukka Päiväniemi, Henna Ollila, Riina 
Juntunen ja Veera Pirinen.

Palvelemme
Su-To 9.00-19.30
Pe-La 9.00-21.00
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Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

Kevään uudet
aurinkolasit
saapuneet !

AURINKOLASIT
KEVÄÄLLE !

Suuri eräaurinkolasejaale-hintaan!Jopa -60%!

Pudasjärven
apteekki

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185 • www.pudasjarvenapteekki.fi

Apteekki Sinua varten
vuodesta 1884

Mistä sait idean lähteä vaih-
toon?

- Olin jo ala-asteelta asti 
katsellut kaikenlaisia vaih-
dosta kertovia mainoksia 
esimerkiksi kirjastossa, mut-
ta silloin ajattelin että olisi 
mahdotonta päästä minne-
kään kauas, ja vieläpä vuo-
deksi. Mutta sitten jossain 
vaiheessa aloin selailemaan 
ihan kunnolla kaikenlaisia 
vaihtarisivuja netissä. Sivut 
saivat minut innostumaan 
aina vain enemmän ja enem-
män, joten sitten piti alkaa 
suostuttelemaan vanhem-
piani. Ja niin sitten sain lu-
van lähteä.
 
Miksi juuri Argentiinaan?

- Koska se on niin eksoot-
tinen paikka, eikä aivan niin 
tavallinen kohde. Myös sik-
si, koska siellä on runsas 
tanssi- ja musiikkikulttuuri. 
Lisäksi Argentiinassa puhu-
taan espanjaa, ja halusin op-
pia sen kielen.

Millainen vaihto-oppilas-
vuosi oli?

- Jos saisin sanoa, että se 
oli täydellinen, niin sanoi-
sin niin. Kukaan ei usko sitä, 
mutta sitä se todellakin oli!

Vaihto-oppilasvuoteni ai-
kana opin arvostamaan ko-
timaatani enemmän. Suo-
mesta ei kovin montaa 
epäkohtaa löydy, sen olen 
tajunnut. Vuosi Argentii-
nassa oli parhain mahdol-
linen, ja tulen muistamaan 
sen ikuisesti. Minulle se ei 
ollu vain yksi vuosi elämäs-

Eveliina vaihto-oppilaana 

Pudasjärven lukiossa toista vuotta opiskeleva
Eveliina Valkola oli viime vuoden vaihto-

oppilaana Argentiinassa, Santa Fen provins-
sissa Reconquistassa. Haastattelin Eveliinaa 

muutamilla kysymyksillä hänen vaihto-
oppilasvuodestaan.

tä, se oli yksi elämä yhdessä 
vuodessa.

Millaisia ihmisiä argentii-
nalaiset olivat?

- Hirveän sosiaalisia, ko-
vaäänisiä, ystävällisiä ja tuli-
sia. He tiesivät hyvin, kuin-
ka iloita elämästä.

Saitko uusia ystäviä?
- Todellisia ystäviä muu-

taman, kavereita tosi paljon. 
Ainakin nämä muutamat to-
delliset ystävät tulevat var-
masti pysymään aina ystä-
vinäni.

Mitä kieltä käytit?
- Aluksi englantia, mut-

ta sillä oli vähän vaikea 
kommunikoida, koska ko-
vin moni ei sitä Argentii-
nassa puhu. Mutta toisaal-
ta parempi niin, koska siksi 
oli pakko heti alusta alkaen 
opetella espanjaa. Siksi myös 
opin sen nopeasti, ja sitä pu-
huin koko vuoden.
 
Kannattiko lähteä lähteä?

- Ehottomasti kannatti! 
Sitä päätöstä en tule ikinä 
katumaan.

Vaihto-oppilasvuotensa 
aikana Eveliina oppi puhu-
maan hyvin espanjaa.  Eve-
liina jääkin Pudasjärven 
lukion historiaan osallistues-
saan ensimmäisenä Pudas-
järven lukion oppilaana es-
panjan yo-kokeeseen.

Iida Pikkuaho

L A K I A S I A I N TO I M I S T O

lainopilliset palvelut,kauppakirjat, 
perukirjat, perinnönjaot, testamentit
lastenhuolto ym. riita- ja rikosasiat

  H a n n u    L u u k k o n e n  
varatuomari, julk.kaupanvahvistaja

Kauppatie 4, p. 040-5873884
   www.lakiluukkonen.fi  §§ §§

KUTILAN BUSSILLA EDULLISESTI OULUUN!
PUDASJÄRVI - OULU - PUDASJÄRVI

AIKUISET
14.00€/SUUNTA

OPISKELIJAT
ELÄKELÄISET

NUORET
7.00€/SUUNTA

KUTILAN LIIKENNE OY
www.kutilan.fi
016364300

kutilanliikenne@co.inet.fi

M-P L,S    M-S
9.30 11.00 PUDASJÄRVI  16.25
X X HETEKYLÄN TH  X
10.15 X KIIMINKI   15.30
10.45 12.15 OULU   15.10
T T OYS   -

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä, p. 0400 374 259

*Maansiirtotyöt  *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet,

hiekat, myös seulotut lajikkeet
*Maisemointityöt  *Lumityöt

ARGENTIINASSA

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

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

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Jarkko Huusko ti 13.3.

Gynekologi  Liisa Karinen 
to 1.3. ja to 29.3.

Samsung Xcover
S5690

LG 50” 3D Plasma 
TV T2-Virittimellä 

- 50PZ570W
- 600HZ
- Full HD

- Kaapeli- ja Antenniverkkoon

Pioneer Autosoitin 
USB-liitinnällä
MVH-1400UB

- 4 x 50W
- 1 RCA Pre-Out Liitäntä

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Samsung 
musta/valkoinen

lasertulostin ML-1675

Nikon Coolpix S2500 
Digikamera

- 12MP
- 4 x optinen zoom

- pinkki

Nokia Bluetooth
BH-108

LG Full HD LED TV
     32LV355N

Sama malli 60":na 
1490,- (norm. 1990,-) Singstar Mics

- 2 x langattomat mikit
- PS2 ja PS3

79,-

KAUPAN PÄÄLLE
LAITEKAAPELI (Arvo 9,90,-)

89,- 29,-

489,-

949,-
(Norm. 1049,-)

69,-

- Iskun ja
roiskeen
kestävä

59,-
Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

239,-
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Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400624496

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
  telakoneella (näppärä pihakone)
  -pihatyöt
  -jätevesityöt
  -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
  -sorat
  -murskeet
  -mullat

Rajamaan rannan parkkipai-
kan vieressä oli kukkula, jos-
ta lapset ja aikuisetkin laski-
vat mäkeä pulkalla ja muita 
liukureita käyttäen. Lumipy-
ry ehkä verotti jonkin verran 
osallistujien määrää, mut-
ta hyvin pukeutuen pyry ja 
tuulen viima eivät laskijoita 
näyttäneet haittaavan. Mäen 
laskemisen ohella tarjolla oli 
kuumaa mehua, kahvia ja 
grillimakkaroita.

Tapahtumaa olivat jär-

Rajamaan rannassa

Pudasjärven Lukio 2012 13

Oppilaiden vanhemmista 
Kauko Tervonen ja Timo 
Kokko huolehtivat, että 
grillimakkaroiden paisto-
paikalla oli riittävästi tulta. 
(Kuva Heimo Turunen)

Elisa Liukko, Kati Tihinen, Jaakko Tervonen ja Aleksi Jus-
sila tarjoamassa kuumaa mehua ja kahvia. Kahvia osta-
massa asiakkaana Kirsi Kipinä. (Kuva Heimo Turunen)

Lumipyry ei haitannut laskemista, kun oli kun-
nolla pukeuduttu. (Kuva Heimo Turunen)

Laskiaisriehaa

Pudasjärven lukion Comenius-
ryhmä järjesti laskiaisriehan 

laskiaissunnuntaina 19.2 Rajamaan 
rannassa.

Eniten laskijaväkeä oli heti tapahtuman alussa puolilta-
päivin. (Kuva Juha Liukko)

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Kellot • Korut • Kihlat
Kellojen ja korujen
korjaukset

Jukolantie 2
Pudasjärvi
p.(08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

PUDASJÄRVI
P.0400-294640

• Saunat, pesuhuoneet ym.sisustusremontit
• Vesi-ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

jestämässä lukion oppilaista 
Elisa Liukko, Sanna Kokko, 
Aleksi Jussila, Jaakko Ter-
vonen, Kati Tihinen ja Jen-
na Kortetjärvi. Sponsoreina 
olivat Pudasjärven Osuus-
pankki, Pudasjärven Kirja-
kauppa, Aarrearkku ja So-

nera AH-telepiste. Lisäksi 
K-Supermarket auttoi tar-
peellisten tarvikkeiden han-
kinnassa; pahvimukit, kah-
vit ja mehut. 

Elisa Liukko

Tarja PeePronails

Geelikynnet ja
varpaankynsien geelaus

Tulossa värianalyysi-palvelu
www.tarjapee.palvelee.fi

Kauniit kynnet
kevään juhliin!

P. 040 487 5479 Parkkilantie 276 Pudasjärvi

Talven paras kalasaalis   
K-supermarketista

Ruokamestarin 
kalavinkit 

ja maistatus 
pe 24.2. klo 12-18. 

Tervetuloa!

Tuoreet kalat palvelevalta Herkkutorilta 

w
w

w
.k

-s
up

er
m

ar
ke

t.fi
 

Hinnat voimassa to-la 23.-25.2.

TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-TARJOUKSISSA
AINA VÄHINTÄÄN - 10 %

LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA - 5%

HERKKUTORILTA

2290
Tuore Oulujärven

KUHAFILEE
Säävaraus

kg

ERÄ

HERKKUTORILTA

995
Leroy norjalainen, 

laatumerkitty, tuore

LOHIFILEE

kg

ERÄ

HERKKUTORILTA

1295
LOIMULOHIFILEE 

kg

Ruodoton

1990 
GRAAVI- ja  KYLMÄ-
SAVULOHIVIIPALEET

kg 2290 
TÄYTETYT
LOHIKÄÄRYLEET

kg 2595 
KATKARAVUT 
LIEMESSÄ

kg 1590 
MUSTAHERUKKA-
SILLI

kg 4990 
KAMPASIMPUKANLIHA
USA

kg

655 
Tuore
MUIKKU
Suomi, säävaraus

kg

ERÄ

495 
Tuore
SILAKKAFILEE
Suomi, säävaraus

kg

ERÄ

995 
Tuore
NIERIÄ
Ruotsi, säävaraus

kg

ERÄ

1190 
Tuore
MADE
Suomi, säävaraus

kg

ERÄ ERÄ

2595 
Tuore
MERILOHISELÄKE
Norja

kg 595 
Tuoreet
SINISIMPUKAT

kg

ERÄ

Tiedätkö, 
mistä lohesi tulee? 

Me tiedämme!

Jokisen Eväät on osa Lerøy Seafood Groupia

Kuluttajan on vaikea tietää, miltä 
kalantuottajalta palvelutiskissä 
myytävä lohi on tullut. 
Lerøy - Jokisen Eväät merkitsee jatkossa 
lohifi leensä Lerøy-laatumerkillä.

Ostamalla Lerøy-laatumerkillä merkittyä 
lohifi leetä voit olla varma sen:

tuoreudesta
turvallisuudesta
jäljitettävyydestä
laadustat
ruodottomuudesta (98 %)

890 
SAVUSIIKA

kg

8LV Alue8 5x325.indd   1 16.2.2012   12:50:09

K-Supermarket Pudasjärvi
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi
0207 890 450

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Lukion oppilaat ja
opettajat kiittävät

ilmoittajia ja
Pudasjärvi-lehteä

yhteistyöstä.
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Vanha toiminta-ajatus, Iloa, 
eloa ja älyä, on yhä voimis-
saan ja on saanut ehkä vain 
uusia ilmenemismuotoja 
ajan saatossa. Toiminta-aja-
tusta elävät todeksi kaik-
ki oppilaat, jotka viihtyvät 
lukiossa niin hyvin, ettei-
vät raskisi pois lähteäkään, 
ja opettajat, joista opetustyö 
tuntuu mielekkäältä hyvässä 
työyhteisössä vuosi toisensa 
perään. Konkreettista iloa ja 
eloa lukion toimintaan tuo-
vat mm. kulloisetkin uudet 
opiskelijavuosikerrat: vuo-
si vuoden jälkeen aina yhtä 
aktiiviset, mukavat ja fiksut 
nuoret. He pitävät opettaja-
kunnankin vauhdissa ja ajan 
hengessä kiinni! 

Ahkeran ja tavoitteellisen 
opiskelun vastapainoksi op-
pilaat järjestävät monenlais-
ta yhteishenkeä nostattavaa 
ja viihtyisyyttä lisäävää toi-
mintaa: tilojen somistamis-
ta, tempauksia ja juhlapy-
hiin liittyvää teemaohjelmaa 
oppilaskunnan hallituksen 
ja tukioppilaskurssilaisten 
ideoimina. Lisäksi oppilail-
la on lukuisia mahdollisuuk-
sia itsensä toteuttamiseen ja 

Iloa, eloa ja älyä laadukkaasta lähilukiosta!
Pudasjärven lukio on antanut yleissivistävää 2. asteen opetusta ja valmentanut 

jatko-opintoja varten jo 51 vuoden ajan. Edelleen se jatkaa peruskoulun kasvatus-
tehtävää ja antaa vankan perustuksen korkeakoulu-opintojen ja lukiopohjaisten 
ammatillisten opintojen aloittamiseksi. Vaikka vuosikymmenet ovat vaihtuneet, 
Pudasjärven ainut lukio nauttii sille kuuluvaa arvostusta taito- ja taideainepai-

notteisena opinahjona ja on tunnettu ilmapiiriltään mainiona, laadukasta opetus-
ta antavana ”meijän” lukiona. 

vaikuttamiseen mm. taatus-
ti muistoihin jäävien, aino-
astaan lukiossa koettavien 
tilaisuuksien myötä. Heistä 
on tärkeää säilyttää ja kehit-
tää perinteisiä tapahtumia, 
kuten viime viikollakin näh-
tyjä potkijaisia, penkkarei-
ta ja Wanhojen päivää, joista 
penkkariajelu ja salonkitans-
siesitys näyttäytyvät myös 
koulun ulkopuolelle suurel-
le yleisölle.

Hauskanpidon  
lomassa 
opiskellaankin
Iloa ja älyä oppilaiden elä-
mään tuovat ilman muuta 
pätevät, työhönsä sitoutu-
neet opettajat, jotka päivit-
tävät kurssitarjontaansa aika 
ajoin ja pyrkivät näin vas-
taamaan niin oppilaiden toi-
veisiin kuin ajan vaatimuk-
siin. He vaativat mutta myös 
joustavat, he haastavat mut-
ta myös kannustavat. Lukio-
opiskeluhan ei vielä tarkoi-
ta akateemista vapautta – se 
tarkoittaa oppilaan omatoi-
mista, määrätietoista pon-
nistelua sen varmistamisek-

si, että hän hankkii itselleen 
mahdollisimman laaja-alai-
set ja vahvat jatko-opiske-
luvalmiudet. Monikaan ei 
selvitä koko oppimäärää ja 
ylioppilastutkintoa LLL-me-
todin tulkinnalla lukio luke-
matta läpi vaan elää todeksi 
tulkinnan lue, lue, lue! 

Kurssivalikoiman taito- 
ja taideainepainotteisuus on 
kehkeytynyt vuosien myö-
tä pitkälti opettajakunnan 
oman kehittämishalun ja 
koulutuksen järjestäjän suo-
man taloudellisen tuen ansi-
osta. Lukuisat musiikin, ku-
vaamataidon ja äidinkielen 
kurssit antavat avaimia itse-
ilmaisuun ja tarpeellista vas-
tapainoa teoriaopiskeluun. 
Koska liikunnassa on tarjol-
la yhteensä peräti 16 kurs-
sia, liikuntapainotteisuus 
on huomattava. Muutaman 
vuoden takainen Rimmin-
kankaalle siirtyminen toi 
kurssitarjottimeen myös ko-
titalouden, tekstiilityön ja 
teknisen työn, joiden kurssi-
en suorittaminen oman kou-
lun yhteydessä ei ole selviö 
joka lukiossa. Kurssien jou-
kosta on helppo poimia poh-

jakursseja valtakunnallisten 
lukiodiplomien suorittamis-
ta varten. Näitä ns. taito- ja 
taideaineiden yo-kokeita 
vaativine lopputöineen on 
lukiossamme suoritettu jo 
vuosia liki kaikista aineista. 
Tuoreimman diplomin eräs 
2. vsk:n oppilas suoritti vast-
ikään kotitaloudesta – se oli-
kin ensimmäinen tästä oppi-
aineesta, joten oppilas teki 
samalla lukion historiaa!    

Näiden kurssien annis-
ta pääsee myös suuri yleisö 
nauttimaan säännöllisin vä-
liajoin, sillä sekä äidinkielen 
valinnaiskurssin valmistama 
lastennäytelmä että musii-
kin projektikurssin harjoitte-
lema joulukonsertti esitetään 
yleisöesityksinä joulun mo-
lemmin puolin. Lastennäy-
telmiä on esitetty keskustan 
alakouluille ja yleisölle yh-
täjaksoisesti jo yli 20 vuotta, 
ja musiikkiryhmän tunnel-
mallisesta joulukonsertis-
ta srk-kodilla on muodostu-
nut vuosien mittaan perinne. 
Mielestäni nämä ovat pai-
kallisia kulttuuritekoja, jot-
ka ansaitsevat tulla huoma-
tuksi. 

Lukio-opiskelun 
paikallinen saatavuus 
turvataan
Opetusta kehitetään jat-
kuvasti paitsi laajan oman 
kurssivalikoiman turvin 
myös etäopetuksen, kan-
sainvälistymisen, yhteistyön 
ja verkostoitumisen keinoin. 
Pohjois-Pohjanmaan etälu-
kioverkostoon kuuluminen 
antaa konkreettiset mahdol-
lisuudet opiskella esimer-
kiksi sellaisia kieliä, joissa 
ei ole saatavilla lähiopetta-
jaa. Parhaillaankin osa op-
pilaista opiskelee japania 
ja espanjaa etäoppilaina, ja 
opettajille etäopetustyö li-
sää tuntikertymää. Pudas-
järven lukio toimii siis sekä 
etäopetusta vastaanottava-
na että tarjoavana oppilai-
toksena. Lisäarvoa tuo toki 
se, että eLukiotoiminta mah-
dollistaa myös aikuisopis-

kelijoille yksittäisen oppiai-
neen, lukion oppimäärän tai 
yo-tutkinnon suorittamisen. 
Lukio-opinnoista saa lisää 
potkua niin työn kuin per-
heen oheen sekä mielekästä 
ajankulua ja elämänsisältöä 
eläkepäiviin.

Yhteistyö mm. kansalais-
opiston, ammattiopiston ja 
Taivalkosken lukion kans-
sa toimii vakiintunein ja mo-
nin oppilaita hyödyttävin 
tavoin. Lukiolaiset voivat 
suorittaa ammattiopistossa 
jopa 10 kurssia hevostalout-
ta, ammattiopiston opiskeli-
jat voivat suorittaa kaksois-
tutkinnon, kansalaisopiston 
kurssit luetaan hyväksi, ajo-
kortin suorittamisesta ja ter-
veystiedon ensiapukurssista 
saa kurssimerkinnän ja Tai-
valkosken lukion kanssa jär-
jestetään samanaikaisopetus-
ta ranskasta ja psykologiasta 
– kuluvana lukuvuonna yh-
teensä 11 kurssia. Tiivis-
tämistä ja kehittämistä on 
vielä yhteistoiminnassa yri-
tysmaailman, elinkeinoelä-
män ja yliopistojen suun-
taan.

Ikkunat ja ovet auki 
maailmalle 
Ajassa kiinni pysyttelevän 
lukion on avauduttava myös 
koulun seinien ulkopuolel-
le ja luotava kontakteja jopa 
kansainvälisesti. Oppilai-
ta on hakeutunut Pudasjär-
ven lukioon eri puolilta Suo-
mea – parhaillaankin heitä 
on Helsingistä, Kittilästä, 
Kiimingistä ja Iistä – ja taka-
vuosina valtakunnan rajojen 
takaakin: usea venäläisnuori 
– jopa yksi sensaatiomainen 
thaimaalaisnuori! - on val-
mistunut ylioppilaaksi Pu-
dasjärven lukiosta. Vaihto-
oppilaita on saatu vuosien 
mittaan eri puolilta Euroop-
paa, japanin kielen ja kult-
tuurin kursseja on järjestetty 
lähiopetuksena aidon japani-
laisopettajan johdolla ja ruot-
sin kielen kontaktipäiviä on 
vietetty Luulajassa. Lisäksi 
oppilaita kannustetaan viet-

tämään vaihto-oppilasaikaa 
ulkomailla ja Comenius-ys-
tävyyskouluhanketta toteu-
tetaan jo toistamiseen.

Kaikki tämä kansainväli-
syystoiminta innostaa sekä 
oppilaita että opettajia ja 
tuo tervetulleita tuulahduk-
sia muualta maailmasta tän-
ne pohjoisen perukoille ja 
täkäläisten nuorten ulottu-
ville. Kielitaitokin kohenee 
huomaamatta, koska on ti-
laisuuksia kommunikoida 
milloin englanniksi ja ruot-
siksi, milloin ranskaksi. Yl-
lättäen voi huomata, että 
tankerokielitaidollakin tulee 
ymmärretyksi, ja havainnol-
listuu se, että kielten opiske-
lu todella avaa ovia kansain-
väliseen vuorovaikutukseen 
ja valtakunnan rajat ylittä-
vään ystävyyteen. 

Lukiolaiset nuoret saa-
nevat roppakaupalla sulat-
telemista tulevalla Rans-
kan-vierailulla koettavien 
elämysten, avartuvan maa-
ilmankuvan ja kielikylpyjen 
ansiosta: elo ja elämänmeno 
lienevät kovin erilaisia suo-
malaiseen verrattuna, iloa 
tunnettaneen kaikesta mah-
dollisesta nähdystä ja koe-
tusta, ja älystä huomatta-
neen, että aivan tähänastinen 
järki riittää vallan hyvin. 

Varsinaista arkipäivän 
opiskelun iloa, eloa ja älyä 
Pudasjärven lukio toivotta-
vasti tarjoaa pitkälle tule-
vaisuuteen niin täkäläisille 
kuin muualta paikkakunnal-
le muuttaville nuorille – ja 
etälukion kautta vaikkapa 
yhä enenevälle joukolle ai-
kuisopiskelijoita. Kunhan 
tilakysymykset saadaan 
vielä ratkaistua lähitulevai-
suudessa, on lukiolla täydet 
edellytykset jatkaa vakiin-
tunutta opetustoimintaansa 
ja kehittyä edelleen varteen-
otettavana 2. asteen oppilai-
toksena.

Eeva Harju, rehtori

JK: Tämän Comenius-ryhmän kokoaman lukioliitteen myötä kiitän osaltani kaikkia niitä 
tahoja, jotka ovat kuluneen lukuvuoden aikana tukeneet monin tavoin 26 lukiolaisnuoren 
kansainvälisyyshanketta. Suurkiitos siis jo tässä vaiheessa lahjoittajille, ilmoittajille, työ-

panostaan antaneille, Pudasjärvi-lehdelle, kaupungille, nuorisotoimelle, kalentereiden os-
taneille, Comenius-kahvilan asiakkaille, discoilijoille, laskiaisriehassa säätä uhmanneille 

ja opettajille (tunneilta on oltu pois palaveeraamassa…). Sanalla sanoen: merci!
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NEUVOMME JA AUTAMME KAIKISSA METSÄN-
OMISTUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA!

VARMISTA METSÄLLESI UUSI ALKU!

TILAA TULEVAN KESÄN UUDISTAMIS- 
JA METSÄNHOITOTYÖT JO NYT!

Huomaa muuttuneet yhteystiedot.
 
Alueneuvojat:
 
Härkönen Antti 0400-157 422  Siurua, Aittojärvi
Jari Tyni 0400-286 499  Sarakylä, Yli-Livo, Metsälä
Juurikka Hannu 0400-183 351  Syöte, Livo, Pärjänsuo, Iinattijärvi,
  Sotkajärvi
Tuomaala Tuomo 040-715 7293  Puhos, Korpinen, Ervasti, Jaalanka
Pesiö Matti 0400-318 607  Kuivaniemi, Oijärvi
Juusola Kimmo 040-731 8418  Hetekylä, Kipinä, Kollaja, Jongun
  länsiranta, Pudasjärvi

Toimisto:
Illikainen Ulla 020 413 7520  Toimistonhoitaja
Perttu Jussi 040-760 8939  LKV/kiinteistönvälitys, Sukupolven-  
  vaihdokset ja Tila-arviot
Pihlaja Tuomas 040-844 2047  Toiminnanjohtaja

Yhteystiedot:  Toritie 1 (PL 62) 93101 Pudasjärvi 
  www.mhy.fi/pudasjarvi
  etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi

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

Konetien
Katsastus Oy

Äimätien
Katsastus Oy

60€60€

33€ 30€

120025 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
25.02.-18.03.12 90 € MUSIIKINTEORIALUOKKA, 2. rak/Janne Ahonen
la 9.00-17.00 ja su 9.00-17.00
Koulutus kahtena viikonloppuna: la - su 25.2. - 26.2. sekä 17.3. - 18.3.
Huom! Viimeinen kurssi tälle keväälle!

120023 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
HUOM! AIKA MUUTTUNUT! 31.3.12 la 9.00-17.00 45 €
 AUDITORIO/Janne Ahonen
Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2012 mennessä.

LOTTOPOTTI -näytelmän
ensi-ilta su 18.3.2012 klo 19.00 Salikissa
Muut esitykset pe 23.3. klo 19.00, la 24.3. klo 18.00, su 25.3. klo 15.00 ja 
la 31.3. klo 18.00
Ohjelmamaksu 10 €/8 €
Yhteistyössä Pudasjärven Näyttämö ry:n kanssa

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄPIIRI
kokoontuu la 25.2. klo 10.00-16.00 ja la 3.3. klo 10.00-16.00

120065 AVOIMIEN YLIOPISTO-OPINTOJEN RAKENTAMINEN TUTKINNOKSI
- info-/henkilökohtainen ohjaustilaisuus MA 19.03.12 AUDITORIO
Yleinen infotilaisuus kaikille kiinnostuneille. Kiinnostuneiden tulee varata etu-
käteen puolen tunnin neuvonta-aikoja klo 16-18 väliseltä ajalta kansalais-
opistolta 13.3.2012 mennessä. Paikalla Lapin yliopiston koulutussuunnitte-
lija Anne Kautto.

ÄITIEN VIRTAPIIRI
ti 9.30-11.45
Maaliskuun ohjelma: 13.3. zumba/Katja Järvenpää, 20.3. 
keramiikka/Liisa Pöllänen
Yhteistyössä Perhekeskusyhdistyksen kanssa.

120088 RISULINTU
17.03.-24.03.12 la 12.00-16.30 20 € KERAMIIKKALUOKKA/Hilkka Anttila
Pienet tai suuret risulinnut maahan, purkkiin tai oksalle. Ilmoittautuminen 
7.3.2012 mennessä.

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

120064 ESITYSGRAFIIKKA - PowerPoint
13.03.-10.04.12 ti 9.00-12.00 35 €  ATK-LUOKKA/Mika Suoperä
Opiskellaan diaesitysten tekemistä PowerPoint 2007 -ohjelmalla. Kurssin 
päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua @-korttitenttiin, hinta 10 
€. Ilmoittautuminen 7.3.2012 mennessä puh. 040 8266 431.

120072 DIGIVALOKUVAUS
15.03.-05.04.12 to 11.30-14.30 28 € ATK-LUOKKA/Liisa Pöllänen
Kameran käyttö, kuvien siirtäminen koneelle, skannaus, kuvankäsitte-
lyn perusteet. Kurssilla vielä muutama paikka vapaana. Ilmoittautuminen 
7.3.2012 mennessä.

TALVILOMAVIIKOLLA OPETUSTA EI PÄÄSÄÄNTÖISESTI OLE, 
ELLEI OPETTAJAN KANSSA OLE TOISIN SOVITTU. 
Tarkista opettajaltasi kurssin kokoontuminen.

MUUTOKSIA SALIKIN LIIKUNTARYHMIEN KOKOONTUMISISSA:

AAMUZUMBA ke 14.3. ja 21.3. Pudikissa, ILTAZUMBA ke 14.3. ja 21.3. 
Rimminkankaan koulun salissa

JOOGARYHMÄT kokoontuvat myös hiihtolomaviikolla ma 5.3.2012 ja 
to 8.3.2012 normaalisti. Ei kokoonnu 12.-22.3.2012, opetuskerrat pidetään 
huhtikuulla.

SIRKUSKOULUT eivät kokoonnu 13.-22.3.2012, opetuskerrat pidetään 
huhtikuulla.

TAEKWON-DO ALKEIS- JA JATKORYHMÄT tiistaina 13.3. ja 
20.3.2012 poikkeuksellisesti Rimminkankaan koulun salissa. 
Kansalaisopiston Salikissa jälleen 27.3.2012 alkaen.

POTKUNYRKKEILY keskiviikkona 14.3. ja 21.3.2012 poikkeuksellisesti 
Rimminkankaan salissa. Kansalaisopiston Salikissa jälleen 28.3.2012 alkaen.

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

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

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

30 VUOTTA 
ASUNTO- JA 

URAKKATUOTANTOA

Tärkeää asiaa Viinivaaran 
vesihankkeesta

Purkautuva pohjavesi pitää Viinivaaran 
lähteet sulina talvellakin. Kuvassa Viinilän 
lähde. Kuva Pasi Laurila

Oulun veden hanke siirtää 
Oulun kaupungin vedenot-
to tulevaisuudessa Viinivaa-
raan on herättänyt vilkasta 
keskustelua puolesta ja vas-
taan. Monet maanomistajat, 
jokivarren asukkaat, kalas-
tajat ja marjastajat ovat olleet 
huolestuneita hankkeen vai-
kutuksista Kiiminkijokeen 
sekä Olvassuon ja Leväsuon 
alueisiin, jotka kaikki ovat 
Natura-suojeltuja. 

Kiiminki- ja Nuorittajoen, 

Kivijoen ja Viinivaaran puo-
lustajat järjestävät tiedotusti-
laisuuden Viinivaara-hank-
keen ympäristövaikutuksista 
ja hankkeen tämänhetkisestä 
tilanteesta Niemitalon Juus-
tolassa maanantai 27.2. kello 
17.30. Tilaisuuden alustajina 
ovat Pirkko-Liisa Luhta Met-
sähallituksesta, Osmo Pal-
danius Timosen yhteis-
metsästä sekä Eeva-Maria 
Parkkinen ja Pentti Marttila-
Tornio Vesivaara-liikkeestä. 

Myös Oulun Veden edusta-
jat on pyydetty paikalle vas-
taamaan kysymyksiin.  Tilai-
suuden järjestäjät toivottavat 
Kaikki asiasta kiinnostuneet 
tervetulleeksi tilaisuuteen!

Seurakunta
elämässä

www.pudasjarvenseurakunta.fi
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kotitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

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

Puh. 040 960 3058

KELLOT JA KORUT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

• Konttien vuokraus

• Uudis- ja 
  korjausrakentaminen

• Vaihtolava-auto nosturilla

• Jätevesijärjestelmät
LAHJATAVAROITA § Lakipalvelut Osuuspankista

Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

kosmetologi senja 
 

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

  hieronta 
  intialainen päänhieronta 
  kuumakivihieronta 
 

  mikroneulaus 
 

  kynsistudio   
 

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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tulossa Medicalia - ihon kemialliset 
kuorinnat

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSyHTIöIDEN TyöT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Parturi-kampaamo
Saxari
Puistotie 2
Puh. 08- 823 023

Tuli mie- leen tässä 30 as-
teenpakkasen paikkeessa.
viime kesän auringon pas-
teet.

Oli juhannus juuri ohi-
tettu ja oli niin hiljaista, tuli 
mieleeni jospa kutsuisin ys-
täviä ja reumayhdisistyk-
sen johtohenkilöitä päivän 
vierailulle ja päiväkahville. 
Aloin soitella ja he ottivat 
kutsun vastaan. Näin taisi 

Muistui mieleen viime kesä

olla sovittu joskus aikaisem-
min että olisi kiva käydä. Ja 
vieraat saapuivat, oli yllätys 
suuri. He olivat keksineet 
ihanan tuliaisen. Kiitos vielä 
kerran. Niin lähdettiin ran-
taan laittamaan tulet ja jospa 
vaikka sauna lämpiämään. 
Päivä kului hupaisasti. Pais-
tettiin makkaraa, laulaa lu-
rautettiin, juotiin kahvit ja oli 
muutenkin hauskaa, mutta 

siipimuurahaiset heräsivät 
juuri samaan aikaan häirit-
semään rantapäiväämme. 
Tässä muutama kuva mei-
dän päivästämme Valkeis-
järven rannalla.

Kiitos ystävät ja hy-
vää vointia teille jokaisel-
le. Otetaan ensi kesänä uu-
siksi.

Muisteli Auli

Savusaunan 
edessä Valkeis-
järven rannalla 
reumayhdistyk-
sen johtokun-
nan henkilöi-
tä ja
jäseniä.

Syötteen luontokeskuksessa 
on jälleen mahdollista pääs-
tä elokuviin. Hiihtolomavii-
koilla valkokankaalla esiin-
tyvät päivittäin Puukamu ja 
Rango.

Puukamu on pirteä kuva-
us pahansuopaisesta, mutta 
nokkelasta ja urheasta pojas-
ta, joka muuton ja vanhem-
pien elämäntilanteen vuoksi 
potee ystäväpulaa. Uusi ka-
veri löytyy kuitenkin mie-
likuvituksen avulla oksas-
ta, jonka kanssa harmaa arki 
muuttuu jännittäväksi tun-
teiden vuoristoradaksi. 

Rango elokuvan päähen-
kilö on lemmikkikameleont-
ti Rango, joka on jo pitkään 
pitänyt itseänsä sankarina. 
Sattumalta hän saapuu kui-
vaan ja autioituneeseen Mul-
ta-nimiseen (Dirt) kaupun-
kiin. Kaupungissa Rangosta 

Puukamu ja Rango
Luontokeskuksen filmiviikoilla

tehdään sheriffi, onhan näyt-
televä lisko aina halun-
nut esittää sankaria ja nyt 
se on löytänyt yleisön joka 
itse asiassa tarvitsee sellais-
ta. Rangon on suoritettava 
tehtävänsä ja paljastettava 
kaupungin kadonneen ve-
den takana piilevä salaliitto. 

Hiihtolomaviikkojen elo-
kuvanäytökset ovat maksut-
tomia ja sopivat kaikille hy-
vistä elokuvista pitäville.  

Filmien lomassa on mah-
dollista nauttia luontoelä-
myksistä Syötteen kansal-
lispuiston hiihtoladuilla 
kauniissa talvimaisemissa 
sekä maukkaista munkki-
kahveista Ahmatuvan erä-
maakahvilassa. Syötteen 
luontokeskus on avoinna 
joka päivä klo 10–17 huhti-
kuun puoleen väliin saakka.  

Irja Leppänen

Janakkalassa pidetyissä ve-
teraanimäkihyppääjien Suo-
men mestaruuskilpailus-
sa Pudasjärven poika Olavi 
Leinonen sai pronssisen mi-
talin sarjassa M-60.

Olavi hyppäsi K45 mäes-
sä 36 ja 34 metriä kantaneet 
hypyt. Niinikään yhdistetyn 
kilpailussa Olavi sijoittui sa-
moin kolmanneksi.

Erikoismäessä kisan voitti 
Lahden Hiihtoseuraa edus-
tava Hannu Rosenlund, toi-
selle sijalle tuli Kuusamon 
Eräveikkojen Väinö Karja-
lainen.

Olavi herkistelee seuraa-
vat pari viikkoa Puolassa 
maaliskuun toisella viikol-
la pidettäviin MM- kilpai-
luihin. Siellä hänellä on puo-
lustettavanaan vuoden 2009 
ja 2010 maailman mestaruu-
det. Toivotaan Olaville me-
nestystä!

Paavo Ervasti
PuU:n mäkijaoston
puheenjohtaja

Leinoselle pronssia 
mäkihypyn  
SM-kisoissa
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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). 

OSTETAAN

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄLUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

VUOKRAKONEITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

PURKUOSIA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KyLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

KUVAUSPALVELUJA

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi
UUTUUS  KARAVAANARI !

Alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.com

Tiedustelut: 

Asuntovaunujen ja -autojen kattojen lumenpoistoon

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

PALVELUHAKEMISTO 
ON

EDULLISTA
ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys          040 1951 732 

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

Rehupaaleja ja olkea lampaille. 
Myös kuivaa heinää voi tarjota. 
Puh. 045 323 6934 

Halutaan ostaa ok-talo, hy-
väkuntoinen, siisti tilavalla ja 
rauhallisella tontilla , keskustan 
läheisyydestä.Yhteydenotot 
numeroon 0400 837 842

VUOKRATAAN
7 henkinen perhe etsii vuokra-
asuntoa, max. 2 km päästä 
koulusta. Puh. 040 911 3128. 

Lukijan kynästä

Hallitusohjelmakirjaukses-
sa toivotaan kuntaliitoksen 
tuovan elinkeinoelämälle 
vahvuutta. En voi olla ih-
mettelemättä tätä kirjausta, 
kun katson meille esitettyä 
karttapohjaa kuntauudis-
tuksesta. Etenkin pohjoisen 
kuntaesitys pöyristyttää – 
matka- ja aikaerot tulisi-
vat Suur-Oulussa olemaan 
valtavat. Miten tämä pal-
velee elinkeinoelämää, kun 
joudutaan entistä pitempi-
en välimatkojen kanssa?!? 
Polttoaineen veronkiristys 
näkyy myös pitkien etäi-
syyksien kunnissa myös 
elinkeinoelämässä.

Muutoinkin kartta-
harjoitus vaikuttaa liikaa 
ideologiselta kartalta eli 
suoraan sanottuna – puo-
luetoimistossa tehdyltä, 
johon raportti on liimat-
tu päälle. Tietenkin kunta-
kuulemisilla saadaan ter-
veisiä kentiltä ministeriöön 
ja hallitukseen, kuntakier-
roksethan ovat jo alkaneet. 
Odotankin niiltä paljon. 
Joka Suomen kunnassa on 
valtuusto, jolla on asian-
tuntemusta oman alueen 
asioista.

Suomalaisen kansanval-
lan perustana näen kunnal-
lisen itsehallinnon, siispä 

Kunnallinen itsehallinto 
kansanvallan perustana

pakkoliitoksia en hyväksy. 
Niitäkin hallitus tarjoaa rat-
kaisuksi kuntauudistusta 
eteenpäin vietäessä. Sank-
tioista ei ole kylläkään pu-
huttu, mitä ne voisivat olla 
– kieli poskessa; laitetaanko 
valtuusto putkaan/pakko-
töihin vai jäädytetäänkö val-
tionavut? 

Samaan aikaan maakun-
tien hallinnointia rakenne-
rahastoissa ollaan siirtämäs-
sä pois, keskusjohtoiseksi. 
Tämäkin on omiaan heiken-
tämään alueiden elinkeino-
elämää tai ainakin vie pai-
kallista asiantuntemusta 
pois jonkin verran. Kun Kes-
ki-Pohjanmaalla on ehdotet-
tu yhdeksi kunnaksi koko 
maakuntaa, ei voi välttyä 
ajatukselta, että maakunta-
liitot ovat myös hallituksen 
liipaisimella. Itse maakunta-
valtuutettuna ja kansanedus-
tajana näen, että alueitten 
elinvoimasta on huolehditta-
va kaikin käytettävissä ole-
vin keinoin. Siksi suhtaudun 
epäilevästi rakennerahasto-
jen hallinnointia koskeviin 
muutossuunnitelmiin. 

Uutisista kuulimme, että 
Pohjois-Suomen pienten ja 
keskisuurten yritysten vii-
me vuosi oli kohtalaisen 
hyvä.  Siellä ei ole heidän 

mukaansa irtisanomisi-
en uhkaa toistaiseksi. On 
muistettava myös, että pk- 
sektorilta emme koskaan 
tule kuulemaan tuhansi-
en työntekijöiden lomaut-
tamisia tai irtisanomisia, 
yksinyrittäjistä puhumat-
takaan. Tätä sektoria on 
tuettava, tarvittaessa vaik-
kapa veroratkaisuin. Sieltä 
elinkeinoelämä lähtee. Ny-
kyisellään kuntauudistus 
tarjoaa työpaikkojen suh-
teen irtisanomissuojaa vii-
deksi vuodeksi. Ilman tätä 
uudistus tuskin etenisi. 

Ehkä ajatellaan, että kun-
tien on helpompi toteut-
taa tilaaja-tuottaja –mal-
lia isommassa kunnassa. 
Mutta silti – ei sekään pal-
velun hintaa loputtomiin 
laske? Kuntauudistukses-
ta huolimatta kalliit kunta-
yhtymät jäävät, nimittäin 
sairaanhoitopiirit ja koulu-
tuskuntayhtymät. Niiden 
kustannukset tulisi avata 
ja tarkistaa. 

Pirkko Mattila 
kansanedustaja

Toyota Carina E. Vm. 93 Japa-
nin malli. Katsastettu, soitin, ve-
tokoukku, kunto hyvä. Halvalla 
740€. Puh. 044-914 8508

Pakun talvirenkaat. 15”, hyvät. 
Hp. 80€. Puh. 0440- 923 946 

Toyota Corolla LB vm. 88. Kah-
det hyvät renkaat, cd-soitin, 
ruosteeton. Ajettu 260 000. 
Vuosi ajoaikaa. Hp. 560€. Puh. 
040 524 5496

Vaalassa 18.2. pidetyissä Hir-
venhiihtokisoissa nähtiin jäl-
leen pudasjärvisten menes-
tystä. Mirja Laakkonen voitti 
Pohjois-Suomen mestaruu-
den naisten sarjassa omalla 
ennätyksellään 1144 pistettä. 
Pisteet muodostuivat hiih-
toajasta (25%), välimatkan 
arvioinnista (25%) sekä am-
munnan tarkkuudesta (50%) 
ja suurin mahdollinen piste-
määrä on 1200.
Yksilökilpailuiden tuloksis-
sa ilmoitetaan sijoitus, nimi, 
piirin lyhenne sekä koko-

Hirvenhiihtokisat:
Naisten Pohjois-Suomen mestaruus Pudasjärvelle

naispisteet. Voittajan lisäksi 
listauksessa on mukana pu-
dasjärviset ja taivalkoskiset 
kisaajat.
Tulokset:
Miehet yleinen
1. Ypyä Antti KP 1154, 16. 
Hyttinen Juha Ou 1052, 25. 
Laakkonen Sampo Ou 1013
Miehet 50
1. Pitkänen Raimo Ou 1118, 
11. Nivakoski Ahti Ou 1081, 
16. Petäjäjärvi Kari Ou 1065, 
28. Majava Unto Ou 1026, 44. 
Märsy Timo Ou 811
Miehet 60

1. Scroderus Reijo Ka 1114, 
14. Kukka Seppo (M65) Ou 
1058, 30. Hietava Mikko Ou 
1004
Miehet 70
1. Piirainen Teuvo 1146, 5. 
Koivu Kalervo Ou 1075, 13. 
Laakkonen Lauri Ou 966, 22. 
Åkerlund Raimo Ou 878
Naiset yleinen
1. Laakkonen Mirja Ou 1144
Naiset 50
1. Huovinen Arja KP 1124, 8. 
Petäjäjärvi Maire Ou 881

Moottorikelkka Yamaha 500 
mountain lite, pitkätelainen, 
VM: 00, hp. 1900 e.
Tied. 040 587 1548.

Vanha riihi, hirret ehjät. Puret-
tavaksi ja poissiirrettäväksi. 
Puh 040 722 6101
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:
Kevään tähtiesiintyjiä:
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.
Lasten buffa ja Merirosvokapteeni Kaskelotti: Ke 22.2. Hotelli Iso-
Syötteen ravintolassa.
Biisikärpänen: Ke 22.2. Hotelli Iso-Syötteellä.
Ivan Kieleväisen konsertti: To 23.2.  klo 19 Salikissa.
Lystin lettukestit: Ke 22.2. Iso-Syötteen lumimaassa.
AudiRinneRieha: Ke 22.2. Iso-Syötteellä.
Parkkikoulu: To 23.2. Pikku-Syötteen SyöteCentralParkissa.
HEAD-suksiesittelypäivä: To 23.2. Iso-Syötteellä.
Mustin ja Lystin luminen seikkailu: To 23.2. Iso-Syötteen Lumimaassa.
Suvi Teräsniska: Pe 24.2. Hotelli Iso-Syötteellä.
Trio Dreams: La 25.2. Hotelli Iso-Syötteellä.
Reino&Aino Suomi Slalom kiertue: La 25.2. Iso-Syötteellä.
Puikkakisat: La 25.2. Pikku-Syötteellä.
Nuorten Helmiturnaus la 25.2. klo 16-20 Liikuntahallilla.
Lumilautaliiton Parkkikoulu: Su 26.2. Iso-Syötteen SnowParkissa.
Leijonakisat: Su 26.2. Iso-Syötteellä.
Mustin ja Lystin vauhtiretki: Ma 27.2. Iso-Syötteen Lumimaassa.
Musti ja Lysti poronhoito touhuissa: Ti 28.2. Iso-Syötteen Lumimaas-
sa.
ELAN Snowtour: Ti 28.2. Iso-Syötteellä.
Vielä virtaa Virkistyspäivä: Ti 28.2. klo 10.30 Sarakylän koululla.
Merirosvokapteeni Kaskelotti viihdyttää lapsia: Ke 29.2. Hotelli 
Iso-Syötteen ravintolassa.
Biisikärpänen: Ke 29.2. Hotelli Iso-Syötteellä.
Lasten Buffa: Ke 29.2. Hotelli Iso-Syötteellä.
Lystin lettukestit: Ke 29.2. Iso-Syötteen Lumimaassa.
AudiRinneRieha: Ke 29.2. Iso-Syötteellä.
Syötehiihto la 31.3. klo 9 Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ilm. 30.3. men-
nessä Heino Ruuskanen.

Lottopotti – yllätyksellinen komedia
Kansalaisopiston teatteripii-
ri on päässyt hyvään vauh-
tiin kevään esityksen tree-
naamisessa. 18. maaliskuuta 
ensinäytöksensä saava Lot-
topotti, on yllätyksellinen 
komedia. Näytöksiä on vii-
si sekä yksi koululaisnäytös 

Kansalaisopiston teatteripiiri esittää:

ja ne esitetään kansalaisopis-
ton salissa.

Lottopotti kertoo kuvit-
teellisesta kunnasta, joka on 
päättänyt profiloitua erikoi-
sella tavalla. Kunnanjohta-
ja ja sihteeri ovat päättäneet 
hankkia rahoituksen inves-

tointeihin lottoamalla. Näy-
telmäpiirin ohjaaja Alpo Pu-
hakka vihjaa, ettei juonesta 
kannata paljastaa liikaa etu-
käteen.

Tällä hetkellä näytelmä-
piiri koostuu yli kymmenes-
tä ekaluokkalaisesta eläke-

Näytelmäesitykseen treenaaminen aloitettiin viime syksynä. Sunnuntaina 19.2 har-
joituksissa jouduttiin olemaan ilman flunssaan sairastunutta ohjaaja Alpo Puhakkaa. 
Näyttelijöistä uupuu kuvasta kaksi henkilöä. 

läisiin teatteriharrastajasta, 
joista osa on myös ensiker-
talaisia teatteriharrastuksen 
parissa. Useita myös viime 
kesänä nähdyssä Ideapark 
-näytelmässä on mukana 
tälläkin kertaa. Lottopotti-
näytelmän treenaaminen on 
aloitettu syksyllä.

Kansalaisopiston muis-
ta kursseista poiketen teatte-
ripiiri on tavallista sitovam-
pi. Näytelmät valitaan aina 
kurssilaisten määrän mu-
kaan, ja tällöin yhden jäse-
nen puuttuminen voi han-
kaloittaa koko ryhmän 
toimintaa.

Alpo Puhakka on Pudas-
järveltä lähtöisin oleva yrit-
täjä, joka toimii myös kansa-
laisopiston tuntiopettajana. 
Ohjaajan pestiin hän on ajau-
tunut sattumalta harrastuk-
sen kautta, ja hän on hionut 
taitojaan mm. harrastajate-
atteriliiton ohjaamisen kurs-
seilla. Puhakka näyttelee 
tällä hetkellä myös Oulun 
Työväen Näyttämöllä Agat-
ha Christien romaaniin pe-
rustuvassa näytelmässä Eikä 
yksikään pelastunut.

Jenny Kärki
Kuva Heimo Turunen

KIITOS KAIKILLE
UMPIHANKIHIIHDON

JÄRJESTELYIHIN
OSALLISTUNEILLE!

Pudasjärven Urheilijat ry.

XV UMPIHANKIHIIHDON MM

Kolarissa syntynyt, oululai-
nen Suvi Teräsniska esiin-
tyy perjantaina 24.2. Iso-Syö-
te Hotellilla. Teräsniska on 
julkaissut neljä albumia, jois-
ta yksi joulualbumi. Kaik-
ki albumit ovat myyneet vä-
hintään kultaa. Teräsniskan 
esittämiä kappaleita ovat 
kirjoittaneet muun muas-
sa Jussi Rasinkangas, Toni 
Nygård, Petri Somer, Lasse 
Wikman, Jonne Aaron ja Sai-
ja Aartela.

Suvi Teräsniska lauloi 
nuorempana Musarit-kuo-
rossa.  Vuoden 2009 keväällä 
hän kirjoitti Madetojan mu-
siikkilukiosta ylioppilaaksi. 
Syksyllä 2005 oululainen sä-
veltäjä Jussi Rasinkangas otti 
häneen yhteyttä ja pyysi lau-
lamaan demolle. Kappaletta 
levitettiin eri levy-yhtiöihin, 
ja Helsinki Music Company 
ilmoitti olleensa kiinnostu-
nut sekä Teräsniskasta että 

kappaleesta. Loppusyksystä 
levy-yhtiö ilmoitti olevansa 
valmiina julkaisemaan esi-
koissinglen.  Teräsniska otti 
vuonna 2006 yhteyttä Yö-
yhtyeen Olli Lindholmiin ja 
kertoi haluavansa yhtyee-
seen taustalaulajaksi. Lind-
holm vastasi myöntävästi, ja 
Teräsniska pääsi laulamaan 
taustoja yhtyeen keikoilla, ja 
”loppu onkin historiaa…”

Teräsniskan ensimmäi-
nen single ”Sanoja vaan” 
julkaistiin vuoden 2007 ke-
säkuussa, ja vielä samana 
vuonna julkaistiin singlet 
”Valkoinen valhe” ja ”Hei 
mummo”. Teräsniskan nel-
jää ensimmäistä albumiaan 
oli lokakuun loppuun 2011 
mennessä myyty yhteensä 
lähes 150 000 kappaletta. 

Kaikki varmaan muis-
tavat Teräsniskan Nelosen 
Kuorosota ohjelmasta, jossa 
hän oli vuonna 2010 johta-

massa Oulun kuoroa jolloin 
voiton myötä saatu summa 
40 000 euroa lahjoitettiin hy-
väntekeväisyyskohteeseen 
Oulun yliopiston sairaalan 
lasten syöpäosastolle.  

Helmikuussa 2011 Suvi 
Teräsniska voitti Iskelmä 
Gaalassa vuoden naisartisti-, 
vuoden albumi- ja vuoden 
viihdyttäjä –palkinnot.  Is-
kelmä Gaalassa vuoden 2011 

parhaana iskelmänä palkit-
tiin Teräsniskan kappale Pa-
halta piilossa. 

Suvi Teräsniska on laula-
nut itsensä musiikkitaivaan 
huipulle, joten kannattaa 
lähteä kuuntelemaan ja nä-
kemään.

(Lähde: www.wikipedia,fi ja 
Suvi Teräsniskan kotisivut)

Suvi Teräsniska Syötteelle
Suvi Teräs-
niska esiintyy 
ensi perjan-
taina Hotel-
li Iso-Syöt-
teellä.

Kaupunginhallituksen ko-
kous järjestettiin tiistaina 
21.2. ja käsittelyssä oli jälleen 
Rimminkankaan koulun si-
säilmaongelmat. Väliaikais-
tilojen ja mahdollisen viipa-
lekouluratkaisun valmistelu 
on jo käynnistynyt ja maalis-
kuussa kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi tuodaan 
uuden investointihankkeen 
työryhmän nimeäminen.

Lisäksi päätettiin Syöt-
teen kulttuuri- ja liikunta-
keskushankkeen eli Syklin 
projektipäällikköasia. Kau-
punginjohtajan ehdotuksen 
mukaisesti tehtävään valit-
tiin ajalle 1.3.2012-30.6.2013 

Kaupunginhallitus:
Rimminkankaan koulun tilanne puhutti jälleen

Di Marianne Mäntylehto ja 
varalle Di, arkkitehtiopiske-
lija Jaakko Vänttilä. Sykli-
hankkeella kehitetään Syöt-
teen matkailualuetta ja sen 
ympärivuotista käyttöä.

Kaupunginvaltuutettu 
Tuula Kuukasjärvi jätti syk-
syllä valtuustoaloitteen kau-
pungin viirien jakamisesta 
kuntalaisille, jotka täyttävät 
80 vuotta. Vuosittaiset vii-
rienjakotilaisuudet järjes-
tettäisiin kaupungintalolla, 
jossa kaupunki tarjoaa kak-
kukahvit. Ensimmäisenä 
vuonna viirit annetaan myös 
niille kuntalaisille, jotka ovat 
jo täyttäneet 80 vuotta.

Valtuustoaloitteen jäl-
keen tehtyjen selvityksien 
mukaan vuonna 2011 viiri-
en saajia, eli 80 vuotta tai yli 
täyttäneitä henkilöitä olisi 
noin 500 ja kustannuksia ai-
heutuisi arviolta 30 000 – 40 
000 euroa. Kaupunginhalli-
tus päätti käynnistää viirien 
jakamisen.

Keskushallinnon osasto-
sihteeri Maija Moilanen on 
jäämässä ensin vuorottelu-
vapaalle ja sitten eläkkeelle. 
Vuorotteluvapaa alkaa 16.4. 
ja sen jälkeen Maija Moilanen 
pitää lomapäivät ja jää eläk-
keelle 1.6 2013 alkaen. Kau-
pungintalolla on järjestelty 

toimistotehtäviä uudelleen 
tarkoituksena päästä van-
hoista hallintokuntarajoista 
ja toimia ns. toimistotiiminä 
poikkihallinnollisesti. Kau-
pungintalon toimistotehtä-
vien hoidon turvaaminen 
edellyttää vapautuvan pai-
kan täyttämistä, joten kau-
punginhallitus päätti perus-
taa palvelusihteerin toimen 
keskustoimistoon ja julis-
taa tulevaisuudessa toimen 
haettavaksi vakinaista täyt-
tämistä varten.

Jenny Kärki
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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

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit. 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen
TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA
Kesätyökampanja 15 - 18 -vuotiaille nuorille
Koululaisten kesätyöpaikat julistetaan haettaviksi 1.3. – 
30.4.2012 Pudasjärvellä kirjoilla oleville, 15 – 18 vuotiaille, 
vuosina 94 – 97 syntyneille nuorille. 
Kesätyöpaikkaa hakevan tulee täyttää hakulomake, joka löytyy 
osoitteesta www.pudasjarvi.fi  Lomakkeen saa myös kouluilta, 
kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä ja Pudasjärven 4H –
yhdistyksestä. 
Hakulomake palautetaan kaupungintalon asiakaspalvelupistee-
seen, osoite Varsitie 7.
Kesätyöpaikkaa tulee etsiä itse. Kesätyökampanjaan työpaik-
koja voivat tarjota yritykset, yhdistykset, yksityiset työntilaajat 
sekä kaupunki. Työpaikkojen välittämisessä nuoria auttaa 4H 
–yhdistys. Kun kesätyöpaikasta on sovittu, työ- ja tilaussopimus-
ten tekemisen hoitaa 4H -yhdistys. 
Kaupungin tukema kesätyöjakso on kaksi viikkoa (60 h), jolloin 
palkka on 260 €.
Lisätietoja:  
Koulutus- ja KesäDuuni -messut Rimmillä 
1.3.2012, 4H –yhdistys Päivi Takkinen  
p. 0400 404 720 tai työllistämiskoordinaat-
tori Sari Ranua p. 050 405 8409.

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärven sosiaalitoimisto suljettuna 
perjantaina 24.2.1012 jo klo 10.00,
henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

Pudasjärven sosiaalitoimisto
suljettuna 24.2.2012 klo 10.00

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut
www.oulunkaari.com

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

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Avantouintipaikka 
on avattu Pietarilaan Ritolantie 17. 

Avaimen 23 euroa pukukoppiin saa lunastaa 
Työpetarilta Urheilutie 2. 

Lisätietoja Satu Piri-Tihinen 044 082 2130.

Yhteinen avantouinti-ilta 
su 26.2 klo 18-19. Sauna lämpimänä. 

Entiset ja uudet avantouimarit tervetuloa!
Tarjolla kuumaa mehua, grillimakkaraa.

Pudasjärven kaupunki liikuntatoimi
Pudasjärven Urheilijat /Uintijaosto
Työpetari ry

Edellytämme korkeakoulututkintoa tai muuta työhön soveltuvaa 
tutkintoa ja arvostamme vahvaa ammattitaitoa ja työkokemus-
ta. Odotamme yhteistyö- ja organisointitaitoja, talousosaamista, 
kolmannen sektorin- ja järjestötuntemusta sekä hankeosaamis-
ta. Yhteistyöverkostot sekä kokemus esimiestyöstä katsotaan 
eduksi. Työ alkaa 1.4.2012. Toiminnanohjaaja vastaa yhdistyksen 
toiminnan kehittämishankkeesta vuoden 2012 loppuun, työ jat-
kuu mahdollisesti tämän jälkeen. 

TOIMINNANOHJAAJA

Pudasjärven Työpetari Ry on perustettu vuonna 1998. Yhdistys 
järjestää työttömien omaehtoista toimintaa etujensa ja oikeuk-
siensa puolustamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua, 
tiedotus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekä järjestää 
työttömien tilaisuuksia, harrastus-, virkistys-, opinto-, urheilu- 
ja raittiustoimintaa. Yhdistyksessä on noin 200 jäsentä. Yhdistys 
työllistää tällä hetkellä kahden hankkeen avulla vuodessa noin 
30 henkilöä. 

Työpetari Ry hakee 
toiminnanohjaajaa 

kehittämään ja johtamaan toimintaa. 

Työpetari Ry, Pudasjärvi

Lisätietoja vs. toiminnanohjaaja Satu Piri-Tihinen 044 082 2130
tai hallituksen puheenjohtaja Tuomo Jokikokko 040 769 5206

Jätä hakemus ansioluetteloineen ja palkkatoivo-
muksineen 9.3.2012 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Työpetari Ry, Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi tai 
sähköpostitse pty(at)dnainternet.net

Ivan Kieleväisen
konsertti

Torstaina 23.2. klo 19.00
Kansalaisopiston Salikissa.

Teetä ja arpajaiset
Lippu 5 € Suomi-Venäjäseura

Pudasjärven osasto

Ohjelmassa: 
Tutustumista Vienan Karjalan kulttuuriin, kuvia, rekvisiittaa, sekä 

Vienan Karjalaisten Igorin ja Dianan kerrontaa, sekä lauluesityksiä. 
Kahvia, teetä, mehua +pulla sekä makkaranpaistoa.

Vapaa pääsy!

Ohjelmallinen Vienan Karjala-ilta 
ke 29.2.2012 klo 18.00

Latukahvila Pytkynpirtillä Syötteellä Syötekyläntie 382

Tervetuloa !

Tapahtuman järjestää: Kesseli Ry

Tapahtuman tuotto kokonaisuudessaan 
Kesselin kautta Koillismaan ja  Vienan Karjalan avustustyöhön
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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 !


