
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI nro  9 2012-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 29.2.2012

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 1.3, to 22.3, to 29.3.

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Volta Sprite U3706 
Pölyimuri

- 1600W

Samsung 27” LED 
HDTV PC-Näyttö

350,-

6,90

Samsung Laser
Monitoimilaite

- SCX-3405
- Skannaa, kopioi, tulostaa

- Musta/valkotulostus

Canal+ Total
Hetivalmis 1kk

- Katso suorana
MM-jääkiekko-ottelut

- Antennitalouteen
- Mukana Canal+ First, 
-series, -aitio ja -urheilu

Audio Pro Addon one 
Aktiivikaiutin pari

- Tyyppi: 2-tie, bassorefleksi
- Vahvistin: 2x36W

- Diskantti: 1” soft dome
- LINE IN + SUB OUT

USB DC OUT / 5V 250mA

GP Energiansäästö-
lamput

(norm. 8,90)

Tarjoukset voimassa 30.3.2012 saakka
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Lenovo ThinkPad T61
-15,4”

- Intel Core2 Duo T7500
- 2GB keskusmuistia
- 100GB kiintolevy
- Windows Vista
käyttöjärjestelmä

Saimme erän käytettyjä yrityskannettavia:
Lenovo ThinkPad T61

-14,1”
- Intel Core2 Duo T7300

- 2GB keskusmuistia
- 80GB kiintolevy
- Windows Vista
käyttöjärjestelmä

380,-
+2GB lisämuisti 45,- asennettuna

59,- 145,-

- TA300
- DVB-T/C
- Full-HD

299,-

- Paljon eri 
malleja

199,-24,95
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 2.3.

Lauantai 3.3.

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

ÄSSÄT

Lippu 12€ sis. ep.

Wintti

- PALKITTUA 
RAKENTAMISTA

JA ARKKITEHTUURIA

Tule tutustumaan meihin ja kohteeseen 
sunnuntaina 4.3. klo 13-14. 

Näe kuinka asunnot vastaavat 
vaativammankin ostajan toiveet. 

Kahvitarjoilu!

www.sonell.fi 
Isokatu 82, 90120 OULU

Harri Majala puh. 050 546 8100, 
harri.majala@sonell.fi

AS OY PUDASJÄRVEN JOKILEHTO
Karhukunnaantie, Pudasjärvi

ks. tarkemmin sivu 8 Syötteen TAKSI
(08) 106 446*

*Puhelun hinta 0,99 €/min+ppm

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

VOILEIPÄKINKKU
250g

HIILLOSMAKKARA 
400g JA HIILLOS-
GRILLIPIHVI 320g

SÄILYTYSLAATIKOT

VERHOKAPPA

EETU JA KONNA KYLPYPYYHE

HOLLAND EDAM 
22% JA GOUDA 28% 
VIIPALEJUUSTOT 
500g

KUKKIEN- JA 
VIHANNESTEN 
SIEMENET

KORISTETYYNYT

JAUHELIHA- JA
MEETVURSTIPIZZAT
200g

70x140m

3 kpl

HARLEY DAVIDSON
40-43, 44-46 SUKAT

2 kpl

KYLVÖ- JA 
TAIMIMULTA
15L

KEITTIÖÖN METSÄRETKISARJAN
PATALAPUT KEITTIÖPYYHKEET PAISTOVUOAT

0,99pkt

1,99pkt

1,69
pkt

0,99
pss

MUMMON GRAHAM- JA VEHNÄ-
SÄMPYLÄT
8kpl/320g

7,90
kpl

3,95pkt

7,90
pkt

8,60

6,903 paria nippu

2,-3pss

5,85

Syötteen sivut
s. 9-16



2 nro 9PUDASJÄRVI lehti 29.2.2012

Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa

Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi. 
Hintaan lisätään alv 9%.

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
050 313 6344
jenny.karki@gmail.com

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Piia Korvala
toimitus@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

TULE MUKAAN EKOPAASTOON!

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä 
ja tavoita asiakkaasi !

040 1951 732

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

Messu, seurakuntakodissa 
su 4.3. klo 10, Juha Kukku-
rainen, Jaakko Sääskilahti, 
Keijo Piirainen.
40 päivää kirkkomusiik-
kinäytelmän harjoitukset 
seurakuntakodissa ke 29.2. 
klo 19.00.

Kuorot: Vox Margarita ke 
29.2.klo 18, lapsikuoro to 1.3. 
klo 17, Sarakylän kappeli-
kuoro to 1.3. klo 18.45.
Lähetyksen kirpputori ke 
29.2. klo 10-13.
Yhteisvastuukeräys on 
käynnissä! Hae oma listasi 
kirkkoherranvirastosta! 
Ystävän kammari ti 28.2. klo 
12-13.30, ti 6.3. EI OLE Ystä-
vän kammaria
Sauvakävelyilta  ti 6.3. klo 
18 Liepeessä.
Koillismaan alueen KUU-
LOVAMMAISTEN LEIRI-
PÄIVÄ tiistaina 13.3. seu-
rakuntatalolla klo 10-16.  
Ilmoittaudu kirkkoherranvi-
rastoon 7.3. mennessä. 
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 5.3. klo 11.
Tulossa:  NAISTEN PÄI-
VÄT 24.-25.3 seurakuntata-

lolla. Päivien aiheena ”Nai-
nen Raamatun valossa”. 
Puhujana on Raili Kemppai-
nen Kansanlähetyksestä.  
Koillismaan alueen kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä 
Kuusamossa 1.4.2012
Hanna Ekolan YHTEISVAS-
TUUKONSERTTI Pudasjär-
ven kirkossa 1.4.2012 klo 19.
Perhekerhot: Seurakuntako-
din perhekerhon molemmat 
ryhmät ke 29.2. klo 10-13. 
Viikolla 10 ei ole perheker-
hoja.
Päivä- ja pallerokerhot eivät 
kokoonnu viikolla 10.
Varhaisnuorten Hiihtolo-
maviikon leiri 10.-11.3.2012 
Hilturannassa 3.-7. luokka-
laisille.
Ilmoittautumiset 5.3. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
08-8823100. Leirille mahtuu 

25 ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta. Leiri on ilmainen. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
kirjellä tarkempaa tietoa lei-
ristä. Lisätietoja leiristä 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.
Rauhanyhdistys: Lauluseu-
rat Sarakylässä Arto Nur-
melalla su 4.3. klo 19. Seurat 
Kurenalan ry:llä su 4.3. klo 
17 (Mikko Tuohimaa, Jaakko 
Sääskilahti).
Kastettu: Akseli Kalervo Sa-
rajärvi.
Avioliittoon vihitty: Reima 
Hermanni Niemelä ja Tarja-
liisa Tuulia Vänttilä.
Haudattu: Paavo Aukusti  
Tuohimaa 85 v, Aune Aman-
da Kyngäs  84 v, Tyyne Ma-
ria Konttila 79 v.

Suomen Specsavers liik-
keissä on myyty yh-
teensä miljoona silmä-
lasiparia! Juhlistimme 
rajapyykkiä arpomal-
la parin silmälaseja kai-
kissa liikkeissämme, jo-
kaisen arvontakupongin 
täyttäneen kesken. Asia-
kasarvonnassa voitta-
nut sai itselleen lasit omi-
en tarpeidensa mukaan: 
yksitehot tai monitehot, 
ohennuksilla, lisäkäsit-
telyillä jne, kunhan lop-
putuloksena asiakas saa 
omiin tarpeisiinsa vastaa-
vat laadukkaat silmälasit. 
Arvonnassa Pudasjärven 
Specsavers liikkeessä tiis-
taina 21.2. silmälasit voit-
ti Matti Hosio Ranualta. 

Mikko Vilppola

Specsavers -liikkeissä myyty 
miljoona silmälasiparia

Arvontalipun täyttäneiden kesken suoritetussa arvon-

nassa silmälasit voitti Matti Hosio Ranualta. Arvon-

taa suorittamassa Mervi Loukusa ja onnettarena toimi 

päätoimittaja Heimo Turunen Pudasjärvi-lehdestä. 

”Tuhkakeskiviikkona katson vajavaisuuttani. 
En osaa rakastaa itseäni, lähimmäistäni enkä kaikkea elollis-

ta. Puhdista sinä minut.”
22.2. on alkanut paastonaika ja se kestää pääsiäiseen saakka.
Luterilaisessa kirkossa on perinteisesti korostettu hengellis-

tä paastoa, katumusta, itsetutkistelua ja hiljentymistä. Perintei-
nen paasto on ollut juureksiin, viljatuotteisiin, muihin kasviksiin 
ja kalaan perustuvan ruokavalion noudattamista. Lihan ja mai-
totuotteiden käyttöä on vähennetty, ja niistä on usein luovuttu, 
myös jostakin itselle tärkeästä nautintoaineesta (kahvi, makeat 
herkut, alkoholi, tupakka) tai aineettomasta asiasta kuten televi-
sion katselusta tai sosiaalisesta mediasta on helppo luopua.  

”Paaston puolivälissä nautin rakkaudestasi, elämän leivästä. 
Laupias Herra, auta jakamaan, osoita kohtuullisuuden tie.”

Mutta mitä sitten on ekopaasto? Mitä voin tehdä ollakse-
ni ekopaastoaja? Tarvitsenko elämääni kohtuullistamista? Voin-
ko jättää lihan pois? Voinko liikkua ympäristöystävällisemmin? 
Voinko antaa muille enemmän aikaa?

Ekopaasto kannustaa kokeilemaan, miten oma arki sujui-
si ympäristöystävällisemmin , elämäntapoja tarkistamalla. Näin 
on helpompi löytää myös pysyviä keinoja ilmastopainon keven-
tämiseen. Kokeilisitko sinäkin? Vinkkejä löytyy www.ekopaasto.
fi sivulta.

Jumala on luonut meille kauniin maapallon. Ekopaastossa on 
aika kunnioittaa ja vaalia tätä suurta, pyhää luomakuntaa. Hen-
gellinen matka yhdistettynä fyysiseen paastoon on hyvä tapa 
valmistautua pääsiäisen juhlaan. Hiljainen viikko päättyy tyhjäl-
le haudalle - ja uusi, ylösnousemuksen ja pääsiäisilon viikko al-
kaa pääsiäissunnuntaista. 

Silloin on juhlan ja pääsiäisherkkujen aika!

”Pääsiäisaamuna aurinko nousee. 
Koko maailma herää uuteen elämään.
Luomakunta ylistää Sinua: Sinä voitit kuoleman!
Siunaan itseni ristinmerkillä.
Aamen.”

 

Suvi Kipinä
vs. diakoniatyöntekijä

Olemme tukenasi silloin, kun sitä tarvitset – kelloon katsomatta!
Hoidamme kaikki yksityishenkilöiden ja yritysten lakiasiat kovalla kokemuk-
sella ja lujalla ammattitaidolla.

Vesa Juntunen  Mirkka Pentikäinen Mikko Ravaska
varatuomari varatuomari lakimies, OTM

Lakiasiaintoimisto Advukaari Oy, Isokatu 16 B 14, 90100 OULU
Puh. 010 439 5500, fax (08)3121680, etunimi.sukunimi@advukaari.fi
Alkuneuvottelu on maksuton, myös iltaisin ja viikonloppuisin!

www.advukaari.fi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

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

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit. 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

Valitse huoleton lämmitys, 
ota rennosti!”

Laadukkaat kotimaiset 
vedenlämmittimet, 
lämmityskattilat ja 

kaukolämmönvaihtimet ym.

ASENNETTUNA

Älä odota vahinkoa, uusi 
vesiputket nyt!
SOITA HETI ja

PYYDÄ TARJOUS !

Nyt maalämpö 
toukokuuhun 

mennessä 
erikoishintaan!

KYSY HETI!

TARVIKEMYYNTI-HUOLTO-URAKOINTI
Avoinna ma-pe 9.00-16.00
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

p. (08) 8150 500, www.lvi-center.fi 
Ari Haukipuro P. 040 7787 226
Valto Illikainen, Pudasjärvi p. 040 3503 115

Nyt putkisto- ja lämmityssaneeraukset huippuhinnoin!

Hiihtoloman etuseteli

- 10%
Tämä etuseteli on sinulle -10% arvoinen normaalihintaisesta
tuotteesta.
Etu koskee yhtä tuotetta.
Ei muita lisäalennuksia.
1 etuseteli /ostoskerta/asiakas. 

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

Avoinna: ma – pe 9.00 – 16.45
la 10.00 – 14.00

Voimassa 1. – 9.3.2012

AarreArkku Toritie 2, Pudasjärvi p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-13

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut,

...ja Paljon Muuta

Tervetuloaedullisilleostoksille!

...JOKAISELLE JOTAKIN!:)

Osaamis- ja kehittämiskar-
toituksen tarkoituksena on 
ollut muodostaa kuva siitä, 
millaisia yrityksiin suunnat-
tuja kehittämispanostuksia 
kaupungin tulee käynnistää 
lähivuosien aikana. 

Haastattelujen tekijä Tert-
tu Konttinen Intelligence 
Factory Oy:stä selosti ky-
selyn tuloksia tiistaina 21.2 
kaupunginhallituksen jäse-
nille. Paikalle oli kutsuttu 
myös Pudasjärven Yrittäjien 
hallitus sekä tutkimukseen 
osallistuneita yrityksiä. 

Kyselyyn osallistuneiden 
yrittäjien keski-ikä oli 25-49 
vuotta, eläkkeelle oli siirty-
mässä vain kolme yrittäjää. 
Omistajan vaihdos oli suun-
nitteilla noin 20 yrityksessä. 
Yrittäjätutkinnon oli suorit-
tanut usea yrittäjä ja oppiso-
pimuskoulutusta käytettiin 
useissa yrityksissä hyväksi 
koulutuksessa. Yrittäjiä kiin-
nostaa erityisesti täsmäkou-

Yrityskyselyllä tietoa elinkeinoelämän kehittämiseen
Pudasjärven kaupunki on teetättänyt Työvarma-
hankkeen rahoituksella paikkakunnan yrityksille 
suunnatun osaamis- ja kehittämiskartoituksen, 

joka on toteutettu viime vuoden lopulla ja 
tämän vuoden tammikuussa henkilökohtaisilla 

haastatteluilla lähes 150 yritykseltä.

lutus sekä lyhytkestoiset, 
mielellään illalla tapahtuvat 
koulutukset. 

Yrityksillä oli 65 pro-
senttisesti yritystilat omas-
sa omistuksessa. Uutta hal-
litilaakin tarvittiin joissakin 
yrityksissä. Kehittämisen es-
teinä nähtiin muun muas-
sa kesämatkailun vähäisyys, 
markkinoiden pienuus, alu-
een ostovoiman pienene-
minen väestön vähenemi-
sen vuoksi sekä paikallisissa 
tarjouskilpailuissa häviämi-
nen. Markkinoita pitäisi saa-
da Pudasjärven ulkopuolel-
ta. Osaavien työntekijöiden 
saaminen koettiin kehittämi-

sen esteeksi etenkin tulevai-
suudessa. 

Tarjouskilpailuissa toi-
vottiin enemmän paikallis-
ta tiedottamista. Yrittäjät 
uskoivat, että tarjouskilpai-
lutuksissa voitaisiin nykyistä 
paremmin ottaa huomioon 
paikalliset yrittäjät. Palvelu-
setelin käyttöä toivottiin li-
sättävän ja monipuolistetta-
van. 

Yrittäjän jaksaminen voi 
olla koetuksella pitkien työ-
päivien vuoksi ja lomia ei 
useinkaan ehditä pitää. Yrit-
täjäyhdistykseltä toivottiin 
yhteisiä liikuntatuokioita. 

Keskustelussa Pudasjär-

ven Yrittäjien puheenjoh-
taja Heikki Parkkila näki 
yrittäjiä koskevissa asiois-
sa lainsäätäjän ajatelleen 
vain suuria yrityksiä ja 
pk-yritysten täytyy toimia 
niillä ehdoilla. Kuitenkin 
viime vuosien uusista työ-
paikoista kaikki ovat tul-
leet pk-yrityksiin. 

Kehittämisjohtaja Mik-
ko Kälkäjä kertoi, että ky-
selyssä ei ollut mukana 
Pudasjärven suurimmat 
yritykset. Hän myös lupa-
si, että yrityskyselyn toi-
veet ja terveiset otetaan 
huomioon kaupungin elin-
keinoasioiden kehittämi-
sessä. 

Keskustelussa sovittiin 
myös alustavasti yhteinen 
tapaaminen kaupungin-
hallituksen ja Pudasjärven 
Yrittäjien hallituksen vä-
lille. 

Heimo Turunen

Terttu Konttinen oli haastatellut 141 yrittäjää ja haastatte-
luista hän oli koonnut yhteenvedon ja kertoi samalla, että 
kaikki toiveet ja terveiset on jo toimitettu kaupungin päät-
täjien tietoon. 

Konttisen esitystä oli kuuntelemassa kaupunginhal-
lituksen jäsenet sekä runsaasti paikallisia yrittäjiä. 
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Bioklapilla järjestettiin en-
simmäinen avoimien ovien 
päivä perjantaina 17.2. Vii-
me syksynä aloittanut yrit-
täjä Rauno Salmela kertoo 
yrityksen toiminnan käyn-
nistyneen toden teolla, kun 
elokuun puolessa välissä 
avattiin yrityksen verkko-
kauppa. Pudasjärviset voivat 
toki ostaa klapinsa suoraan 
tehtaalta, jolloin hinnasta vä-
hennetään kuljetuskustan-
nukset.

Bioklapin tuotteet, eli 
puubriketit valmistetaan 
tekniikalla, joka on hyvin 
yleinen Etelä- ja Keski-Eu-
roopassa, mutta Suomeen se 

ei ole vielä saavuttanut ko-
vin suurta asemaa. Kuiten-
kin asiakkailta saatu palau-
te on pelkästään hyvää, ja se 
perustuukin hinta-laatusuh-
teeseen.

Yksi puubriketti vastaa 
energiateholtaan kolmea 
koivuhalkoa ja se valmiste-
taan Kontiotuotteen ylijää-
mäpuusta aivan Kontiotuot-
teen vieressä, joten kuljetus 
ei maksa juurikaan mitään 
eikä myöskään kuormi-
ta ympäristöä. Puubriketti 
muodostuu useasta pienem-
mästä puukiekosta, jonka 

vuoksi palaminen ja kä-
siteltävyys on hyvä. Se pa-

laa suurella liekillä, ei no-
kea, eikä savuta, eikä tuota 
tuhkaa yhtä paljon kuin nor-
maali polttopuu.

- Bioenergia kiinnostaa ih-
misiä Suomessa ja Pudasjär-
velläkin ja bioenergiaan on 
käytetty paljon hankerahoi-
tusta, mutta todellisia yrittä-
jiä, jotka elävät bioenergial-
la, on todella vähän, kertoo 
Bioklapin markkinoinnis-
ta vastaava Sirpa Salmela 
ja antaa toiseksi esimerkik-
si samassa talossa toimivan 
bioenergia-alan yrityksen: 
Pölkkypojat.

Soile Vähäkuopus

Bioklapin tyytyväiset kanta-asiakkaat Hannu ja Riitta Hiltula tutustuivat käyttämiensä kla-
pien valmistusprosessiin. Yrittäjä Rauno Salmelan (oikealla) kehittämä bioklapi on erittäin 
kilpailukykyinen niin hinnaltaan kuin laadultaankin. Markkinointi on tapahtunut pääasias-
sa puskaradion välityksellä. Tuote on vakuuttanut asiakkaat puhumaan sen puolesta.

Oulunkaaren alueella Simon 
kuntaa lukuun ottamatta on 
alkanut tämän vuoden alus-
sa yrityskaari-projekti, joka 
tarjoaa yrittäjille ratkaisu-
ja tietokonetekniikan ongel-
miin, koulutusta, asiantun-
tija-apua, verkostoitumista, 
kansainvälistymistä sekä kil-
pailukyvyn edistämistä. Pro-
jektia esitteli tiistaina 21.2 
pudasjärven kaupunginhal-
lituksen jäsenille sekä pai-
kalla olleille yrittäjille pro-
jektipäällikkö Arja Packalén. 

Yrityskaari-hankkeessa 
on käynnissä asiantuntija-
palveluiden kilpailutus. Asi-
antuntijoita tarvitaan kaikilta 
yritysten jokapäiväistä arkea 
koskettavilta alueilta ja nii-
den kysyntä tulee olemaan 
runsasta. Hankkeen palve-
luita voivat käyttää kaiken-
laiset ja -kokoiset yritykset 
Iin, Pudasjärven, Utajärven 
ja Vaalan kunnissa.

Hanke tulee järjestä-
mään myös yrityskohtai-
sia ja yhteisiä koulutuksia, 
joihin kouluttajat valitaan 
myöhemmin toteutettavil-
la tarjouskilpailuilla. Yri-
tyskaari-hanke on voimassa 
31.12.2013 saakka.

Yrityskaari-hankkeen uu-
sin työntekijä ATK-kehittä-
jä Pekka Vanhala on aloitta-
nut työnsä 20.2.2012. Pekka 
on koulutukseltaan tietotek-
niikan insinööri ja hänellä 
on pitkä kokemus alan eri-

Yrityskaari-projektilta apua 
yrittäjien arjen asioihin

laisista työtehtävistä. ATK-
kehittäjä neuvoo ja auttaa 
yrityksiä tietotekniikkaan 
liittyvissä ongelmissa ja aut-
taa tehostamaan tietoteknii-
kan käyttöä päivittäisissä 
työtehtävissä.  Yrityksillä on 
mahdollisuus saada ilmai-
nen tietojärjestelmäkartoi-
tus, jonka avulla selvitetään 
millä toimenpiteillä yrityk-
sen tietotekniikan hyödyn-
tämistä olisi mahdollista te-
hostaa. Kartoituksen jälkeen 
sovitaan kehityskohteista, 
joita voivat olla esimerkik-

si yrityksen tietokoneet, oh-
jelmistot, oheislaitteet, käyt-
täjäkoulutukset, tietoturva 
sekä nettisivut ja verkko-
kauppa.  Palvelut voivat 
kattaa kaikkia tietotekniik-
kaan liittyviä toimintoja, joi-
hin yrittäjällä ei ole voimas-
sa olevaa palvelusopimusta 
järjestelmätoimittajan kans-
sa.  Pekka Vanhalaan saa yh-
teyden puhelimella 050 5694 
129 ja sähköpostilla pekka.
vanhala@oulunkaari.com. 

Heimo Turunen

Yrityskaari-projektipäällikkö Arja 
Packalén esitteli tiistaina 21.2 yritys-

kaariprojektia Pudasjärven kaupungin-
talolla Osaamis- ja kehittämiskartoitus-

kyselyn julkistamistilaisuudessa.

Pekka Vanhala ja Arja Packalén ovat valmiita tarjoamaan 
ja järjestämään apua yrittäjien yritysten jokapäiväistä arkea 
koskettavilta alueilta mm. tietotekniikkaan liittyvissä ongel-
missa. 

Yritysrahoituspäällikkö Elias Rask:

Suurenmoinen luonto 
ja pankin vahva asema 
vetivät Pudasjärvelle
Pudasjärven Osuuspankis-
sa aloitti maanantaina 20.2. 
yritysrahoituspäällikkönä 
kauppatieteiden kandidaatti 
Elias Rask. Hän muutti vai-
monsa ja perheeseen kuu-
luvan neljän kuukauden 
ikäisen tyttövauvan kans-
sa Pudasjärvelle Helsingistä, 
jolta seudulta on myös syn-
tyisin. Ennen Pudasjärvelle 
muuttoa Rask toimi Tapio-
lan pääkonttorissa Espoossa 
yritysasiakasliiketoiminta 
sektorilla. 

Pudasjärvi oli tuttu en-
tuudestaan vaimon synty-
mäkuntana ja etenkin syk-
syisin metsästysaikana 
Raskit ovat viettäneet run-
saasti vapaa-aikaansa Jaa-
langan suunnalla, jossa 
sijaitsevat muun muassa ap-
pivanhempien hirviporukan 

metsästysmaat. Viime syk-
synä Elias Rask sai ammut-
tua sarvipäähirven, mutta 
vielä enemmän hänen aske-
leensa johtaa lintumetsälle. 

-Eräs Pudasjärvelle ha-
keutumiseni syynä oli juuri 
alueen suurenmoinen luon-
to. Toki nautin ihmisten seu-
rasta, mutta sen ohella myös 
luonnossa samoilemisesta. 
Olen asunut Helsingissä 27 
vuotta ja sielläkin lapsena ja 
nuoruudessa 18 vuoden ajan 
oli koti luontoa lähellä.

-Kun kuulin, että Pudas-
järven Osuuspankkiin hae-
taan yritysrahoituspäällik-
köä, en epäröinyt hetkeäkään 
laittaa hakemusta avoimeen 
työpaikkaan. Tiesin myös 
pankin olevan vahva toimi-
ja paikkakunnalla. Ihmislä-
heisyys, vastuullisuus ja yh-

dessä menestyminen ovat 
periaatteita, jotka ohjaavat 
työtäni uudella työalueella-
ni. Pyrin mahdollisimman 
nopeasti perehtymään pank-
kiasioiden osaamiseen. 

Ihmisläheinen ja avoin 
Rask toivoo, että ihmisten 
olisi helppo lähestyä häntä. 

-Haluan myös mahdol-
lisimman pian tutustua asi-
akkaisiin. Yritysasiakkaiden 
parissa olen tehnyt jo pitkään 
yhteistyötä, joten yrittäjyys 
on tuttua jo aikaisemmas-
ta työpaikasta. Maaseutu on 
tullut tutuksi myös aikanaan 
maatilaharjoittelun kautta ja 
olenpa suorittanut työhar-
joittelua aikanaan päiväko-
dissakin, kertoili Rask.

Heimo Turunen

Yritysrahoituspäällikkö Elias Raskin työhuoneeseen on perinteiseen pankinjohtajan 
huoneeseen käynti suoraan pankkisalista.
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Lukijan kynästä

Lukijan kynästä

Pudasjärven Sotaveteraanit 
ry:n ja naisjaoston vuosiko-
kousta vietettiin leppoisissa 
tunnelmissa seurakuntakes-
kuksessa tiistaina 21.2. Ko-
kouksessa oli esillä sääntö-
määräiset asiat. 

Vuosi 2011 oli yhdistyk-
sen 45. toimintavuosi. Kun 
veteraanien keski-ikä on jo 
88 vuotta, on toiminta entis-

Sotaveteraaneilla vilkas 
45. toimintavuosi

täkin painokkaammin koh-
dentunut veteraanien ko-
tona asumisen tukemiseen, 
eriasteisesta kuntoutukses-
ta huolehtimiseen ja virkis-
tystoimintaan. Myös merk-
kipäivinä muistaminen ja 
huomioiminen mm. ansio- 
ja kunniamerkeillä on tärkeä 
osa toimintaa. Etenkin vete-
raanien viimeiselle matkal-

le, ”viimeiseen iltahuutoon” 
saatteleminen on ollut kun-
niatehtävä yhdistyksen jäse-
nille.

Veteraanien ikääntyes-
sä kannattajajäsenten sekä 
toimintaa tukevien järjes-
töjen ja yhteisöjen merkitys 
on edelleen korostunut. Yh-
distyksen toiminnan merk-
kivuoden kohokohta oli ar-

Eero Ahonen sai hopeisen ansiomerkin vuosikokouksen 
alussa, oikealla Paavo Pikkuaho. 

Sotaveteraanien ja naisjaoston vuosikokouksen alkuhartauden päätteeksi veisattiin ko-
measti. Saumattomaan yhteistyöhön kotiseurakunnan kanssa ollaan yhdistyksessä hy-
vin tyytyväisiä.

Johanna Kukka sai yhdistyksen kunniajäsenen kunnia-
kirjan Paavo Pikkuaholta.

vokas juhlapäivä 2.10.2011, 
kun Pudasjärven Sotavete-
raanit ry täytti 45 vuotta ja 
Naisjaosto 40 vuotta. Yhdis-
tys esitti vuosikokoukses-
sa vielä lämpimän kiitok-
sen juhlapäivänä yhdistystä 
muistaneille henkilöille, yh-
teisöille ja veljesjärjestöille.

Toimintasuunnitelmas-
sa vuodelle 2012 yhdistyk-
sen toiminnan painoaluei-
ta ovat veteraanien henkisen 
ja fyysisen kunnon ja virey-
den säilyttäminen sekä inhi-
millisten ”arkiolosuhteitten” 
turvaaminen. Yhdistyksen 
tavoitteena on kehittää vete-
raanien tukijärjestelmiä, ku-
ten tukihenkilötoimintaa ja 
seurata sekä edesauttaa ko-
tiavun toteutusta ja kehittä-
mistä.

Lisäksi yhdistyksen puit-
teissa järjestetään veteraani-
en virkistystoimintaa ja osal-
listutaan hengellisen työn 
järjestämiseen yhteistyössä 
kotiseurakunnan ja veteraa-
nijärjestöjen kanssa. (jk)

Politiikan superkevät alkoi presidentinvaaleilla ja jatkuu mie-
lenkiintoisena. Seuraavien kuukausien aikana poliitikoilla riittää 
pohdittavaa ja toimittajilla ei ole pulaa uutisista. 

Tällä viikolla vastataan perussuomalaisten välikysymykseen 
puolustusvoimien säästösuunnitelmista. Pian tämän jälkeen puo-
lestaan keskusta yrittää kaataa hallituksen kuntauudistusta ar-
vostelemalla.  

Puolustusvoimien suunnitelmat ovat synkkää luettavaa siel-
lä, missä varuskunnat ovat uhattuina ja kuntauudistus koskettaa 
ihan kaikkia. Molemmat hankkeet ovat kuitenkin välttämättö-
miä, sillä talouden tasapainottamisessa täytyy myös sotavoimien 
olla mukana eikä kuntien heikkoa tilannetta voi katsella tum-
put suorina. 

Kevään suurin kamppailu käydään kuitenkin maaliskuussa, jol-
loin hallitus ”kehysriihessään” linjaa tulevien vuosien talousta-
voitteita. Edessä on kovaa vääntöä uusista talouden sopeutta-
mistoimista eli luvassa on lisää säästötoimia ja veronkorotuksia. 
Vasemmiston tavoite on vaikuttaa aktiivisesti sopeuttamistoi-
mien sisältöön ja huolehtia, että säästötoimet eivät vaaranna pal-
veluita ja verotusta kiristetään eniten niissä ryhmissä, joilla mak-
sukykyä piisaa. 

Tuore esitys rikkaiden määräaikaisesta ylimääräisestä soli-
daarisuusverosta kuulostaa oikeudenmukaiselta. Hyvätuloisten 
verotusta on varaa kiristää, sillä esim. Ruotsissa veroaste on mei-
tä huomattavasti korkeampi eikä se ole maan kilpailukykyä ja ta-
louskasvua romuttanut mihinkään. Ruotsin korkeampi veroaste 
on mahdollistanut paremmat palvelut kuin veronalennuspolitiik-
kaa harjoittaneessa Suomessa, jossa julkiset palvelut ovat pikku-
hiljaa näivettyneet ja esim. terveyspalvelujen laatu ja saatavuus 
on monessa kunnassa heikkoa. 

On varmaa, että Euroopan talouskriisi pysyy politiikan kesto-
aiheena myös tänä keväänä. Kreikan velkoja järjestelty uudelleen 
ja tässä velkapaketissa myös Suomi on mukana. Vasemmisto on 
vaikuttanut sisältöön, jotta mukaan saadaan enemmän vastuu-
ta sijoittajille ja tämä näyttääkin nyt toteutuvan. Kaikkien usko 
Kreikkaan alkaa kuitenkin olla lopussa ja siksi tämä on viimeinen 
lainapaketti mihin poliitikot ovat valmiita. 

Politiikan superkevättä leimaa myös tieto lähestyvistä kunta-
vaaleista. Tämän kaiken keskellä sisukas ja määrätietoinen Vasem-
mistoliiton eduskuntaryhmä toimii ja yrittää parhaansa mukaan 
hoitaa kannattajiensa asioita konkreettisesti maaliin saakka. 

Risto Kalliorinne
kansanedustaja

Politiikan superkevät

Kelan puhelinpalvelua vaivaavat pitkät jonot on purettava. Kelan 
palvelunumerot ovat ruuhkautuneet pahasti alkuvuotena. Olen 
saanut lukuisia yhteydenottoja Kelan palvelunumeroiden pitkis-
tä, jopa yhden tunnin jonotusajoista. Tällaisia odotusaikoja ei voi-
da pitää mitenkään kohtuullisina. Jätin asiasta keskiviikkona 15.2 
kirjallisen kysymyksen, johon sosiaali- ja terveysministeri Paula 
Risikon on vastattava 21 päivän kuluessa. Tilanne on vakava, sillä 
Kelan toimipisteverkko ei enää kata koko Suomea. 

Kela on vähentänyt huomattavasti palvelupisteitä maakunnis-
ta viime vuosina. Jo tämänkin takia on välttämätöntä, että puhe-
linpalvelut saadaan toimimaan nykyistä paremmin ja nopeammin. 
Kelan tuleekin lisätä ensi tilassa voimavaroja asiantilan korjaa-
miseksi, koska kansalaisten kannalta kyseessä on tärkeä perus-
palvelu

Antti Rantakangas
kansanedustaja

Kelan puhelinpalvelun 
jonot kuriin

JV Rauta Oy, Jaana ja Jukka 
Valkola ovat ostaneet Han-
jo Ky:ltä Pudasjärven Rautia 
K-maatalouden toiminnot ja 
aloittavat uusina K-kauppi-
aina torstaina 1.3. Kauppaa 
jatketaan entisissä tiloissa 
Petäjäkankaantiellä ja kau-
pan nykyinen henkilökunta 
siirtyy vanhoina työntekijöi-
nä uuden omistajan palve-
lukseen. JV rauta Oy työllis-
tää 8 henkilöä.

Jukka Valkola on työs-
kennellyt Pudasjärven Rau-
tia K-maataloudessa myyjä-
nä 22 vuotta, josta viimeiset 
10 vuotta myymäläpäällik-
könä. Valkola on suorittanut 
yrittäjän ammattitutkinnon. 
Jaana Valkola on koulutuk-

Jaana ja Jukka Valkola kauppiaiksi 

Pudasjärven Rautia K- Maataloudessa aloittaa maalis-
kuun alusta uutena yrittäjänä Jukka ja Jaana Valkola. 

seltaan merkonomi ja työs-
kennellyt viimeksi tilitoimis-
tossa kirjanpitäjänä. 

-Tartumme innolla uu-
teen haasteeseen ja toivotam-
me vanhat ja uudet asiakkaat 
tervetulleeksi. Asiakaskunta 
on pääosin tuttua sekä tuote-
tietämys vahvaa pitkän ko-
kemuksen myötä. Jaanalla 
kirjanpito- ja talouspuolen 
osaaminen on hyvä taustas-
taan johtuen. Kaiken lisäksi 
kaupassa on hyvä ja ammat-
titaitoinen henkilökunta, jo-
ten luottavaisena katsomme 
tulevaisuuteen, kertoo kaup-
pias Jukka Valkola. 

Yritys kuuluu edelleen 
valtakunnallisiin Rautia- ja 
K-maatalous-ketjuihin. (ht)

Rautia K-maatalouteen  
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Metsänhoitoyhdistyslaki on ollut voimassa 60 vuotta. 
Laki luotiin varmistamaan yhdistysten taloutta ja pitkä-
jänteistä toimintaa metsänomistajien neuvonnassa. Tu-
lokset puhuvat puolestaan. Viimeksi lakia on uudistettu 
vuonna 1998. Tämän jälkeen perustuslakia on uudistettu 
siten, että nykyisen kaltaista metsänhoitoyhdistyslakia ei 
voida enää säätää. Nyt metsänomistajat voivat omissa yh-
distyksissään päättää eduskunnan säätämän metsänhoi-
tomaksun tason – uusi perustuslaki ei tähän taivu. 

EU jÄSENYYdEN MYöTÄ KILPAILULAINSÄÄdÄN-
Tö on tiukentunut. Nykyisen mhy-lain ongelmaksi on 
koettu, että lakisääteisen maksun turvin metsänhoitoyh-
distykset saavat metsäpalvelumarkkinoilla kilpailuetua 
muihin toimijoihin verrattuna. Kilpailuviraston mieles-
tä keskeisin ongelma on tasapuolisen valinnan vapauden 
puute. Yhdistyksen jäsenyydestä metsänomistaja pääsee 
eroon pelkällä ilmoituksella, mutta metsänhoitomaksus-
ta vapautuakseen hän joutuu maksamaan ja osoittamaan, 
että metsät ovat metsänhoidollisesti paremmassa kunnos-
sa kuin keskimäärin. 

TOISAALTA KILPAILUVIRASTO ON MYöNTÄNYT, 
että metsänhoitoyhdistykset tuovat toi-minnallaan lisää 
kilpailua keskittyneille puumarkkinoille. Puukaupassa 
liikkuvat suuret rahat – metsäpalveluissa pienet. On sel-
vää, että ilman metsänhoitoyhdistysten toimintaa raaka-
puukartellin vaikutukset olisivat olleet paljon kohtalok-
kaammat metsänomistajien kannalta. Metsäteollisuuden 
motiivi mhy-lain uudistamisessa tuskin on halu päästä 
kantamaan taimipusseja, vaan motiivina on halu heiken-
tää puumarkkinoille kilpailua tuovaa metsänomistajaor-
ganisaatiota. Teollisuus tavoittelee suoria asiakassuhteita, 
jolloin puuta ei tarvitse kilpailuttaa.

ONgELMA OLISI VOITU RATKAISTA nykyisenkin 
lain voimassa ollen säätämällä asetuksella tai ministeriön 
määräyksellä metsänhoitomaksusta vapautuminen mak-
suttomaksi, vain ilmoitusluontoiseksi asiaksi. Nämä uu-
distukset olisivat MTK:n mielestä olleet riittävät, mutta 
uudelle hallitukselle tämä ei riittänyt. Kataisen hallituk-
sen ohjelmaan on kirjattu: ”Uudistetaan metsänhoitoyh-
distyslaki tavalla, jolla varmistetaan tasapuolinen kil-
pailuasema eri toimijoille metsäpalvelumarkkinoilla.” 
Ministeri Koskiselle työnsä luovuttanut työryhmä näkee, 

Mitä tapahtuu metsänhoitoyhdistyslaille?
että hallitusohjelman linjauksesta seuraa kaksi vaihtoehtoa: 
joko metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen tai sen kumoa-
minen. Ministeri Koskinen on avannut keskustelun tästä.
 
jOS PÄÄdYTÄÄN MHY-LAIN UUdISTAMISEEN, täy-
tyy mhy-toiminnan rajoitteita purkaa. Siihen metsänomis-
tajat eivät halua suostua, että mhy-laki jätettäisiin voimaan 
rajoitteineen, mutta automaattijäsenyydestä jouduttaisiin 
luopumaan. Uusista metsänomistajista pitäisi jatkossakin 
tulla yhdistyksen jäseniä - tämän jälkeen he voivat tehdä 
päätöksen eroamisestaan tai jatkamisestaan, ilman maksuja 
ja byrokratiaa. Metsäpoliittinen peruste automaattijäsenyy-
teen olisi se, jokainen metsänomistaja pääsisi lähtökohtati-
lanteessa neuvonnan piiriin. Ilman tätä ei ole perustetta lail-
le, joka asettaisi yhdistyksille vain velvoitteita. 

jOS SIIRRYTTÄISIIN PELKÄN YHdISTYSLAIN nou- 
dattamiseen, poistuisivat metsänhoitoyhdistyksiltä kaik-
ki metsäpoliittiset ja yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsien 
sertifiointi, luontoarvojen suojelu, puun käytön lisääminen, 
metsänhoitotöiden edistäminen ja energiapuun käytön lisää-
minen sekä esim. yksityismetsien suorite- ja kustannustieto-
jen tilastointi ja lapsiin ja nuoriin kohdistuva työ muuttai-
sivat muotoaan. Velvoitetta tasapuolisuudestakaan ei voisi 
vaatia. Metsänomistajakunnan ikääntymisen ja tilojen pirs-
toutumisen vuoksi vaikutukset olisivat merkittäviä. Toisaal-
ta metsänomistajien edunvalvonta varmasti ärhäköityisi il-
man rajoitteita. Lain kumoaminen vähentäisi vääjäämättä 
yhdistyksissä työskentelevien toimihenkilöiden ja metsurei-
den määriä, kun rahoituspohja ohenisi.

METSÄNOMISTAjAN KANNALTA verottajan kuoressa 
tulevan lakisääteisen metsänhoitomaksun vaihtuminen yh-
distyksen jäsenmaksuksi kuulostaa positiiviselta asialta. Jä-
sensuhde varmasti lähenisi. Metsänhoitomaksun lakisäätei-
syyden poistumisen tekee ongelmalliseksi se, että maksu on 
tähän asti toiminut tulppana muille maksuille. Metsäteolli-
suus ry ajoi pari vuotta sitten aktiivisesti metsänomistus- tai 
metsätilamaksua, joka olisi yhdistysten sijasta kerätty val-
tiolle. Myös kiinteistöveroa on vilkuteltu lähes jokaisten hal-
litusneuvottelujen alla. Omalle yhdistykselle kerätyt mil-
joonat ovat tukeneet metsänomistajien asioiden ja etujen 
ajamista. Maksuista on päätetty demokraat-tisesti lain suo-
missa rajoissa. Edunvalvonnalle riittää siis tulevina vuosina 
haasteita.

METSÄNHOITOYHdISTYSTEN TOIMINTAA on ke-
hitetty pitkäjänteisesti. Muutostilanteisiin liittyy aina uh-
kakuvia, mutta myös mahdollisuuksia. Ei metsänomis-
tajien edunvalvontatyö tähän lopu – päinvastoin. Se 
muuttuu entistäkin tarpeellisemmaksi. Vaikka siirtymä-
aikoja on varmasti tulossa, on kaikkien yhdistysten syy-
tä tarkastella sitä, riittävätkö omat resurssit muuttuvassa 
kilpailutilanteessa ja ovatko omat toimintatavat ja asia-
kaspalvelu kunnossa. Tulevat yhdistysten valtuustovaa-
lit ovat tärkeät. Voimien yhdistämiseen vaalivuosi tarjoaa 
hyvän nivelkohdan. Yhdistysten hallintoon pitää löytyä 
paljon aktiivisia ihmisiä. Muutostilanteessa aktiivinen 
hallinto on yhdistykselle elintärkeä. 

METSÄNOMISTAjAT LUOTTAVAT METSÄNHOI-
TO-YHdISTYKSIIN. He antavat poikkeuksetta kiitet-
täviä arvosanoja yhdistysten palvelusta. Millään toisella 
organisaatiolla ei ole miehitystä jokaisessa Suomen kun-
nassa ja kylässä. Puukaupallinen edunvalvonta erottaa 
yhdistykset kaikista muista toimijoista: reaaliaikainen ja 
tarkka tieto puun hinnasta ja katkonnasta sekä valtakir-
jakauppa ovat ne vahvuudet, joita vain metsänhoitoyh-
distys voi tarjota. Edunvalvontakoneisto ulottuu joka 
kylästä maakuntien kautta Helsinkiin ja Brysseliin saak-
ka. Barrikadin toisella puolella metsäteollisuusyritykset 
ovat käräjillä vastaamassa kielletystä hintayhteistyöstä. 
Ei teollisuudella ole kovin paljon valtteja tarjotessaan so-
pimusasiakkuutta – siis laillista kartellia – metsänomis-
tajille.

Mikko Tiirola
MTK:n metsä-
valtuuskunnan pj

MTK:n metsäval-
tuuskunnan puheen-
johtaja Mikko Tiirola 
on syntyisin Pudas-
järveltä ja asuu ny-
kyisin Petäjävedellä 
Keski-Suomessa.

Keskiviikkona 22.2. Oulussa 
Ammattiopisto Luovin tilois-
sa pidettiin avaustilaisuus 
Bioenergiapörssistä, joka on 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
hanke, jolla halutaan lisätä 

Energiapuukauppoihin vauhtia Bioenergiapörssillä
energiapuun käyttöä ja hel-
pottaa kaupankäyntiä huu-
tokauppaperiaatteella.

Bioenergiapörssi.fi on 
kaikille avoin sivusto, jossa 
energiapuun ostajat voivat 

tehdä metsänomistajien ja 
yrityksien ilmoittamista koh-
teista tarjouksia huutokaup-
paperiaatteella. Myydä voi 
myös haketta, klapeja tai bri-
kettejä suoraan kotitalouksil-

le. Myyjälle ja ostajalle sivus-
ton käyttäminen on täysin 
maksutonta. Metsänomista-
jan kiinnostuttua myymään 
energiapuuta pörssin kaut-
ta, metsäneuvojat tutustuvat 
kohteeseen maastossa, jon-
ka jälkeen kohde asetetaan 
myyntiin internetsivustolle.

Sivusto avattiin kaupoille 
22.2. jolloin siellä oli jo myyn-
nissä muutamia kymmeniä 
pystyleimikoita, mm. Pudas-
järven Hetekylästä, Utajär-
ven Ahmaksesta ja Iin Olha-
vasta, ja lisää leimikoita tulee 
koko ajan. Yli 200 metsän-
omistajaan on otettu yhteyt-
tä ja 30 heistä lähti mukaan 
jo ennen sivuston avaamis-
ta. Metsäneuvoja Juha Kos-
ki esitteli avaustilaisuudessa 
internetsivustoa, ja se toi-
miikin samalla periaatteel-
la kuin muut internethuu-
tokaupat ja on ulkonäöltään 
selkeä. Yksityiskohtaiset oh-
jeet ja käyttöehdot löytyvät 
myös sivustolta.

- Tarkoitus olisi että sivus-
to jäisi elämään hankkeen 
loputtuakin sekä laajeni-
si mahdollisesti myös valta-
kunnalliseksi, kertoo projek-
tipäällikkö Tero Paananen. 
Tällä hetkellä kauppaa teh-
dään Iin, Pudasjärven, Uta-
järven ja Vaalan alueella.

Bioenergiapörssin kautta 
on helppo kilpailuttaa ener-
giapuuerä tai pystyleimikko. 
Palvelun avulla metsänomis-
taja saa nuoret metsät hoi-
dettua ja tuottamaan tehok-
kaasti, sillä puupolttoaineille 
saadaan tällöin markkinoita 
vastaava hinta. Etenkin kau-
pungeissa asuvat metsän-
omistajat ovat ottaneet pal-
velun hyvin vastaan, mutta 
myös vanhemmat ovat ol-
leet kiinnostuneita.

- Hankkeella voidaan 
houkutella alalle uusia toi-
mijoita. Uudet metsän-
omistajat eivät välttämättä 
osaa pyytää tarjousta kai-
kilta mahdollisilta tahoilta 

ja ostajatkin saavat sivus-
ton kautta uusia kontakteja. 
Energiapuu myös työllistää 
hyvin, kertoo Pohjois-Poh-
janmaan Metsäkeskuksen 
kehittämispäällikkö Eeva-
Liisa Repo.

Tavoitteena on että si-
vuston kautta kulkisi kuu-
kaudessa 8000 kuutiota 
energiapuuta eli vuodes-
sa lähes 100 000 kuutiota. 
Hakkeen käyttöä on tarkoi-
tus lisätä vuositasolla 200 
gigawattitunnin verran.

Palvelua kehitetään asia-
kaspalautteen pohjalta. 
Kehittämishankkeen oh-
jausryhmässä on mukana 
myyjien ja ostajien edusta-
jia, joilta saadaan palautetta 
ja kaikki käyttäjät voivat si-
vuston kautta antaa paran-
nusesityksiä. Ensi syksynä 
tehdään seuraava suuri päi-
vitys, jossa voidaan lisätä 
käyttäjien toivomia ominai-
suuksia. (jk)Metsäneuvoja Tero Hänninen metsäkeskukselta, Bioenergiapörssi -hankkeen projekti-

päällikkö Tero Paananen ja Oulunkaaren kuntayhtymän metsäneuvoja Juha Koski.
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SÄILYTYS-
KORIT
KANNELLA

9,95
KAUHAT 2,-alk

2,15LASTAT 1,-
PUULASTAT

”KAPUSTANVAIHTOVIIKOT”

1,95
kpl

MELAMIINI-
KAUHA
tai LASTA

”SIIVELLINEN” JA ”SIIVETÖN”
PYYKIN-
KUIVAUSTELINE

kpl

2,20
kpl

PIKKUPYYKIN 
KUIVAUS-
TELINE PYÖREÄ

29,95
NYT

RUOKAILUVÄLINESARJA
24 os
RST

19,90
23,90

HALON KANTOKORIT

9,90
alk

5,95

LINNUN 
RUOKINTA-
PÖNTTÖ

9,90
alk

ROTTINKIRUUKUT
valkoinen ja musta SÄILIÖRUUKKU

10,50
alk

JÄÄN SULATUS-
SUOLA 
5 kg

5,60
sanko

HIIHTOLOMILLE

LIUKURIT 
JA  PULKAT

KOTIMAISET 
LAADUKKAAT

JOKA KODIN 
KUKKAMULTA 10 L

1,95
pss

KYLVÖ- JA 
TAIMI-
MULTA 
15 L

5,85
pss

5,30
pss

6,99
pss

ALTA-
KASTELU-
MULTA 
15 L

MUSTA
MULTA 
24 L
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JA ASENNUS

MARKKU TALALA
      • Sähkö- ja teleasennukset
      • Sähkösuunnittelu ja asennus

Markku Talala
0400-214 150, 08-823 452

Sähkötie 2, Pudasjärvi

Pudasjärven Osuuspankin omistajia ovat sen jäseniksi liittyneet 
asiakkaat, joita on yli 5900. Valitsemalla pankiksesi Pudasjär-
ven Osuuspankin valitset vakavaraisen, paikallisen ja itsenäi-
sen pankin. 

Omistajajäsenenä voit saada ihan tavallisesta pankkiasioinnis-
ta rahanarvoisia OP-bonuksia, jotka käyvät pankkipalveluiden 
ja Pohjolan vakuutusten maksamiseen. Lue lisää op.fi/bonus tai 
poikkea konttoriimme.

Yhdessä hyvä tulee.

Suomalainen.
Paikallinen.
Suomalainen.
Paikallinen.

Siuruan Kyläkuhinat järjes-
tettiin 22.2. Siuruan työväen-
talolla. Tapahtumaan, jonka 
teemoina olivat kauppapal-
velut ja laajakaista, oli kerän-
nyt paikalle parikymmentä 
asioista kiinnostunutta ky-
läläistä.

Aki Niemitalo Niemitalon 
Juustola Oy:stä kertoi kaup-
pakassipalvelusta, jota hän 
toteuttanut Hetekylä-Kipinä 
.-alueella.

Palveluun on kuulunut 
kauppatavaroiden keräily ja 
kuljetus asiakkaalle. Palve-
lulle on ollut tarvetta, koska 

Kauppakassipalvelu ja 
laajakaista kiinnostivat Siurualla

melkein kaikki kaupat ovat 
lopettaneet kylillä toimin-
tansa ja nykyiset kauppa-au-
topalvelut eivät kata koko 
pitäjän aluetta. Kauppakas-
sin kuljetuskustannuksis-
sa voi myös hyödyntää pal-
veluseteliä, jota voi tietyin 
edellytyksin hakea Oulun-
kaaren kuntayhtymästä. 

Palvelusetelin arvo on 
viisi euroa ja sitä voi käyttää 
yhden kerran viikossa pal-
veluun liittyvän kuljetuksen 
osalta. Tulevaisuudessa on 
tarkoitus toteuttaa kysely, 
jossa kartoitetaan Siuruan 

alueen asukkaiden tarpeita 
ja toiveita kauppapalvelui-
den suhteen. Mikäli edel-
lytyksiä kauppapalvelui-
den toteutumiselle ilmenee, 
Aki ei pitänyt mahdottoma-
na ajatusta, että kauppakas-
siauto huristelisi joskus pal-
velemassa kylien asukkaita 
Siurua-Aittojärvi-Yli-Siurua 
–alueella.

Laajakaistasta olivat ker-
tomassa Jari Jussila Laaja-
kaista kaikille –hankkeesta 
sekä Timo Hänninen Sadan 
Megan –hankkeesta. Kum-
mankin hankkeen päämää-

ränä on, että vuoden 2015 
loppuun mennessä huip-
punopeat 100 Mbit/s va-
lokuituyhteydet toimisivat 
Pudasjärven kylillä ja laa-
jemmin Pohjois- ja Itä-Suo-
men alueella. Kauppapalve-
luiden tarpeisiin liittyvässä 
kyselyssä on myös tarkoitus 
tiedustella Siuruan alueen 
asukkaiden kiinnostusta uu-
denlaiseen, tehokkaampaan 
laajakaistaan. 

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Puuttuvat kauppapalvelut ja laajakaista kiinnosti ja herätti kysymyksiä yleisössä Siurualla.

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

Verkkokauppa avattu!  www.vekenkaluste.fi 24h!

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

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!

Joustavat maksuehdot.

MIRRORLINE 
mittatilauskomero
•  Laatua ja 
 toimivuutta 
 edulliseen 
 hintaan!
•  Ota mitat mukaan 
 suunitellaan yhdessä 
 unelmiesi kaapisto

UNESS Max runkosänky 160*200 cm

•  Laadukas kotimainen 
•  10 v. jousisto- ja  runkotakuu
•  Yksilöllisesti joustava
 todella tiheä 7 vyöhyke 
 pussijousitus

19,-alk.
FEEL nukkamatto
•  Muhkea ja pitkänukkainen 
•  Lämpökäsitelty, 
 vesipestävä ja pölyämätön 

HINNAT:
60x115 cm: 19,-     80x150 cm: 39,-
140 x 200 cm: 79,- 160 x 200 cm: 99,-

MIRRORLINE
mittatilauskomero
•  Laatua ja 
 toimivuutta 
 edulliseen 
 hintaan!
•  Ota mitat mukaan 
 suunitellaan yhdessä 
 unelmiesi kaapisto

AKSELI ruokailuryhmä 
•  Tukevaa koivua
•  4 väriä: 
 valkoinen, pähkinä,   
  valkoinen/pähkinä,  
 valkoinen/pyökki

  70*90 cm pöytä + 2 tuolia: 295,- (465,-)
  80*130 cm pöytä + 4 tuolia: 449,- (710,-) 
  90*170cm + 6 tuolia 599,- (965,-)

ADVANCE runkosänky
•   Puurunko
•  Jousistona bonnell jousisto
• Sivusta kiinnitettävät jalat 
  kuuluvat hintaan
• Päällinen puuvilla 
 kangasta

299,-

KIRSTEN mekanismituoli
•  ECO nahalla
•  Värit: musta, 
 ruskea, beige

ovh. 550,-

LOTTA parvisänky
•  Ulos vedettävä työpöytä

295,-
Patjakoko 90 x 200 cm, 
myydään erikseen

ovh.450,-

METALLIJAKKARA 
VÄRIT: Hopea, 
musta, ruskea 
ja valkoinen 7,-

160*200 cm

10 v. jousisto- ja  runkotakuu

Kuvan pääty ja rahi myydään erikseen.

80 x 200 cm + jalat 

1099,-ovh.1466,-

119,-

EXTRA ERÄ NYT !!
180*200 cm parisänky 
samaan hintaan (1593,-)

5,-
MÄNTY kattoplafondi
•  Pistoke kiinnitys

RINA moduulisohvat 
vähintään -20%
•  13 eri käsinoja-
 vaihtoehtoa
•  2 eri istuin syvyyttä
•  Paljon kangas- ja nahka 
 vaihtoehtoja

1095,-ovh.1853-alk. MATERIAALI: polypropeeni

599,- ovh.965-alk.

Tulevaisuudessa on tarkoitus toteuttaa kysely, jossa kartoitetaan Siuruan alueen 
asukkaiden tarpeita ja toiveita kauppapalveluiden suhteen. Mikäli edellytyksiä 

kauppapalveluiden toteutumiselle ilmenee, Aki Niemitalo ei pitänyt mahdottomana 
ajatusta, että kauppakassiauto huristelisi joskus palvelemassa kylien asukkaita 

Siurua-Aittojärvi-Yli-Siurua –alueella.
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Syötteen teemaliite

SYÖTTEEN 
HANKIHULINAT 

9.3.2012 klo 11-16 touhua koko perheelle 
Syötteen luontokeskuksella!

Ohjelmassa mm. SOIVA SIILI, lasten näytelmä, 
käsityöläisiä ja näytöksiä, poro- ja huskyajelua, 
lumimiesrata koko perheelle, lumiveistosten 
tekoa, lumikenkäilyä, hyvää ruokaa ja paikallisia 
herkkuja! Lisäksi klo 19 ulkoilmaelokuva RANGO!

Tule nauttimaan hyvästä musiikista ja lämpimästä 
tunnelmasta!

Vapaa pääsy, Tervetuloa!
Lisätietoja: Syötteen luontokeskus,
Erätie 1. p. 0205 64 6550. syote@metsa.fi
www.luontoon.fi/syote

Syötteen luontokeskuksel-
le vietetään lämminhenkistä 
Hankihulinat perhetapahtu-
maa perjantaina 9.3. klo 11 - 
16. Hankihulinoissa on lupa 
hulinoida ja viettää aikaa 
perheen sekä uusien tuttujen 
parissa kansallispuiston tyk-
kykuusten lomassa. 

Oulun vuoden taiteilija 
2012 Soiva Siili on herätetty 
talvihorroksestaan ja on val-
miina hulinoimaan ja musi-
soimaan luontokeskuksessa. 
Kannattaa tulla kuulemaan 
mitä mököpeikon pesäko-
losta löytyy. Tapahtumassa 
on mukana myös Pudasjär-
ven lasten ja nuorten näy-
telmäkerho Jippiin näytel-
mä ”Luontoäidin esiliina”, 
poro- ja huskyajelua, lumi-
miesrata koko perheelle, lu-
mikenkätestausta ja -retki, 
lumiveistosten tekoa sekä 

lämminhenkinen perhetapahtuma
Hankihulinat
Syötteen

useita alueen käsityöläisiä ja 
heidän työnäytöksiään. Ta-
pahtumassa tunnelmaa luo-
vat Kouvan pieni suuri mies 
Esko Piipponen ja Taival-
kosken kulttuurituottaja Vir-
ve Seiteri. 

Tapahtumassa on mah-
dollisuus päästä myös nautti-
maan paikallisista herkuista 
ja ruoasta. Luontokeskuk-
sen laavulla on tarjolla noki-
pannukahvia ja leipäjuustoa, 
Syötteen kyläyhdistyksen 
kodassa suussa sulavia räis-
käleitä ja luontokeskuksella 
masua lämmittävää kala- ja 
porokeittoa sekä kotiruokaa 
notkuva seisova pöytä. 

Tapahtuman järjestää 
Metsähallituksen Syötteen 
lumoa -hanke yhteistyös-
sä Pudasjärven kaupungin, 
Syötteen kyläyhdistyksen, 
Pikku-Syötteen, Syötteen 

Eräpalveluiden ja alueen kä-
sityöläisten kanssa. Syötteen 
lumoa -hanke on Euroopan 
aluekehitysrahaston, Met-
sähallituksen Metsätalou-
den ja Luontopalveluiden, 
Pudasjärven kaupungin ja 
Syötteen matkailuyhdistyk-
sen rahoittama. 

Tervetuloa nauttimaan 
hyvästä tunnelmasta ja mu-
siikista! Voit tuoda oman 
pulkan mukaan. Tapahtu-
maan on vapaa pääsy! Tar-
kempi ohjelma: www.luon-
toon.fi/syote -> Tapahtumia 

Mikäli vielä haluat myyn-
tipaikan hulinoihin, ota yh-
teyttä: Tuomas Uola puh. 
040 687 6625

Syötteen 
luontokeskus tiedotus

Hankihulinoissa 
esiintyy Oulun vuoden 
taiteilija 2012 Soiva Siili. 

Mäntyharjulainen 57 vuo-
tias iskelmälaulaja (Kau-
ko) Kake Randelin esiintyy 
perjantaina 2.3. Iso-Syöte 

Hotellilla. Kake Randelin on 
600.000 levyn myyntiin yltä-
nyt artisti. Hän painaa edel-
leenkin ”pitkää päivää”, ja 

positiivisesti 80- luvun hitit 
johdattelevat yhä uusia fa-
neja keikkapaikoille. 

Randelin osallistui vuon-
na 1979 Syksyn sävel -kilpai-
luun kappaleella ”En unta 
saa”. Kappale karsiutui kil-
pailusta, mutta se esitettiin 
ohjelmassa Syksyn Sävelen 
Karsitut. Finnlevy-tuottaja 
Timo Lindström näki ohjel-
man ja päätti kiinnittää Ka-
ken levy-yhtiön artisteihin. 
Loppuvuodesta 1979 ilmes-
tyi single, joka sisälsi kappa-
leet ”En unta saa” ja ”Kirje 

kotiin”. Singlen kappaleista 
”Kirje kotiin” nousi hitiksi. 

Muita Kake Randelinin 
suuria hittejä ovat muuan 
muassa ”Kirje kotiin”, ”Tar-
ja”, ”Avaa hakas” ja ”Kiel-
letyt tunteet”. Hänen nel-
jä ensimmäistä albumiaan 
myivät kultaa (yli 25000 
kpl), joista Huoleton ja Kop 
Kop Kop -albumit myivät yli 
50000 kpl, saavuttaen plati-
namyyntirajan. 

Vuonna 1983 Randelin sai 
kappaleestaan ”Avaa Ha-
kas” Emma-patsaan (vuoden 

Kake Randelin Syötteelle
iskelmä). 2000-luvulla työ 
musiikin parissa on jatkunut 
säännöllisenä, keikkailuna ja 
eri levytyksinä. Vuonna 2002 
julkaistiin ”Hitit”-albumi, 
joka sisältää Kaken 1980-lu-
vun suosituimpia kappalei-
ta, uudelleen levytettynä. 
Uuteen suosioon ovat nous-
seet kappaleet ”Nasta pimu” 
ja ”Tilipäivä koittaa”.

Uuteen suosioon ovat 
nousseet kappaleet ”Nasta 
pimu” ja ”Tilipäivä koittaa”. 
Vuonna 2009 Kake Rande-
lin julkaisi uusimman hitti-

singlensä ”Silitä ja paijaa”, 
jonka Kakelle tilauksesta 
sävelsi Esa Nieminen ja sa-
noitti Kikka Laitinen.

Kake Randelin on lau-
lanut itsensä tanssikansan 
suosioon, joten kannattaa 
lähteä kuuntelemaan, nä-
kemään ja tanssimaan. 

Lähde: www.wikipedia.
fi ja Kaken fanifoorumi

Kake Randelin 
esiintyy perjantaina 
2.3. Iso-Syöte Ho-
tellilla.

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
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Millainen on mielipaikkasi?
Laatumaa myy ja vuokraa yksilöllisiä lomatontteja 
Syötteen kansallispuiston kupeesta, tunturiluonnon 
helmasta ja monien harrasteiden ääreltä.

Löydä se oikea tontti, jonka kanssa olet samaa maata.

 Uudet Laatumaa-tontit nyt saatavilla Syötteen Ollukasta!

Lisätiedot:  
Tapio Ojala, 0400 386 476  
tapio.ojala@metsa.fi

As Oy Pudasjärven Jokilehto tarjoaa avaimet 
huolettomampaan huomiseen. Miellyttävä 
vesikiertoinen lattialämmitys, tehokas koneel-
linen ilmanvaihto ja Kontion laadukas hirsi-
toimitus takaavat laadukkaan ja terveellisen 
asumisympäristön. Kohde on kytketty kauko-
lämpöverkkoon.

- PALKITTUA RAKENTAMISTA
JA ARKKITEHTUURIA

Tule tutustumaan meihin ja kohteeseen sunnuntaina 4.3. klo 13.00-14.00. Näe kuinka 
loppusuoralla olevat asunnot täyttävät vaativammankin ostajan toiveet. Kahvitarjoilu!

Varustelutaso on erinomainen: lähtötasoon 
kuuluu mm. parkettilattia, halogeenejä, eril-
lisuuni ja keraaminen liesitaso sekä saunaan 
valokuidut ja tyylikkäät lauteet.

60m2/ 2h+k+s (+AK) / 125 900 €

AS OY PUDASJÄRVEN JOKILEHTO

www.sonell.fi Isokatu 82, 90120 OULU
Harri Majala puh. 050 546 8100, harri.majala@sonell.fi

Karhukunnaantie, Pudasjärvi

Haaveiletko nykyaikaisesta ja energiatehokkaasta 

kodista, joka sijaitsee  joen rannassa, 

aivan keskustan palveluiden vieressä?

TULE ESITTELYYN!

Varaa Fonduesi tai kysy lisää 040 137 1600   

            

                                                                            
      

         
                                                                                

 

Tule tunnelmalliselle Romekievarin Fondue-illalliselle 
romanttisesti kahden taikka isommassa porukassa!                 

            

                                                                            
      

         
                                                                                

 

Miltä kuulostaisi kiireetön 
illallinen hyvässä seurassa!

Rinneravintola Romekievari Romekievarintie 1 Syöte   
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Vuokrattavana:
• moottorikelkat • lumikengät• lasten vetoahkiot

Puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi

Syötteen alueen majoitusvälitys
Ohjelmapalvelut

Iso-Syötteen Matkailu Oy

Syötteen yrittäjien talvikau-
si on pyörähtänyt liikkeelle 
mainiosti. Useista yrityksis-
tä kerrotaan liikevaihdossa 
havaittua kasvua ja eten-

Syötteen yrittäjät kielikylvyssä sesongin aikaan
malaisten lomaviikolla niin 
suuria ryntäyksiä ei ole ha-
vaittu. Kuitenkin viikko 10, 
joka on pohjoisen koulujen 
talvilomaviikko, on perintei-
sesti ollut Syötteellä menoa 
ja meininkiä täynnä, joten 
odotukset ovat korkealla.

Kotimaiset kävijät muo-
dostavat edelleen valtaosan 
Syötteen matkailualueen asi-
akkaista, mutta ulkomaalai-
sia matkailijoita on löytänyt 
tiensä ennätysmääriä Syöt-
teen luonnonkauniisiin tun-
turimaisemiin. Etenkin Ve-
näjältä ja Keski-Euroopasta 
ihmisvirrat ovat kasvamaan 
päin. Iso-Syötteen Taksimat-
kojen kuljettaja Arto Aitto-
kumpu on saanutkin laittaa 
kielitaitonsa koetukselle en-
tistä kansainvälisemmän asi-
akaskunnan parissa.

- Työt on kyllä lisäänty-
neet meilläkin samaa tah-
tia kuin kansainväliset 
matkamiehet. Kolmelta len-
tokentältä ajetaan ja monet 
tarvitsevat kyytejä mennes-
sään huskysafarille, poro-
tiloille tai pilkkimään. Ho-
telliyrittäjät Kuukasjärvet 
ovat osanneet erinomaises-
ti markkinoida aluetta tuon-
ne Eurooppaan, ja siitä heille 
hatun nosto. Nämä lisäänty-
vät työt on otettu iloisin ja 

nöyrin mielin vastaan, Aitto-
kumpu toteaa.

Kielimuuri tulee varmas-
ti monilla yrittäjillä vastaan, 
mitä tulee ulkomaalaisiin kä-
vijöihin. Syöte Shopin yrit-
täjä Helena Huhtamäki on 
huomannut, että kielitaitoi-
sia asiakaspalvelijoita tarvi-
taan jossain määrin ympäri 
vuoden, joten töihin ottaes-
sa ainakin englannin kielitai-
to on ehdoton. Tänä talvena 
Huhtamäki on kuullut pu-
huttavan paljon ranskaa, jo-
hon hänen oma kielensä ei 
taivu, mutta ranskan kieltä 
on mukava kuunnella.

Pytkyn Pirtin yrittäjä Lah-
ja Simonen kertoo, ettei tähän 
aikaan vuodesta kulu yhtä-
kään päivää, etteikö joku ul-
komaalainen turisti kävi-
si vaikkapa kahvittelemassa 
hiihtoreissun lomassa. Kan-
sainvälinen asiakaskunta on 
edesauttanut kielellistä jous-
tavuutta, ja nykyään Simo-
nen pystyy sujuvasti vaihta-
maan kielestä toiseen.

- Asiakkaiden ulkomuo-
dosta ei aina pysty päättele-
mään millä kielellä tällä ker-
taa tarvitaan palvelua, joten 
on oltava koko ajan valppaa-
na, että milläköhän kielellä 
se avausrepliikki tulee täl-
lä kertaa. Erityisesti haltiois-

saan ulkomaalaiset matkaa-
jat ovat Syötteen luonnosta ja 
tykkylumisista puista. Myös 
paikalliset käsityöt kiinnos-
tavat heitä kovasti, Simonen 
kertoo.

Simonen on hyvin tyyty-
väinen matkoilla ja työn pa-
rissa kehittyneeseen kielitai-
toonsa. Nykyään hän pystyy 
jopa vaihtamaan kuulumisia 
useimpien turistien kanssa. 
Myös vastavuoroisesti esi-

Latukahvila Pytkynpirtillä sai Lahja Simonen hiihtoloma-
aikaan vieraakseen sveitsiläiset turistit Marie-Claire ja 
Claude-Alain Monnardin, jotka kotikielensä ranskan lisäk-
si puhuivat englantia. Lauantaina 25.2. Hotelli Iso-Syöt-
teelle majoittuneen Lausannen läheltä olevan sveitsiläis-
ryhmän koko on noin 50 henkilöä. Pariskunta muisteli 
käyneensä nuorenakin Suomessa. Tuolloin he lensivät 
Helsinkiin ja jatkoivat matkaa polkupyörillä Joensuuhun 
ja tulivat takaisin laivalla, välillä jalkautuen taittamaan 
matkaa pyörällä. (Kuva Lahja Simonen)

kin helsinkiläisten lomaviik-
ko, viikolla 8 oli erityisen 
vilkas. Piian Särvin yrittäjä 
Piia-Maarit Särkelä kertoo, 
että nyt kuluvalla keskisuo-

Huskyvaljakkosafarit

Syötteen Eräpalvelut

Johanna & Janne Määttä

  
   
  
     
    

Huskyvaljakkosafarit
alk. 75 €  / aikuinen        40 € / lapsi

Meiltä myös 
• savusaunomiset
• kota-ja takkatuparuokailut
• lumikenkäilyt
• oheisohjelmat pikkujouluihin,
  virkistyspäiviin, kokouksiin

            

                                                                            
      

         
                                                                                

 

            

                                                                            
      

         
                                                                                

 

Seikkaleva Siili kahvila-pizzeriassa Syötteellä sujuu eng-
lannin kieli, sillä se on kotikieli kaksi vuotta sitten Yhdys-
valloista muuttaneelle työntekijä Noah Clemille. Hän on 
käynyt Suomen kielen kurssia Rovaniemellä ja harjoitel-
lut sitä työssään, joten suomen kielelläkin palveleminen 
sujuu jo oikein mukavasti. (Kuva Heimo Turunen)

merkiksi eräät sveitsiläiset 
opettelivat tilaamaan me-
hua suomeksi. Sveitsiläisis-
tä Suomen pakkasetkin ovat 
käsittämättömiä. Heillä ko-
tiseudulla tänä talvena järvi 
oli poikkeuksellisesti jääty-
nyt, vaikka useimpina tal-
vina se pysyy sulana. Silti 
Suomessa on hurjasti kyl-
mempää tavallisestikin.

Jenny Kärki
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Porokarnevaalit – iloinen koko perheen tapahtuma
Syötteellä järjestetyt kaksi-
päiväiset Porokarnevaalit 
21.-22.2. vetivät mukavasti 
syötteeläisiä, lähikylien vä-
keä sekä laskettelukeskuk-
sessa lomapäiviä viettäviä 
perheitä. Ohjelmassa oli kir-
java valikoima koko perheen 
aktiviteetteja, kuten poro- ja 
moottorikelkka-ajeluita sekä 
suopunginheittoa.

Tapahtuman juonsi viih-
teen sekatyömies ja kokki, 
Janne Pekkala, joka oli kuu-
lemma saanut kotioloissa-
kin heitellä suopunkia vii-
meksi 70-luvulla ja pääsi nyt 
verestämään muistikuvia. 
Sen verran hyvin Jannella 
oli suopunkitekniikka muis-
tissa, että kun hän opasti 
8-vuotiaalle Tiia Särkelälle 
kuinka homma toimii, Tiia 
sai ensimmäisellä heitolla 
osuman hankeen asetettuun 
poronsarveen.

Elävien porojen nappaa-
mista esittelivät oikeat po-
romiehet alueelle tehdyssä 
kirnussa, eli pyöreässä ai-
tauksessa, jota normaalisti 
käytetään poroerotuksen ai-
kana. Porot olivat toki mu-
kana viihdyttämässä myös 
muissa ohjelmanumeroissa, 
kuten Jokamiehen luokan 
poroajoissa, eli Poro-jokkik-
sessa.

Leikkimielisessä lajissa 
jokainen ennakkoon ilmoit-
tautunut pääsi testaamaan 
miltä tuntuu kiitää poron ve-
tämänä. Kisaa tuomaroivat 
Pudasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma ja Syötteen 
eräpalveluiden Jonna Määt-
tä. Syötteen luontokeskus 
oli esillä saamelais-tyylises-
sä kodassa, jossa keskuksen 
toiminnasta kertoi Irja Lep-
pänen. Hän myös mainit-
si 9.3. järjestettävän Hanki-
kuhinat-tapahtuman, jossa 
varsinkin lapsille on tarjolla 
ohjelmaa laidasta laitaan.

Myynnissä markkina-
alueella oli käsityöläisten 
tuotoksia, kuten karvalak-
keja, poronpökkimiä, koruja 
ja paljon muuta. Oululaiset 
Anna-Riitta Kivistö ja Eli-
na Anttonen esittelivät omia 
käsitöitään kodassa, jonka 
vieressä Syötteen kyläyhdis-
tys tarjosi lettuja, makkaraa 
ja lämmintä juomaa.

Bioklapin roihusi myös 
mahtavasti markkina-alu-
een laidalla. Yrittäjäparis-
kunta Rauno ja Sirpa Salme-
la esittelivät Kontiotuotteen 
ylijäämäpuusta puristettua 
energiatehokasta brikettiä, 
ja moni kiinnostunut kävi-
kin hakemassa kokeilupake-
tin kotiin vietäväksi.

Myös hiihtokeskusalu-
een turistit kävivät tutustu-
massa Porokarnevaaleihin 
ja erityisesti lasten suosikki 
oli rinnealueen alareunaan 
rakennettu meriaiheinen lu-
mimaailma. Nokialta lasket-
telemaan saapuneet Maija 
Palsinjärvi-Lehtonen ja hä-
nen reilu vuoden ikäinen 
tyttönsä Ella, olivat hyvin 
iloisia juuri heidän lomapäi-
vikseen sattuneesta muka-
vasta tapahtumasta. Ellalla 
riitti kovasti ihmettelemistä 
poroissa, joita ei kotiseudul-
la ole näkynyt.

Porokarnevaalit tapahtu-
ma on järjestetty Oulun Lii-
kekeskus ry:n, Nallikarin 
matkailuyhdistyksen, Syöt-

teen yhteismarkkinointiryh-
män, CIE-keskuksen (Center 
for Internet Exellence) sekä 
Oulun ja Pudasjärven kau-
punkien yhteistyössä käyn-
tiin polkaiseman Meri City 
Tunturi –hankkeen pohjalta.

Hankkeessa pyritään yh-
tenäistämään Oulun ja Syöt-
teen alueiden matkailu-
markkinointia. Hanketta 
hallinnoivan Oulun Liike-
keskus ry:n vs. toiminnan-
johtaja Heikki Viertolan 
mukaan sekä Oulussa että 
Syötteellä järjestettyjen tal-
vitapahtumien yhteiseksi 
kantavaksi teemaksi on vali-
koitunut lumi, ja sitä koros-
tetaan myös kaikissa ohjel-
manumeroissa.

Viertola on myös otettu 
siitä, kuinka hienosti Syöt-
teen yrittäjät ovat lähteneet 
vetämään yhtenäistä linjaa 
tapahtuman järjestämisessä. 
Oulun Porokarnevaaleissa 
vieraili arviolta yli tuhat ih-
mistä.

Jenny Kärki 

Kahdeksanvuotias Tiina Särkelä heittää ensimmäistä kertaa eläissään suopunkia ja 
osui heti hankeen asetettuun poronsarveen. Vieressä neuvoo tilaisuuden juontaja Jan-
ne Pekkala. 

Syötteen meriaiheisen lumimaailman aaltojen seassa saattoi liukua, kiipeillä ja 
seikkailla.

Oulun Liikekeskuksen toiminnanjohtaja Heikki Viertola opettamassa poikia keräämään 
suopunkia.

Syötteen kyläyhdistyksen kodassa oli tarjolla muurinpoh-
jalettuja ja makkaraa sekä juomia.

Lapset saivat käydä kokemassa myös huskyajelun.

”Meri city tunturi” -hankkeen vs. projektijohtaja Heikki 
Viertola Oulun liikekeskus ry:stä.

Tyylikkäimmästä porojokkis-suorituksesta palkittiin Iina, 
jonka, Max-isä lähes diskattiin kisasta tyttärensä suori-
tuksen torbedoimisesta. Palkinnon luovuttivat tuomarit 
Eero Oinas-Panuma ja Jonna Määttä Syötteen Eräpal-
veluista. Vasemmalla juontaja Janne Pekkala.

Porokarnevaalien juontaja Janne Pekkala porisuttamas-
sa Syötteen Luontokeskuksen Irja Leppästä, joka oli kerto-
massa mm. Luontokeskuksen tulevista tapahtumista, 9.3.



13nro 9  PUDASJÄRVI lehti 29.2.2012 13nro 9  PUDASJÄRVI lehti 29.2.2012

Syötteen teemaliite

Syötteen alueella ilahdutet-
tiin yllättävästi paikallisia ja 
hiihtolomaviikkojen matkai-
lijoita. Alueelle on hommat-
tu Syöte-Bussi, joka kuljet-
taa matkailijoita ilmaiseksi 
Syötteen alueella. Syöte-Bus-
si liikennöi Syötteellä hiihto-
lomaviikoilla 8-10, sekä pää-
siäisenä. 

Bussi liikkuu Pytkynhar-
jun ja Kelosyötteen väliä py-
sähtyen välillä Iso-Syötteen 
ja Pikku-Syötteen hotelleilla 
ja hiihtokeskuksissa, Pärjän-
kievarin, Luontokeskuksen 
ja Kyläkaupan kautta. Bussi 
on huomattu todella hyväksi 
hankinnaksi. Ulkomaalaiset 
matkailijatkin kehuivat bus-
sia, sillä onhan se ilmainen, 
sekä helppo tapa liikkua alu-
eella. Monilla ulkomaalaisil-
lahan ei ole omaa autoa käy-
tettävissä lomalla. Monesti 
myös Iso-Syötteellä lomaile-
vat turistit, tai päinvastoin, 

Syöte-Bussilla ympäri Syötettä

Syöte-Bussi kuljettaa matkailijoita ilmaiseksi Syötteen 
alueella hiihtolomaviikoilla 8-10 ja pääsiäisenä.

eivät tutustu Pikku-Syötteen 
tarjontaan välimatkan takia, 
mutta nyt on sekin korjattu, 
kiitos Syöte-Bussin.  Kyydin 
tarjoaa Syötteen yhteismark-
kinointi. Aikataulut Bussiin 
löytyvät netistä www.syo-
te.fi. 

Pudasjärven Matkai-
lulla toimipiste myös 
Iso-Syötteellä
Pudasjärven Matkailu Oy, 
toisella nimellä Syötteen 
Keskusvaraamo, on totuttu 
näkemään Pudasjärven to-
rin reunassa, mutta nyt yri-
tys on näkyvillä myös Syöt-
teen alueella. Pudasjärven 
Matkailun toinen toimisto 
sijaitsee Iso-Syötteellä Syö-
te-Shopin alakerrassa, jossa 
toiminta on aloitettu vuoden 
vaihteessa. Toimistoa on pi-
detty auki uudenvuoden ja 
loppiaisen sesongin aikaan, 

sekä pidetään nyt myös hiih-
tolomaviikoilla 8-10 ja pääsi-
äisenä. Toimistolta saa asian-
tuntevaa neuvontaa alueen 
tarjonnasta, ohjelmasta sekä 
mahdollisuuksista, sekä 
esitteitä lähialueesta kuten 
Oulu, Ranua ja Rovaniemi. 

Toimiston edessä on myös 
Syöte-Bussin yksi pysäkeis-
tä. Pudasjärven Matkailul-
la on noin 2000 vuodepaik-
kaa välityksessä Syötteen 
alueella. Syötteen toimis-
tolla päivystää Pudasjärven 
Matkailun toimitusjohtaja 

Juha Schroderus Pudasjärven Matkailu Oy:n toimiston 
edessä.

Juha Schroderus. Pudasjär-
ven keskustan toimisto vä-
littää asiakkaille juna-, bussi- 
ja lentolippuja, ja on avoinna 
aina arkisin. 

-Tarkoituksena olisi siir-
tää yrityksen päätoimipis-
te Syötteelle, joka on meidän 

päätoimipaikka, mutta sa-
malla kuitenkin säilyttää Pu-
dasjärven toimisto pienem-
pänä toimipisteenä, kertoo 
Juha Schroderus.

Piia Korvala

Suopunginheittonäytös kirnussa.

Bioklapin markkinoinnis-
ta vastaava Sirpa Salmela 
ja yrityksen toimitusjohta-
ja Rauno Salmela esittele-
mässä tuotettaan. Komeat jätkänkynttilät koristivat markkina-aluetta.

SYÖTE-BUSSI 18.2-11.3.2012

Linja 1 aamupäivä
Pytkynharju 

eteläinen
Pytkynharju 
pohjoinen

Tunturihotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Isosyöte

Pärjänkievari /
Luontokeskus

Syötteen 
kyläkauppa

Kelosyöte / 
Peikkopolku

Hotelli 
Pikkusyöte

Eturinne 
Pikkusyöte

Eturinne 
Isosyöte

klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo
9:30 9:40 9:55 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 10:55 11:05
11:30 11:40 11:55 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 12:55 13:05

Linja 2 iltapäivä
Eturinne 
Isosyöte

Hotelli 
Isosyöte

Pytkynharju 
Pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Isosyöte

Eturinne 
Pikkusyöte

Hotelli 
Pikkusyöte

Kelosyöte /
Peikkopolku

Syötteen 
kyläkauppa

Pärjänkievari /
Luontokeskus

Eturinne 
Isosyöte

klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo
15:00 15:10 15:20 15:25 15:40 15:50 15:55 16:05 16:15 16:25 16:30
17:00 17:10 17:20 17:25 17:40 17:50 17:55 18:05 18:15 18:25 18:30
19:15 19:25 19:35 19:40 19:55 20:05 20:10 20:20 20:30 20:40 20:45

ILMAINENFREE

Pudasjär-
ven kaupun-

ginvaltuuston 
puheenjoh-

taja Eero Oi-
nas-Panuma 
ja Hiihtokes-

kus Iso-Syöte 
Oy:n yrittäjä 
Tarja Terent-

jeff.

Porojokkis veti 
paljon ylei-
söä kannusta-
maan.
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Mutta mikäli sinulla on taito 
jonka haluaisit tuoda esille,
nyt siihen on mahdollisuus, 

nimittäin etsimme

PÄRJÄ TALENT 2012
kilpailuun voittajaa

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueelta!

• majoituspalvelu
• saunatupa
• savusauna
• luxus poreallas

• avantouinti
• ratsastusmahdollisuus
• lasten rattikelkat ja pulkat, 
  hyvät pulkkamäet

Palvelut:
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 - hetkiä perheiden Talvipäivästä

Tekevälle sattuu. Lauralta meni rintees-

sä olkapää pois paikoiltaan.

Siinä me seisomme, sinä ja minä Syötteen hui-
pulla perheiden talvipäivänä lauantaina 25.2. 
Talvinen tuuli juoksee metsästä kohti rinnettä, 
ottaa mukaansa irtolunta, pyörittää ja leikki sillä 
paiskaten sen viimein kasvoillemme. Tuuli tuok-
suu raikkaalta.

Pyydät katsomaa taivaanrannassa sitä koh-
taa, missä metsä kohtaa taivaan ja lumipeittei-
set vaarojen laet hipovat sinistä äärettömyyttä. 
Ohut terävä viiva taivaanrannassa erottaa mei-
dät äärettömyydestä, ja luo samanaikaisesti mei-
dät tärkeiksi ja merkitykselliseksi toinen toisil-
lemme.  

Edessämme avautuvassa näkymässä väreinä 
sininen ja valkoinen ovat puhtaimmillaan, sini-
nen taivaalla ja valkoinen maassa. Kuin olisimme 
kietoutuneet suureen Suomen lippuun. Maailma 

on kaunis tällaisina hetkinä. Ihmisenä olemisen 
pienuus, vapaus ja elämän hetkien onni virtaa-
vat lävitsemme. Irrottaudumme ajattomuudesta 
ja lähdemme liukumaan suksilla pitkin rinteen 
valkeaa pintaa…

Perheiden liikunnallisia talvipäiviä on toteu-
tettu nuorten tekemän aloitteen innoittamana 
kahden vuoden ajan. Toiminnasta suunnittelus-
ta, toteutuksesta ja arvioinnista nuorten ja per-
heiden lisäksi vastaavat nuoriso- ja perhepalve-
lut sekä seurakunnan diakoniatyö. Lauantaina 
järjestettyyn perhepäivään osallistui reilut 40 
henkilöä. Nuoret jäivät päivän päätteeksi leirei-
lemään Hiihtomajalle.

Tarja Väisänen

Maailma on kaunis

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjiä:

Pe 2.3. 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

Syötteen 
TAKSI

(08) 106 446*
*Puhelun hinta 0,99 €/min+ppm

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

Viime vuonna Syötteen alueel-
le investoitiin ennätysmääriä 
ja ensi kesällekin rakentamista 
on luvassa runsaasti. Pudasjär-
ven kaupungin kehittämisjoh-
taja Mikko Kälkäjä kertoo, että 
Syötteelle on saatu kaksi hanke-
rahoitusta; Murtomaahiihtokes-
kuksen ja Syötteen kesäliikunta-
paikkojen rakentaminen 

Murtomaahiihtokeskukseen 
kuuluu neljän lähtöalueen ra-
kentaminen, joista kullekin tu-
lee suuret elektroniset näyt-
tötaulut. Niistä saa infoa mm. 
mitkä ladut on kunnostettu ja 
minne hiihtoreissut kannattaa 
kulloinkin suunnata. Lähtöalu-
eita tulee sekä Iso- että Pikku-
Syötteen alueille, yhteensä nel-
jään eri kohtaan. Suunnittelutyö 
on menossa jo hyvää vauhtia, ja 
rakentaminen aloitetaan heti lu-
mien sulettua.

Toinen jo rahoituksen saanut 
hanke on Syötteen kesäliikunta-
alueen rakentaminen. Se tarkoit-
taa sulamaan ajan liikunta-akti-
viteettipaikkojen rakentamista 
ja pääpaino on Luppoveden lä-
heisyydessä. Liikuntapaikkaan 
on suunnitteilla muun muassa 

Murtomaahiihtokeskus ja 
kesäisiä liikuntapaikkoja:

skeittipuistoja, kiipeilyseinä, fris-
bee-golfkenttä ja muita liikun-
ta-aktiviteettejä, jotka lisäävät 
Syötteen vetovoimaisuutta ym-
pärivuotisena ja monipuolisena 
liikuntamahdollisuuksien koh-
teena. Rakentaminen on suun-
niteltu toteutettavan ensi kesänä 
ja hankkeen projektipäällikkönä 
toimii Marianne Mäntylehto.

Tiivistä yhteistyötä Ou-
lun kanssa
Mikko Kälkäjä kertoo, että kol-
mas teema, joka värittää kevät-
talvea ja vielä ensi syksyäkin 
entistä enemmän, on Meri City 
Tunturi -hankkeen aikaansaan-
nosta. Viime viikolla vietettiin 
Syötteellä porokarnevaalit ja las-
ten rinteiden alapäähän raken-
nettiin meriaiheinen lumiaktivi-
teettien paikka, jossa saa kiipeillä 
tai seikkailla, ja välillä lämmitellä 
hienosti valaistussa jääiglussa.

Oleellista Meri City Tuntu-
ri -hankkeessa on tiivis yhteis-
työ Oulun kaupungin kanssa ja 
yhtenäisen matkailualueen ke-
hittäminen. Hanke on saanut ni-
mensä Oulun merisyydestä, kes-
kustan palveluista ja Syötteen 
tunturialueesta. Myös Syötteen 
lumimaailma liittyy Oulun to-
rille rakennettuun tunturilumi-
veistokseen ja Nallikariin meren 
jäälle on rakennettu kaupunki-
siluetti. On tarkoitus, että lumi-
maailmat ovat aktiivisessa käy-
tössä lumimonumentteineen, 
joissa lapsiperheet voivat nauttia 
ulkona olemisesta yhdessä.

Meri City Tunturi -hanke on 
Maakuntaliiton vahvasti rahoit-
tama, ja sitä hallinnoi Oulun Lii-
kekeskus ry. Uskotaan, että on 
yksi suuri hanke edesauttaa sitä, 
että Syötettä tuodaan entistä lä-
hemmäksi Oulua ja siellä olevia 
kansainvälisiä matkailijoita, ker-
toi Mikko Kälkäjä. (HT)

Syötteellä rakennetaan jälleen 
ensi kesänä, tavoitteena lisätä 
ympärivuotista matkailua alu-
eella, kertoo Mikko Kälkäjä. 

Pärjänkievari avoinna: Vko 09 - 10
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
to 01.03. 10.00 – 19.00 (keittiö 11.00 – 19.00)
 -Muksujen rattikelkkakisa klo 17 alk. Kokoontuminen Karpalossa
pe 02.03. 10.00 – 02.00 (keittiö 12.00 – 22.00)
 -Leffatuokio nuopparilla klo 17 alkaen
 -Karaokeilta Legendassa
la 03.03. 10.00 – 02.00 (keittiö 11.00 – 22.00)
 -PärjäCup 2012 2. osakilpailu klo 12 alk.
 -Fazer-KarkkiBingo klo 18 alkaen
 -Markus Aalto ja Tanja Torvikoski Band Legendassa klo 21 alk. 
 Ovimaksu 2 €
su 04.03. 10.00 – 21.00 (keittiö 11.00 – 21.00)
ma 05.03. 10.00 – 22.00 (keittiö 11.00 – 22.00)
ti 06.03. 10.00 – 22.00 (keittiö 11.00 – 22. 00)
 -Pihaleikkeikkejä lapsille klo 17 alk. Kokoontuminen Karpalossa
ke 07.03. 10.00 – 24.00 (keittiö 11.00 – 22.00)
 -Pärjä Talent 2012 esikarsinta Legendassa klo 19 alkaen
 -Pikkulauantain Karaokeilta Legendassa
to 08.03. 10.00 – 22.00 (keittiö 11.00 – 22.00)
 -Muksujen rattikelkkakisa klo 17 alk. Kokoontuminen Karpalossa
pe 09.03. 10.00 – 02.00 (keittiö 12.00 – 22.00)
 -Pärjä Talent 2012 Finaali Legendassa klo 19 alk.
 -Karaokeilta Legendassa
la 10.03. 10.00 – 02.00 (keittiö 11.00 – 22.00)
 -Fazer-KarkkiBingo klo 18 alkaen
 -Karaokeilta Legendassa
su 11.03. 10.00 – 17.00 (keittiö 11.00 – 17.00)

Syötteellä voimakasta 
rakentamista jälleen 
ensi kesänä

PÄRJÄNKIEVARIN JA 
SYÖTECARAVANIN OHJELMAA

SyöteCaravan p. 0400 499215
PärjänKievari p. 0400 499216

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte
info@syotecaravan.fi • www.syotecaravan.fi

Omaatko yliluonnollisia kykyjä?
Ei se mitään vaikka et omaisikaan.

Esikarsinta keskiviikkona 07.03.2012 klo 19
Finaali perjantaina 09.03.2012 klo 19

Ilmoittaudu mukaan leikkimieliseen kisaan!
Ilmoittautumiset osoitteeseen: 

info@syotecaravan.fi
Voittajille luvassa tuotepalkintoja

Kilpailutuomaristo valitsee esikarsinnoissa 
finaaliin viisi finalistia
joista yleisö äänestää 

PÄRJÄ TALENT 2012 kilpailun voittajan…
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Syötteen teemaliite

Teräsniskan 4-henkinen or-
kesteri aloitti soittamisen 
klo 22.30 ja jo silloin tanssi-
lavalla oli runsaasti ihmisiä. 
Orkesteri ja Teräsniska ovat 
esiintyneet yhdessä vuodes-
ta 2008 lähtien ja vuodessa 
on noin 100 keikkaa. Syöt-
teelle he saapuivat suoraan 
laivakiertueelta ja Syötteen 
esiintymisen jälkeen suun-
taavat pohjoiseen, jossa maa-
liskuun aikana on sovittu 20 
esiintymistä eri tunturikes-
kuksissa. 

-Olen keikkaillut joka 

Suvi Teräsniska veti Hotelli Iso-Syötteen täyteen väkeä
Kolarissa syntynyt, oululainen iskelmälaulaja Suvi Teräsniska veti 

perjantaina 24.2. Hotelli Iso-Syötteen tupaten täyteen väkeä eli noin 250 
henkilöä oli häntä kuulemassa. Kuulijakunta tulee vielä huomattavasti 

laajenemaan, sillä videojournalisti Ari Kettunen oli paikalla kameroineen ja 
teki ohjelmaa suosittuun MTV 3:n 45-minuuttia –ohjelmaan. Teräsniska ja 

Syöte tulee ulos televisiosta keskiviikkona 29.2. klo 20. 

vuosi viikon Lapissa. Toi-
nen hiihtokeskusten seson-
kiaika on pääsiäisen aika. 
Jos jää välipäiviä vietän ai-
kaa isovanhempieni luona 
Kolarissa. Päivisin hiihdän 
ja lumikenkäily lumisessa 
luonnossa on myös kiinnos-
tavaa. Lisäksi aktiviteettei-
hini kuuluu keilaus, mut-
ta hiihtäminen on mieluisin, 
kertoi Teräsniska haastatte-
lussa ennen esiintymistä. 

-Tavallisesti keikoilla-
ni on runsaasti faniporuk-
kaa, jossa tunnelma nousee 

Ennen esiintymistä Suvi Teräsniska 
oli oululaisen videojournalisti Ari Ket-
tusen haastattelussa MT-3:n 45-mi-
nuuttia –ohjelmaan.

heti ensi laulusta lähtien. 
Yleisö laulaa myös muka-
na ja he näyttävät osaavan 
ulkoa kaikki hittikappaleet. 
Hiihtolomakeikoilla on run-
saasti uusia kuulijoita, joten 
tunnelman nostaminen on 
haasteellisempaa. Iso-Syöt-
teellä Teräsniska kertoi käy-
neensä myös viime kevää-
nä. 

-Silloin oli flunssa ja pel-
kona äänen riittäminen. 
Mutta hyvin meni esiintymi-
nen, samoin sen jälkeen heti 
Kalajoella. 

Teräsniska on kiertänyt saman orkesterin kanssa tiuhaan tahtiin Suomea vuodesta 
2008 lähtien. Kitarassa Juho Huusko, kosketinsoittimissa Matti Riekki, rummut Mikko 
Leinonen ja bassoa soittamassa Jouko Isokangas. Lisäksi teknikko Jani Salomaa huo-
lehti saliäänestä ja monitoreista Simo Aalto. 

Teräsniskan saapuessa 
esiintymislavalle, sen edusta 
oli täyttynyt jo hyvissä ajoin 
kuulijoista. Myös läheiselle 
korokkeelle oli jätetty pöy-

distä vapaata tilaa, joka se-
kin oli täynnä kaiken ikäisiä 
kuulijoita. Teräsniska aloit-
ti ”Pahalta piilossa” –kap-
paleella ja myös neljäntenä 

lauletun ”Hennon kuiskauk-
sen” yleisö otti vastaan suu-
resti eläytyen. 

Heimo Turunen

Teräsniska sai orkesterinsa kanssa heti ensi laulusta lähtien tunnelman nousemaan kattoon. 

Suvi Teräsniskaa Syötteen mökiltään kuulemaan saapu-
nut Oululainen Ilkka Marttila kertoi matkustavansa vai-
monsa Marikan kanssa joka viikonloppu Syötteelle mö-
killeen, jonka he ostivat reilu vuosi sitten. 
-Ihan odotamme jo loppuviikosta, milloin pääsemme läh-
temään Syötteelle. Pudasjärveltä otamme aina mukaan 
myös Pudasjärvi-lehden, josta seuraamme paikkakun-
nan kuulumisia, kertoi Marttila orkesterin ollessa tauolla. 

Juha Kuukasjärvi palveli viime perjantaina infopisteessä suurimmaksi osaksi englan-
niksi. Kuvan ottohetkellä asioimassa oli ranskalainen äiti kahden lapsensa kanssa, jot-
ka eivät koskaan aiemmin elämässään olleet nähneet Syötteen kaltaista lumipaljoutta.
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Erityisesti ulkomaalaisten 
ryhmien suosiossa olleen 
aktiviteetin parissa on käy-
nyt virkistäytymässä moni-
en yrityksien ryhmiä. Myös 
polttarinumerona ralliau-
toilu on osoittautunut erin-
omaiseksi. Väisänen kertoo, 
että ralliautoilu jäällä vie-
hättää sellaisia, joiden koti-
maassa liukkaalla ei pääse 
ajamaan. Myös naiset ovat 
innostuneet liukkaalla aja-
misesta kun vieressä opas-

Vauhdin hurmaa Moottoriurheilukeskuksesta

tetaan tarkoin auton käsitte-
lyä.

Rallipakettiin kuuluu 
matkat Naamangan moot-
toriurheilukeskukseen, jos-
sa ensin opastetaan teoriassa 
ralliautolla ajoa jäisellä ra-
dalla. Tämän jälkeen saa ajaa 

kolme testikierrosta 1,3 km 
pitkällä radalla. Tämän jäl-
keen ajetaan kelloa vastaan 
ja ryhmän jäsenet saavat ajo-
aikansa vertailtavaksi leikki-
mielisesti. Pakettiin kuuluu 
myös toiset kolme testikier-
rosta nelivetoisella autolla, 

Syötteen alueen matkailuelämykset ovat saaneet lisää ulottuvuuksia moottoriurheilun 
parissa. Iso-Syötteen Matkailu Oy:n Reijo Väisänen järjestää vähintään neljän hengen 
ryhmille mahdollisuuksia kokeilla ralliautolla ajamista jäädytetyllä radalla.

BWW 320 automaatti, jossa kuvassa an-
netaan naisryhmälle ajo-opetusta.

joka kiitää vielä edellistäkin 
hurjempaa vauhtia ja neljän-
nen kierroksen saa jälleen 
ajaa kelloa vastaan. Keskuk-
sesta löytyy myös lämmitet-
ty taukotila kahvitarjoilui-
neen.

Moottoriurheilukeskuk-
sesta löytyy yhteensä vii-
si erilaista autoa: Volvon 
tekniikalla varustettu Opel 
Ascona, Volvo 244, taka-

vetoinen Ford Cosword V6-
koneella, BMW 320 ja Ford 
Sierra 4x4. Kaikki autot ovat 
vakuutettuja ja niistä löytyy 
turvakaaret, 6-pisteturva-
vyöt, kuppipenkit ja piikki-
renkaat.

Reijo Väisänen kertoo, että 
hän keksi aloittaa mootto-
riurheilun tarjoamisen turis-
teille oman harrastaneisuu-
tensa vuoksi. Aikaisemmin 

tosissaan kilpaa RallyCros-
sia ajanut Väisänen tapaa 
vielä tänäkin päivänä käydä 
harrastusmielessä ajamas-
sa jokamiehenluokan ralli-
kilpailuissa Pohjois-Suomen 
alueella.

Jenny Kärki
Kuvat Teija Sarajärvi
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Sierra Cosworth v 6 koneella englannis-
sa tehty ralliauto, joka on ollut alunpe-
rin nelivetoinen, mutta muutettu takave-
toiseksi.
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Avantoon 
virkistymään
Avantouintipaikalla Pietari-
lassa oli vilskettä sunnuntai-
iltana 25.2. yhteisessä uintita-
pahtumassa, jonka järjestivät 
Pudasjärven Urheilijoiden 
uintijaosto, liikuntalauta-
kunta ja Työpetari ry. Pari-
kymmentä henkilöä kävi ui-
massa ja kymmenkunta kävi 
vaan muuten paikalla asias-
ta kiinnostuneina tai ollen 
kyytimiehenä. Myös koulu-
laisia uskaltautui avantoon. 
Jätkänkynttilät valaisivat 
rantapolkua ja kaikille tarjot-
tiin kuumaa mehua ja ulko-
na nuotiolla sai paistaa gril-
limakkaroita. 

Avanto on avoinna kai-
kille halukkaille. Työpetaril-
ta voi käydä lunastamassa 

avaimen lämpimään puku-
koppiin 23 euron hinnalla. 
Jos esimerkiksi ryhmä ha-
luaisi varata kertauintimah-
dollisuuden, voi silloinkin 
ottaa yhteyttä Työpetariin ja 

sopia asia. 
Yhteisesti sovittiin, että 

torstai-iltaisin olisi yhteinen 
avantouinti-ilta, jolloin myös 
sauna on lämpimänä klo 18-
20. (ht)

Myös koululaisia uskaltautui avantoon. Avannolla vasemmalta Iita-Liisa Järvenpää, 
Teemu Lukkari, Katja Järvenpää, Aleksi Isomursu, Eeva Kenttälä ja Roope Järvenpää.

Jätkänkynttilät valaisivat rantapolkua ja kaikille tarjottiin 
kuumaa mehua ja ulkona nuotiolla sai paistaa grillimak-
karoita. 

Avanto on avoinna kaikille halukkaille. Työpetarilta voi käydä lunasta assa avaimen 
lämpimään pukukoppiin 23 euron hinnalla

Lauantaina 18.2. Hirvaskos-
ken koululla järjestettiin en-
simmäinen Laskiaislauan-
tai-tapahtuma. Tällä kertaa 
mukana tapahtumaa järjes-
tämässä olivat Hirvaskosken 
kyläyhdistys, Sotkajärven 
Veto, Kansalaisopiston kan-
sanmusiikkiorkesteri ja Osal-
lisena Suomessa - hankkeen 
SuomiStartti (suomenkielen 
alkeet). Tuulinen päivä ke-
räsi tapahtumaan osallistujia 
muutamia kymmeniä. 

Hiihtokilpailuissa näh-
tiin vipellystä moneen mal-

Laskiaistunnelmia Hirvaskoskella

liin. Nuorimmat hiihtäjät 
sivakoivat perinteiseen tyy-
liin ja hieman varttuneem-
mat tyylittelivät luistellen 
maaliin. Jokainen hiihtäjä sai 

kaulaansa mitalin. Lämpi-
män mehun ja hernekeiton 
jälkeen siirryttiin musiikin 
pariin. Kansanmusiikkior-
kesteri Reijo Kossin johdol-
la esitti suomalaista ja venä-
läistä kansanmusiikkia. Alpo 
Laakkonen ehti Lumivuo lu-
menpudotuslaitteen esitte-
lyn lomassa tarttua mikrofo-
niin ja toimia laulusolistina 
orkesterissa. 

SuomiStarttilaiset toi-
vat kansainvälistä meinin-
kiä tapahtumaan. Iloinen 
puheensorina; sekoitus ve-
näjää, englantia ja suomea 
solisi ympärillä. Ryhmän ai-
noa miespuolinen opiskelija, 
Kahin, toimi palkintojen ja-
kajana. Saamme lukea suo-
menkielen opiskelijoiden 
koulutehtävänä kirjoittaman 
ja kuvittaman jutun tapahtu-
masta hieman myöhempänä 
ajankohtana. 

Hirvaskosken kyläyhdis-
tys tarjosi ilmaisen herne-
keiton kaikille halukkaille 
ja puffetista sai ostaa pan-
narikahvit jälkiruoaksi. Seu-
raavan kerran kyläyhdistys 
tempaisee lauantaina 17.3. 
Hyvän Olon – lauantain 
merkeissä. Silloin on luvassa 
hyvää oloa liikunnan ja hoi-
tojen muodossa. 

Kevättä kohden mennään 
ja talitintin tirskuttelua odo-
tellaan. Kiitos kaikille muka-
na olleille!

Paula Ylitalo
kuvat Maria Kyngäs

Hiihtokilpailuissa nähtiin vi-
pellystä moneen malliin.

Palkitut yhteiskuvassa.

Mitaleiden jako käynnissä

Turpeiselle arvokas mitali kultaristein

Pudasjärven Sotainvalidien vuosikokouksessa maanantaina 27.2 Veli Liehu ja Antti Pe-
sälä luovuttivat Suomen Tasavallan Presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruu-
sun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein Aukusti Johannes Turpeiselle, joka palveli 
jatkosodassa. Vuosikokouksesta enemmän ensi viikon lehdessä.

Perheitä tulisi avustaa korot-
tamalla lapsilisiä. Jos lapsilisät 
nostettaisiin kaksinkertaisiksi, 
se omaltaan osaltaan innostai-
si nuoria tekemään lisää lapsia. 
Lisäksi lapsiperheitä tulisi tu-
kea kaikin mahdollisin tavoin, 
jos rahat eivät riitä normaaliin 
elämiseen. 

Lapsilisien korotus Lukijan kynästä

Näin saataisiin Suomeen 
enemmän lapsia ja myöhemmin 
heistä saataisiin työvoimaa sekä 
veronmaksajia työmarkkinoille. 
Vanhemmille työntekijöille taat-
taisiin parempi tulevaisuus, siis 
päästämällä heidät eläkkeelle il-
man sairastumista, mieluummin 
ennen eläkeikää.

Työikäiset nuoret saisivat 
töitä ja Suomessa olisi enem-
män veronmaksajia sekä yh-
teiskunta toimisi paremmin.

Unto Valikainen
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Rimminkankaan koulus-
sa on kärsitty sisäilmaon-
gelmien keskellä jo usean 
vuoden ajan. Ensimmäi-
set oireilevat henkilökun-
nan jäsenet ovat oireilleet 
jo vuosia sitten. Henkilö-
kunta on jo vuosia tuo-
nut esille huolensa koulun 
kunnosta; vesivuodoista, 
kupruilevista maaleista 
sekä koulun huonosta si-
säilmasta. 

Ensireaktio ja vastaan-
otto huoleen on ollut vä-
hättely. Kupruilevat maa-
lit ja vesivuodot todettiin 
kosmeettisiksi haitoiksi 
ja paikallisiksi. Asioita ei 
saanut suurennella. Oirei-
ta vähäteltiin.

Vuosien raportoinnin 
ja vaikeiden oireiden il-
maannuttua, asia lopul-
ta tutkittiin. Tutkimuksis-
sa löydettiin terveydelle 
haitallisia kemiallisia yh-
disteitä (VOC) ja erityis-
opetuksen rakennukses-
ta löydettiin myös useita 
mikrobilöydöksiä muun 
muassa aktinobakteeria eli 
sädesientä. 

Vetoomus Rimminkankaan henkilökunnan 

ja oppilaiden työturvallisuudesta
On selvää, että henkilös-

tö ja oppilaat ovat altistu-
neet terveydelle haitallisil-
le mikrobeille ja kemiallisille 
yhdisteille. Oireet ovat to-
dellisia ja perusteltuja sekä 
lääketieteellisesti että ra-
kennusten löydösten perus-
teella. 4-rakennuksen löy-
döksistä ei vielä ole tietoa. 
Tiedämme kuitenkin, että 
rakennuksessa on vesivahin-
koja. Tiedämme, että todel-
la monet henkilökunnan jä-
senet ja oppilaat oireilevat 
4-rakennuksessa. Osa ei voi 
käydä 4-rakennuksessa ol-
lenkaan.

Rimminkankaan lisäk-
si oppilaiden opetusta ta-
pahtuu liikuntahallilla, jossa 
useat oppilaat oireilevat lii-
kuntatunneillaan. Liikunta-
hallilla oireilevat myös mo-
net opettajat. Osa opettajista 
ei voi käydä liikuntahallil-
la ollenkaan, koska lyhytkin 
vierailu aiheuttaa vaikeat oi-
reet. Liikuntahalli on yksi lii-
kunnanopettajien työtiloista.

Osa henkilökunnasta on 
sairastanut nyt jo usean vuo-
den, vain ja ainoastaan kou-

lun sisäilman vuoksi. Osa 
työntekijöistä on todella pa-
hasti altistunut Rimminkan-
kaan sisäilman vuoksi. Sai-
rastaminen on vaikuttanut 
valtavasti työn tekemiseen 
ja jokapäiväiseen elämään. 
Osan oirekuva koko ajan laa-
jenee. Koulun henkilökuntaa 
on joutunut olemaan pitkillä 
sairauslomilla.

Rimminkankaan remon-
tin aikana tilapäisissä ope-
tustiloissa Hilturannan 
leirikeskuksessa, pahiten al-
tistuneet henkilökunnan jä-
senet ja oppilaat, olivat täy-
sin oireettomia kahdeksan 
kuukauden ajan. Ainoastaan 
Hilturannan tiloihin vahin-
gossa tuodut homeiset ma-
teriaalit syyskuussa 2011 
aiheuttivat Hilturannassa 
työskennelleille oireita. 

Sisäilmaongelmien aika-
na Rimminkankaalla on va-
litettavasti tapahtunut aivan 
liian monta vahinkoa: Ho-
meisista rakennuksista ma-
teriaaleja ja jopa ilmanpuh-
distimia on kuljetettu useasti 
puhtaisiin tiloihin. Materi-
aalien uusimisesta ja asian-

mukaisesta puhdistamisesta 
on täytynyt käydä jatkuvas-
ti keskustelua, vaikka työ-
terveyshuolto on kiitettäväs-
ti huolehtinut kasvotusten ja 
kirjallisesti koulun johdon ja 
teknisen puolen informoin-
nista asian suhteen. Jokainen 
muutto on kuitenkin tapah-
tunut yrityksen ja erehdyk-
sen kautta. Tämä on yksi esi-
merkki siitä, että asiaan ei 
ole missään vaiheessa suh-
tauduttu tarvittavalla vaka-
vuudella. Jokainen vahinko 
on aiheuttanut kärsimystä 
oireileville ja sairauslomia.

Marraskuussa 2011, kaik-
ki ovat palanneet jälleen 
Rimminkankaalle remon-
toituihin tiloihin. Ainoas-
taan 4-rakennuksen tilanne 
on kesken. Remontti ei kui-
tenkaan ole tuonut helpo-
tusta Rimminkankaan ti-
lanteeseen. Päinvastoin. 
Rimminkankaalla oireilevat 
aiemmin oireilleitten lisäk-
si myös uudet opettajat. Lu-
kuisia oppilaita kärsii oireis-
ta. Osa henkilökunnasta on 
joutunut jäämään jo sairaus-
lomalle, vaikeiden oireiden 

vuoksi. Osa sinnittelee vielä.
Vetoamme tällä kirjoi-

tuksella, että tällä kertaa 
viestiimme reagoitaisiin 
nopeasti. Kaikki aiemmin il-
moittamamme huolenaiheet 
on lopulta pystytty todista-
maan oikeiksi. Vähättely ja 
viivyttely ovat aiheuttaneet 
viime vuosien aikana vain 
valtavaa kärsimystä.

Jo nyt on näkyvissä, mil-
laisia vaikutuksia viivytte-
lyllä on ollut henkilökun-
nan ja oppilaiden terveyteen 
ja oppilaiden opetukseen. 
Eikö nyt olisi jo aika toi-
mia nopeasti? Eikö työikäis-
ten opettajien ja muun kou-
lun henkilöstön terveyden ja 
työkyvyn säilyminen työpai-
kalla olisi tärkeätä? 

Puhumattakaan, mitä vai-
kutuksia tästä on oppilaille. 
Mitä altistuminen mikrobeil-
le ja kemiallisille yhdisteille 
tulee aiheuttamaan heidän 
tulevaisuudelle? 

Oppilaiden tulisi voida 
käydä koulua siten, kun se 
on koululaissa määrätty. Op-
pilaille tulisi taata terveel-
linen opiskeluympäristö. 
Oppilailla tulisi olla oike-
us hyvään ja laadukkaaseen 
opetukseen. Näiden sisäil-
maongelmien keskellä op-
pilaiden opetus on kärsinyt 
pätevien opettajien sairas-

teluista johtuvista pitkis-
tä sairauslomista. Vaih-
tuvat sijaiset, eivät pysty 
vetämään kokonaisuuksia 
siten, kuin olisi tarkoitet-
tu. Sijainen ei hetkessä ai-
kaansaa luottamuksellis-
ta ja tuloksia aikaansaavaa 
opetussuhdetta murros-
ikäisen oppilaan kanssa.

Tämä ongelma ei ka-
toa seurannalla. Tähän 
ongelmaan ei varmasti 
löydetä ratkaisua vähätte-
lemällä, oireilevia syyllis-
tämällä eikä lääkkeitä syö-
mällä. Nämä kaikki on jo 
kokeiltu. Remonttiin ase-
tettiin paljon toiveita mut-
ta saimme pettyä myös 
remontin tuloksiin. Mie-
lestämme ainoa lääke on 
nopea toiminta ongelmi-
en selvittämiseksi ja avoin 
keskustelu koko Rimmin-
kankaan henkilöstöä ja 
oppilaita ajatellen. Kaikille 
tulisi saada tilat, joissa voi 
työskennellä ilman sairas-
tamista. 
Rimminkankaan 
koululla 15.12.2011

Yhteistyötoiveikkaina, 
34 vetoomuksen allekir-
joittanutta Rimminkan-
kaan koulun henkilö-
kunnan jäsentä.

Laajennustyöt toteutetaan 
yhteistyössä Oulun aikuis-
koulutuskeskuksen kanssa, 
ja töitä hoitaa tällä hetkellä 
kolme maarakennuskoneen 
kuljettajan ammattitutkintoa 
suorittavaa opiskelijaa.

Golfkenttä on aikaisem-
min rajoittunut suon reu-
naan, ja yrittäjä Pekka Kin-
nusen mukaan epätasaiseen 
maastoon on hukkunut luke-
mattomia golfpalloja. Uudel-
ta tasaiselta nurmelta pallot 
löytyvät tulevaisuudessa hel-
pommin, eikä etsintäretkil-

Golfkentän laajennustöistä kokemusta opiskelijoille

le tarvitse lähteä rämpimään 
väylän ulkopuolelle. Jos ai-
kataulussa pysytään laajen-
nukselle saataisiin nurmikko 
jo ensi kesäksi.

Yksi golfkentän laidal-
la työskentelevistä opiskeli-
joista on Iistä lähtöisin oleva 
Satu Huhtala, jolle konei-
den parissa työskentely on 
tullut tutuksi muiden mu-
assa hänen isänsä yritykses-
tä, joka toimii maalämpökai-
vojen parissa. Aikaisemmin 
viheralan töitä tehnyt nuori 
nainen ajautui miesvaltaisel-

le alalle omien kiinnostuk-
senkohteittensa perusteella.

- Pojilla on tapana rassail-
la mopoja ja muita konei-
ta pienestä pitäen, ja itsel-
lä kiinnostus alaa kohtaan 
ei ollut tuolloin vielä niin 
suuri, mutta nopeasti tässä 
pääsee samalle tasolle kuin 
muutkin. Jätkäporukassa 
on aivan mukavaa, ja kyl-
lä tämä ala sopii naisillekin 
siinä missä miehillekin jos 
on tottunut vähänkään fyy-
sisempään työhön, kertoo 
Huhtala ja toteaa myös naut-

tivansa työstä maarakennus-
koneiden parissa.

Opiskelijoilla on ollut 
myös haastavia tehtäviä 
golfkentän laajennuksen pa-
rissa. Työt on ensinnäkin 
pakko tehdä talviaikaan sil-

lä kesällä suoalue on liian 
upottava painavien kaivuu- 
ja pyörökoneiden kuljetta-
vaksi. Nytkin lumi on täyty-
nyt ensin raivata pois, jotta 
maa pääsee jäätymään. Huh-
talalle haasteet ovat tuoneet 

vain lisää intoa työntekoon 
ja koska koulupäivien puit-
teissa tehtävät työtunnit jää-
vät vähäisiksi, intoa riittäisi 
paiskia töitä enemmänkin.

Jenny Kärki

Satu Huhtala ja Petri Vilmi pääsevät oppimaan maarakennushommia käytännöntyön 
parissa Koillis-Golfin kentän laidalla.

Koillis Golfilla on tällä hetkellä menossa laajennustyöt. Pitkien lyöntien 
paikalle tulee tasaista nurmipintaa, ja siistimmän ilmeen lisäksi 

laajennettu alue lisää kentän turvallisuutta huomattavasti.
Golfkenttä on aikaisemmin rajoittunut suon reunaan, ja yrittäjä Pekka 
Kinnusen mukaan epätasaiseen maastoon on hukkunut lukemattomia 

golfpalloja. 

!
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Oulunkaaren kuntayhtymä alkaa tuottaa työterveyshuollon pal-
velut itse kaikissa kunnissa elokuun alusta lähtien. Siihen saakka 
Iissä ja Pudasjärvellä toiminta jatkuu ostopalveluina. Muutosta 
varten kuntayhtymään on perustettu vastaavan työterveyslääkä-
rin virka, johon on valittu haukiputaalainen Jyrki Tyvelä.

Työterveyshuollon vastaava lääkäri toimii työterveyshuollon 
vastuullisena asiantuntijana ja johtajana koko kuntayhtymässä. 
Hän on muiden työterveyslääkäreiden ja muun työterveyshen-
kilökunnan lähiesimies ja toimii terveyspalvelujohtajan kumppa-
nina työterveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja ta-
loudellisessa seurannassa.

Oulunkaari tiedotus

Kiireetön lääkäriaika miltä tahansa 
Oulunkaaren terveysasemalta
Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan kuntalaiset voivat jat-
kossa käyttää kiireettömiä lääkäripalveluita millä tahansa Oulun-
kaaren terveysasemalla.

Nyt voimaan tulevan muutoksen mukaan kuntalainen voi asi-
oida muissa asioissa lähimmällä terveysasemallaan, mutta halu-
tessaan varata kiireettömän lääkäriajan esimerkiksi naapurikun-
nasta, jossa odotusajat ovat mahdollisesti lyhyemmät.

Uudistukseen on päädytty, koska Oulunkaaren kuntien poti-
lasjonot vaihtelevat kunkin kunnan lääkäritilanteen mukaan. Jat-
kossa Oulunkaaren asukkaat ovat keskenään tasavertaisemmas-
sa asemassa kiireettömän hoidon suhteen. 

Halutessaan kuntalainen voi siirtää myös kaikki terveyspalve-
lunsa valitsemalleen Oulunkaaren terveysasemalle. Terveyspal-
veluihin kuuluvat lääkäri- ja hoitajavastaanottojen lisäksi labo-
ratorio, kuntoutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto ja 
neuvolapalvelut. Jos siirtää kaikki terveyspalvelut, valinta on voi-
massa vähintään vuoden ajan. Valinnasta täytyy ilmoittaa kirjalli-
sesti lomakkeella, joita saa terveysasemilta ja Oulunkaaren net-
tisivuilta.

Jos haluaa varata toiselta terveysasemalta vain kiireettömiä 
lääkäriaikoja, kirjallista lomaketta tai muita ennakkoilmoituksia 
ei tarvita.

Oulunkaari tiedotus

Työterveyshuolto omana toimintana

Kaupunginvaltuusto:

Kuntalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista tehdään kertomus

Projektipäällikkö Jari Jussila kertoi laajakaistayhteyksien 
rakentamisen alkavan tänä vuonna, tekninen johtaja Rit-
va Kinnula valotti jätehuoltotaksoja ja antoi yleiskatsauk-
sen jätteenkuljetuksista sekä puheenvuoron pitämiseen 
valmistautuva työllistämiskoordinaattori Sari Ranua ker-
toi tänä vuonna tehtävän Hyvinvointikertomuksen tuovan 
esiin kuntalaisten hyvinvointitarpeita.

Hallintojohtajaksi yksimielisesti valittu Seija Turpeinen esittämässä kiitokset valinnasta. 
Ensimmäisten onnittelijoiden joukossa olivat valtuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa ja kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila.

Sirpa Timonen-Nissi kertoi maahanmuuttajanuorten tuki-
asuntoyksilön toiminnasta ja taustalla Virpi Harilahti-Juo-
la, joka valotti kongolaisten perheiden Pudasjärvelle tu-
lon vaiheita. 

Mehän osataan 
vaikka mitä

Pudasjärvellä toimivat Maa- 
ja kotitalousnaiset puheen-
johtaja Anne Väyrysen joh-
dolla istahtivat iltakahvien 
merkeissä kuulemaan kon-
golaisten maahanmuutto-
tilanteesta sekä pohtimaan 
osaltaan erilaisia mahdolli-
suuksia osallistua kotoutu-
mistyöhön.

Ensimmäiseksi nämä mo-
nipuolisen työn sekä aineel-
lisen ja henkisen hyvinvoin-
nin edistämisen osaajat ovat 
mukana vaate, kodintekstii-
li, huonekalu, astia, lamppu 
ja polkupyörä keräyksessä 
kongolaisille.  Keräys tul-
laan järjestämään lauantai-
na 3 .3. klo 12-16 Neli-Iikka-
lassa. Keräyksestä vastaavat 
Aini Koivula ja Oona Parvi-

ainen Oulunkaaren kuntayh-
tymän pakolaistyöstä. Lisä-
tietoja Oona 050 564 3684 tai 
Aini 050 409 3795.

Maa- ja kotitalousnai-
set esittivät myös ideoita ja 
ajatuksiaan ystäväperhe-
toiminnan käynnistämises-
tä – niinpä yhtä seitsemästä 
kongolaisperheestä odottaa 
Suomessa pudasjärveläinen 
ystäväperhe. Naisten ver-
taistuki- sekä kokkiryhmä-
toiminnan ääreen palataan, 
kun kongolaiset tulevat Pu-
dasjärvelle.

”Muut tekkee mitä os-
saavat, me pudasjärveläiset 
mitä halutaan.”

Tarja Väisänen

Kuvassa on Maa- ja kotitalousnaisia pohtimassa järjes-
tönsä toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kongolais-
ten kotoutumistyöhön yhdessä pakolaistoiminnan, seu-
rakunnan diakonian ja nuorisopalveluiden kanssa.

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto kokoontui tämän 
vuoden ensimmäiseen koko-
ukseensa torstaina 23.2. Hal-
lintojohtajaksi valittiin neljän 
hakijan joukosta tradenomi 
Seija Turpeinen, joka on jo 
hoitanut tehtävää talous- ja 
henkilöstöpäällikön nimik-
keellä.

Kaupungin ilmoitukset 
päätettiin julkaista muun 
muassa Pudasjärvi-lehdessä 

ja Iijokiseudussa. Paikallista 
laajempaa merkitystä omaa-
vat kuulutukset julkaistaan 
myös Kalevassa, Kansan 
Tahdossa ja Suomenmaassa 
sekä virka- yms. kuulutuksia 
joko alan ammattilehdessä 
tai myös muissa viran täyttä-
misen kannalta tarpeellisek-
si katsottavissa lehdissä. 

Kaupunki päätti laatia 
kuntalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista hyvinvoin-

tikertomuksen, joka on kun-
talain mukaan laadittava 
vähintään kerran valtuusto-
kauden aikana. 

Asiaa esitellyt työllistä-
miskoordinaattori Sari Ranua 
totesi Hyvinvointikertomuk-
sen tuovan esiin kuntalaisten 
hyvinvointitarpeita sekä ar-
vioi toteutunutta toimintaa, 
hyvinvointipolitiikkaa sekä 
kunnan voimavarojen ja tar-
peiden välistä suhdetta. Ker-
tomus toimii valmistelijoiden 
työvälineenä hyvinvointi-
tiedon kokoamisessa, rapor-
toinnissa ja seurannassa sekä 
resursoinnin suunnittelussa. 
Luottamushenkilöille se on 
väline päätöksenteossa, re-
sursoinnissa ja vaikuttavuu-
den arvioinnissa.

Kertomuksen laadinnassa 
otetaan Ranuan mukaan huo-
mioon viime keväänä teh-
ty hyvinvointikysely, johon 
saatiin 170 eri-ikäisen ihmi-
sen vastaus. Siellä toivottiin 
muun muassa yhteistä savu-
saunaa kuntalaisille sekä ko-
rostettiin syrjäseudulla asu-
misen mahdollisuutta. Ranua 
lupasi hyvinvointikertomuk-
sen luonnoksen valmistuvan 
ensi kesäkuussa. 

Jätetaksoihin alen-
nusta vuoden alusta
Tiedoksi saatettavissa asiois-
sa valtuustoa keskustelutti 
jätetaksat. Tekninen johtaja 
Ritva Kinnula kertoi jätekul-
jetuksen kilpailuttamisesta 
tulleen alennuksen jätetak-
soissa näkyvän tämän vuo-
den ensimmäisissä laskuissa. 
Kinnula korosti, että kaikki-
en kaupunkilaisten on teh-
tävä jätehuoltosopimus ja 
maksettava perusmaksu sekä 
jätteenkuljetusmaksua astia-
koon mukaan. Aluekeräys-
pisteisiin tai kimppaan liitty-
neet maksavat perusmaksun 
ja ao. vuosimaksun. 

Kaupunginjohtajalta pyy-
dettiin myös lyhyt katsaus 
kuntarajojen muutosasioista. 

-Pelkkä muutoksen vas-
tustaminen ei ole viisas-
ta, vaan pitää olla itse teke-
mässä muutosta. Kuntien 
on annettava lausunto 13.4 
mennessä. Pudasjärven kau-
pungin on tehtävä se hyvin 
huolella, vastasi kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila. 

Maahanmuuttoasiaa
Kokouksen aluksi kuultiin 
selvitys maahanmuuttoasi-
oista. Perheryhmäkodin ja 
tuetun asumisen vastaava 
ohjaaja Sirpa Timonen-Nis-
si kertoi maahanmuuttaja-
nuorten perheryhmäkodin 
olevan alaikäisten nuorten 
koti, jossa pidetään nuorista 
kokonaisvaltaisesti huolta. 
Yhdessä tehdään muun mu-
assa retkiä. Pojat tykkäävät 
pelata jalkapalloa ja käyvät 
kuntosalilla. Tytöille järjes-
tettiin äskettäin uimakoulu, 
josta olivat todella innois-
saan. He käyvät mielellään 
myös zumbassa ja kokkiker-
hossa. 

Projektikoordinaattori 
Virpi Harilahti-Juola koros-
ti, että maahanmuutto ei ole 
uusia asia, vaan sitä on har-
rastettu vuosisatojen ajan. 
Tällä hetkellä Pudasjärvel-
lä on noin 80 ulkomaalaista 
12 eri maasta ja joilla on 14 
eri äidinkieltä. Suurimmaksi 
osaksi he ovat tulleet Pudas-
järvelle avioliiton tai työn 
kautta. Lisäksi on noin 100 
henkilöä vastaanottokeskuk-
sessa, jotka odottavat pää-
töstä, voivatko jäädä Suo-
meen. Uutena asiana on tänä 
keväänä Kongosta saapuvi-
en 42 hengen ryhmä, jotka 
tulevat suoraan Pudasjärven 
asukkaiksi. Heille on varat-
tu asunnot, koulu- ja päivä-
hoitopaikat. Muuttajien odo-
tetaan saapuvan Oulunsalon 
lentokentälle torstaina 8.3. 

Laajakaistan rakenta-
minen etenee
Pudasjärvellä tavoitellaan 
laajakaistayhteys joka kotiin. 
Sitä toteuttamaan tullaan pe-
rustamaan Osuuskunta, to-
dennäköisesti Taivalkosken 
kanssa yhteistyössä. 

-Ainoa tapa toteuttaa laa-
jakaistayhteys joka kotiin, 
on tehdä se itse, totesi Laaja-
kaistaselvityshankkeen pro- 
jektipäällikkö Jari Jussila. 
Hän kertoi Osuuskunnan 
perustamisen olevan etene-
mässä hyvää vauhtia. Run-
koverkon rakentaminen on 
tarkoitus aloittaa jo tämän 
vuoden puolella, josta sitten 
myöhemmin rakennetaan 
haarayhteydet eri koteihin. 
Rakennustyön arvioidaan 
kestävän kolme vuotta ja 
kustannusarvio on 13-15 
miljoonaa euroa, johon on 
luvassa reilut puolet valtion 
avustusta. Osuuskunnan pe-
rustamisasia tulee käsiteltä-
väksi seuraavaan kaupun-
ginvaltuuston kokoukseen, 
lupasi Jussila. 

Heimo Turunen
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PALVELUHAKEMISTO ON EDULLISTA
ILMOITUSTILAA!

040 1951 732
Ota yhteys 

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

 • AuTOMAALAuKSET
 • KOLArIKOrJAuKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKuuTuSYHTIöIDEN TYöT
 • TrAILErIN VuOKrAuS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

AVAINPALVELUT

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

VUOKRAKONEITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAuTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TArVIKKEET
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

VALOKUVAUSLIIKEITÄ

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät LUMENPUDOTUSLAITTEITA

PURKUOSIA

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

ISÄNNÖINTEJÄ

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi
UUTUUS  KARAVAANARI !

Alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.com

Tiedustelut: 

Asuntovaunujen ja -autojen kattojen lumenpoistoon

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Huom! 22.2. alkaen
ajanvaraukset iltaisin

klo 17 jälkeen.

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA
Taidolla ja tyylillä

Ajoneuvot
Teolliset Huonekalut

Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Pudasjärven Lukio 2012

Ylää olevalla Kiinteistöneliön ilmoituksella tuetaan Pudasjär-
ven lukion ranskalaisen ystävyyslukion Comeniuksen mat-
kaa. Ks. ed. Pudasjärvi-lehti lukion liite, jossa Comenius-asiaa 
enemmän.
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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). 

Samsung digiboksi,kaapeliso-
vitus, kortinlukijalla ja Esla-pot-
kupyörä tarpeettomana. Kysy 
puh.040-7562013.

Runsaasti Hevoshullulehtiä 
0,50€/kpl, Jessy-lehtiä 0,50€/
kpl ja koululaislehtiä 0,50€/kpl. 
Puh: 0400-294 009.

Halutaan vuokrata lakarin-
puolelta lapsiperheelle rivi- tai 
omakotitalo. Puh:0451239645

VUOKRATAAN

Sonja Raappana ja Aleksi Härkönen 
mitaleille PM-hiihdoissa Kuusamossa

Kuusamon Petäjälammella 
hiihdettiin la 18.2 PM-hiih-
dot vapaalla hiihtotyylil-
lä. Olosuhteet olivat erin-
omaiset ja kilpailijoita oli 

ilmoittautunut eri sarjoihin 
toista sataa. Pudasjärven Ur-
heilijoita kilpailuissa edusti-
vat Epp Maiddla (T 16), Son-
ja Raappana (T 11), Aleksi 

T 11 PM-mitalistit (vas): Roosa Riikola, Siiri Ukkonen
ja Sonja Raappana

Härkönen (P 15) ja Antti-Jus-
si Raappana (P 10).

Päivän ensimmäisen mi-
talin nappasi Sonja Raap-
pana sijoittumalla 11-vuo-
tiaiden tyttöjen tiukassa 
kilpailussa kolmanneksi. 
Toinen palkintosija tuli het-
keä myöhemmin P 15-sarjas-
sa, jossa Aleksi Härkönen si-
joittui toiseksi Oulunsalon 
Kalle Määtän jälkeen. Epp 
Maidla ja Antti-Jussi Raap-
pana hiihtivät myös hyvin 
omissa sarjoissaan sijoittuen 
seitsemänneksi ja kuuden-
neksi. 

P 15-sarjaan olivat il-
moittautuneet Pudasjärvel-
tä myös Taneli Härkönen ja 
Tero Koivula, mutta he jou-
tuivat jättämään PM-kisat 
väliin sairastelujen vuoksi.

Epp, Sonja ja Antti-Jus-
si olivat edustamassa Pu-
dasjärven Urheilijoita myös 
edellisenä viikonloppuna 
sunnuntaina 12.2 Iissä pe-
rinteisellä tyylillä hiihdetys-
sä Hopeasomman aluekil-
pailuissa. 

Parhaiten Iin kilpailuissa 
onnistui Antti-Jussi Raappa-
na, joka sijoittui 9-vuotiaiden 
poikien sarjassa kolmannek-
si. Tyttöjen hiihtoon vaikut-
tivat ainakin jonkin verran 
pito-ongelmat sakeassa lu-
mipyryssä.

Antti-Jussi Raappana lähtökiihdytyk-
sessä Kuusamon PM-hiihdoissa. Sonja ja yksipotkuinentasatyöntö Iissä 12.2.

Kuusamon PM-hiihdot:
N11 2km 1. Riikola Roosa Ylikii-
mingin Nuijamiehet  7.55,7,2. Ukko-
nen Siiri Kuivasjärven Aura 8.01,2,  
3. Raappana Soa Pudasjärven Urhei-
lijat  8.12,0 
M10 2km 1. Rahikkala Atte Kem-
peleen Kiri 7.59,4, 2. Maaninka Lau-
ri Kuusamon Erä-Veikot 8.31,8, 6. 
Raappana Antti-Jussi Pudasjärven 
Urheilijat  9.27,2 
M15 5km 1. Määttä Kalle Ou-
lunsalon Vasama 14.30,4, 2. Här-
könen Aleksi Pudasjärven Urheili-
jat 15.49,0 
N16 5km 1. Vähäkuopus Pia Ou-
lun Hiihtoseura 15.42,6, 2.  Söyrin-
ki Aija  Oulun Hiihtoseura 16.07,1, 
7. Maidla Epp Pudasjärven Urheili-
jat 17.00,1 

Iin Hopeasompa
aluekilpailut:
Pojat 9 vuotta 1 km P 
1. Rahikkala Atte  Kempeleen Kir 
3.46,8, 2. Maaninka Aaro Kempe-
leen Kir 3.52,5 0.05,7,  3. Raappa-
na Antti-Jussi Pudasjärven U 4.14,5 
0.27,7
Tytöt 11 vuotta 2 km P 
1. Niva Heini Laitasaaren V  8.57,8
2. Rantakangas Mari   Haapaveden 
Ur 9.10,2 0.12,4,  5. Raappana Sonja  
Pudasjärven U 9.43,8  0.46,0
Tytöt 16 vuotta 5 km P 
1. Juuska Roosa  Haapaveden Ur 
18.52,8, 2. Kätkä KatariinaOulaisten 
Tar 19.14,1  0.21,3, 10. Maidla Epp
Pudasjärven U 21.20,5 2.27,7

Pikkuvikainen Lynx Rave -93. 
Hp. 900€. Myydään rahapulan 
vuoksi. Ei vaihtoa. Puh. 040-
7372661.

Uudehko OKT 4h+k. Hirvas-
koskella koulun vieressä. P. 
040 524 3516.

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

Olympiavuonna 1952 alka-
nut urheilijoiden palkitse-
minen saavutti arvokkaan 
merkkipaalun, kun Turun 
Kultaseppä Oy:n perustama 
mitalitoimikunta valitsi 60. 
parhaaksi nuoreksi urheili-
jaksi taekwondo-mestari Ju-
lia Pätsin Pudasjärveltä. Ju-
lia saavutti viime vuonna 
arvokisamitaleja niin junio-
reiden MM- kuin EM-tasol-
la. Hänen paras taekwondon 
osa-alue on erikoistekniikat, 
joissa Julia sai hopeaa sekä 
junioreiden MM- ja EM-kil-
pailuissa. Julia on 18 –vuo-

Julia Pätsi on 60. Oulun läänin 
paras nuori urheilija

tias urheilija ja hän opiske-
lee Pudasjärven lukiossa ja 
edustaa oululaista Taekwon-
Do Akatemiaa. 

Kovimmat haastajat Julia 
Pätsille olivat mäkihyppää-
jä Jarkko Määttä (Kainuun 
Hiihtoseura), kuulantyöntäjä 
Matti Sivonen (Kuivasjärven 
Aura) sekä painija Ville Ohu-
kainen (Oulun Pyrintö).

Aikuisten kultamitalin 
sai Kai Koljonen (Oulun Py-
rintö), joka saavutti Special 
Olympics -kilpailuissa (ke-
hitysvammaisten olympia-
laiset) Ateenassa kultaa 3000 

m:llä ja puolimaratonilla.
Mitalin voi saada urhei-

lu-urallaan vain kerran nuo-
ri, alle 20–vuotias urheilija. 
Aikuisiän urheilija voi saa-
da mitalin myös kerran, jos 
hän sijoittuu kolmen par-
haan joukkoon olympialai-
sissa, MM – tai EM –kilpai-
lujen yksilölajeissa.

Mitalijakotoimikuntaan 
kuuluvat puheenjohtaja-
na Jussi Saarela ja jäseninä 
Osmo Hekkala, Jukka Hurs-
kainen ja Esko Hassinen.

Tanssiyhtye Ässät lauantaina
3.3. Hotelli Kurenkoskessa

Iskelmämusiikkia soittava Ässät on ou-
lulainen tanssiyhtye. Yhtye perustet-
tiin vuonna 1978, jolloin Jorma, Lauri ja 
Pentti Siltala sekä Esa Sihvola muodos-
tivat ensimmäisen Ässät-kokoonpanon. 
Nyt kokoonpanossa soittaa ja laulaa Jor-
ma Siltala, Lauri Siltala ja Kari Värri. Hel-
mikuussa 2009 oululainen pitkänlinjan 
muusikko Kari Värri tuli kosketinsoitta-
jaksi. Ässät keikkailee ahkerasti ympäri 
Suomen, on esiintynyt lisäksi lukuisissa 
TV-ohjelmissa ja Ässien kappaleet soi-
vat kaikilla merkittävillä kotimaisilla ra-
dioasemilla. Ulkomailla Ässät on esiinty-
nyt Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa 
ja Espanjassa.

Vuonna 1982 Pentti Siltala jäi pois vel-
jesorkesterista, jolloin Jorma ja Lauri Sil-
tala päättivät jatkaa kosketinsoittaja Rau-
no Pelkosen kanssa triona. Trio Ässät 
-nimellä yhtye julkaisi varsin pian en-
simmäiset pitkäsoittonsa. Jorma Siltala ja 
Rauno Pelkonen vastasivat sävellys- ja sa-
noitustyöstä vuosien ajan.

Ässät julkaisi ensimmäisen studio-
äänitteensä ”Kahdestaan” vuonna 1985. 
Vuosien 1985 - 2010 aikana Ässät on jul-
kaissut 7 pitkäsoittoa ja yli 70 sävellys-
tä, joista lähes kaikki ovat Jorma Siltalan 
käsialaa sekä sävellysten että sanoitusten 
osalta. Toinen merkittävä säveltäjä Ässät-
historiassa on ollut Rauno Pelkonen. Niin 
ikään oululainen Toni Nygård on toimi-
nut säveltäjänä Ässien levyillä.

Ässien suurimpia hittejä on vuosien 
varrella ollut ”Punakenkäinen tyttö” yli 
10 000 myydyllä levyllä, ”Ihanuuteni”, 
”Syksy saapuu kuitenkin” ja vuoden 2010 
Tätä Suomi tanssii -listaan pohjautuvan 
Kesähittiäänestyksen voittanut ”Sellais-
ta kesää”.

Viime vuosina myös Chrisse Johans-
son, Jouni Hakanpää ja Jorma Toiviainen 
ovat sanoittaneet Ässät-musiikkia. Jor-
ma Siltalan sävellyksiä ovat levyttäneet 
muun muassa Marita Taavitsainen, Lea 
Laven ja Juha-Matti. (Lähde: www.wiki-
pedia.fi)

Myydään
2h + k 64 m2 Laidunalue Pudasjärvi.
Puh 0400 261 604 

Kuvassa Taekwon-
Do Akatemian pää-
valmentaja Mikko 
Allinniemi (6.dan) 
on juuri luovuttanut 
Oulun SM-kisojen 
parhaan naiskilpai-
lijan palkinnon kak-
si kultaa ja pronssin 
voittaneelle Julia 
Pätsille. Kuva Juha 
Pätsi.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 4.3.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

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

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoiminen 
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 kevätkauden. Lajeina 
lattarit ja lavatanssit.
Koulutus&Kesäduuni 2012: To 1.3. klo 9-14 Rimminkankaan koulun salissa.
Syötteen filmiviikot: 20.2.-8.3. Syötteen Luontokeskuksessa.
Biisikärpänen: Ke 29.2. Hotelli Iso-Syötteellä.
AudiRinneRieha: Ke 29.2. Iso-Syötteellä.
Reino&Aino Suomi Slalom: To 1.3. Iso-Syötteellä.
Keliakia kokoontuminen to 1.3. klo 18 Kerttu Määtällä os. Pappilantie 10 J.
Disko: Pe 2.3. klo 20:30-00:30 Liikuntahallilla. K13, lippu 3€.
Kake Randelin: Pe 2.3. Hotelli Iso-Syötteellä.
Markus Aalto ja Tanja Torvikoski Band: La 3.3. Pärjänkievarissa.
Kaukalopallon puulaakiturnaus: La 3.3. klo 9-18 Suojalinnan kaukalossa.
Syötekuljetus nuorille: La 3.3. klo 9-18. Lähtö nuorisotilojen edestä. Kyyti 2€, 
pakkasraja -20.
Kaukalopallon puulaakiturnaus: Su 4.3. klo 9-15, Suojalinnan kaukalossa.
Laitesukellukseen tutustuminen:  Ma 5.3. klo 10-12 Puikkarissa. Nuorille ! Hinta 
5€.
Lentopallokoulu: Ma 5.3. klo 12-15 Liikuntahallilla. Alakoululaisille 12-13.30, yläkou-
lulaiset, lukiolaiset, ammattiopistolaiset 13.30-15.00.
English Cafe: Ma 5.3. klo 20-22 nuorisotiloissa.
Salibandyturnaus: Ti 6.3. klo 10-15, liikuntahallilla.
Kahvakuula-ryhmä: Ti 6.3. 15:30-16:15 Kurenalankoululla. Nuorille!
Ilmakivääriammuntaan tutustuminen: Ti 6.3. 17-19 Puikkarin peilisalissa. 
Nuorille!
Ohjattua luistelua, pelejä ja leikkejä: Ke 7.3. klo 12-13:30, Suojalinnan kauka-
lossa.
Kuntosaliryhmä: Ke 7.3. klo 13:30-15:00, Kuntonevassa. Hinta 4€.
Potkunyrkkeilyyn tutustuminen: Ke 7.3. klo 17:30-19:00 Salikissa. Nuorille !
Hiihtokoulu: Ke 7.3. klo 18-19, rajamaanrannassa. Nuorille! Pakkasraja -15.
Zumba. Seuraava Zumba 11.3.2012 Kurenalan koululla klo 19-20.
Syötehiihto la 31.3. klo 9 Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ilm. 30.3. mennessä Heino 
Ruuskanen.

Joloksen ns:llä tanssit
La 3.3.2012 klo 21.- 01.

Esiintyjänä Sauli & Ekstaasi
 

Tervetuloa!

FC Kurenpojat ry:n
vuosikokous

Su 11.3.2012 klo 17.00
Työkeskus, Kauralantie 3

Kaikki jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven Virkistyskalastajat ry:n

vuosikokous 
pidetään to 8.3.2012 klo 18.00

poliisilaitoksen kokoushuoneessa.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus  

Toimikunta

kevätkokous
Kurenkoskessa la 17.3.2012
Toimikunta kokoontuu klo 18:00

ja yleinen kokous klo 19:00

Puu- ja erityisalojen amm.os 272

Aiheina mm. kesän toiminta.

Hallituksen kokous varajäsenineen klo 16.

Tervetuloa!

Super Pudasjärvi ao 211 ry
yleinen kevätkokous

ke 21.3.2012 klo 17 tk:n kokoushuone
Juhontie 8 Pudasjärvi

Isommat huonekalut/tavarat voimme hakea ko-
toasi. Mikäli sinulla on ylimääräisiä/ehjiä huo-
nekaluja, ota yhteys joko Oonaan tai Ainiin.

ONKO KOTONASI 
YLIMÄÄRÄISIÄ 
HUONEKALUJA 
ym. tavaraa ?

Tarvitsemme 
huonekaluja tuleville 
Kongolaisperheille

 la 3.3.2012 klo. 12.00-16.00 
 Kauppatie 17 (Neli-Iikkalassa) 
järjestämme Maa- ja kotitalousnaisten kanssa 
vaate/astiakeräyksen. Tuona aikana otamme vas-
taan ehjiä, puhtaita ja kaikenikäisten vaattei-
ta (kesävaatteista talvivaatteisiin) sekä astioi-
ta. Tarvitsemme kaikenkokoisia kenkiä (vauvasta 
vaariin), juomalaseja, aterimia, kattiloita, pais-
tinpannuja, keittiövälineitä, lautasia, lasten pot-
tia, mattoja, verhoja jne.

Huonekalukeräykseen liittyen soita 
joko Oona 050-5643584
tai Aini 050-4093795

- sohvia, nojatuoleja
- ruokapöytiä ja tuoleja
- polkupyöriä 
  (lasten ja aikuisten)
- lastenrattaita
- jne.

ALLE 16-VUOTIAAT ILMAISEKSI

• ABC-Restaurantista
  herkulliset A´la Carte
  -annokset ja pizzat

• Noutopöydästä maittavaa
  lounasta arkisin 11-16 ja
  viikonloppuisin 11-18

 
• Burgerit mukaan tai
  paikan päällä syötäväksi
• Tuoretta kahvia, 
  maistuvia kahvileipiä
• ABC-Marketista elin-
  tarvikkeeet ja autotar-
  vikkeet kaupan hinnoin
 

Yksi pysähdys, 
monta palvelua!
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10-24

6-24
ABC 

Koillisportti
Ouluntie 74 puh. 044 788 4812

PUDASJÄRVI
P.0400-294640

• Saunat, pesuhuoneet ym.sisustusremontit
• Vesi-ja palovahinkokorjaukset
• uudisrakennukset
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

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

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

Pudasjärvi on noin 9000 asukkaan matkailu- ja metsäkau-
punki Oulun läänin pohjoisosassa. Rajanaapurimme Oulun 
keskustaan on vain noin tunnin ajomatka luonnonkauniista 
kaupungistamme.

Pudasjärven kaupungin keskushallinnossa julistetaan haetta-
vaksi vakinaista täyttämistä varten

PALVELUSIHTEERIN TOIMI
Palvelusihteerin tehtävät muodostuvat pääasiassa asiahallin-
nan, arkisto- ja kokousasioiden kehittämiseen ja valmisteluun 
liittyvistä tehtävistä. Palvelusihteeri on osa kaupungintalon toi-
mistotiimiä.
Toimen kelpoisuusvaatimuksena on opistoasteen tutkinto. Lisäk-
si toimen hoitaminen edellyttää kokemusta vastaavista tehtävistä 
ja hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja, palveluhenkisyyttä, 
joustavuutta ja hyviä atk-taitoja. Eduksi luetaan kunnallishallin-
non tuntemus sekä arkistotoimen koulutus ja kokemus.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven 
kaupungin työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodis-
tus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kun-
nallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Toimessa 
noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakemukset liitteineen tulee lähettää 9.3.2012 klo 15 mennessä 
osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 10, 
93101 PUDASJÄRVI tai sähköisesti: www.pudasjarvi.fi/rekrytointi.

Lisätietoja antavat: 
talous- ja henkilöstöpäällikkö Seija Turpeinen,  
puh 0400 949 620, seija.turpeinen@pudasjarvi.fi 
tai kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila,  
puh. 040 826 6588, kaarina.daavittila@pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos kortte-
lissa 58 ja siihen liittyvässä Paavalinpuistossa. Suunnit-
telualue sijaitsee Puistotien varressa. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on rakentaa alueelle päiväkoti. Tällä kuulu-
tuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta 
nähtäville 29.2.2012 alkaen.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 
Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoi-
mistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen 
kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mah-
dollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neu-
vottelua suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 23.2.2012 
Kaupunginhallitus

Pudasjärvi   
Kaavoitusasioita vireillä

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Su 4.3. klo 11 Taisto Vähäaho.
Tilaisuudet aina su klo 11 ja ti klo 19.
Tervetuloa tilaisuuksiin!

INTIA-näyttely jälleen!  Vuonna 2009 ollut näyttely tavoitti koulu-
luokkia ja paikallisia asukkaita. Näyttely on nyt uudelleen. Sain asua ja 
tehdä kehitysaputyötä Intiassa seitsemän vuotta. Kerron tavaroiden ym. 
kera Intian kulttuurista, elämästä ihmisten parissa, ruuasta, mausteista ja 
mitä haluat tietää maasta, joka on hyvin matkailullisestikin hyvin suosittu. 
Nyt on jo koululuokkia tulossa, mutta jos olet ison ryhmän kanssa 
tulossa, niin ota yhteys puh. 040-548 7169.  Tuula Suomi,
sähköposti: tupusuomi@gmail.com

Tulevaa: Intia-näyttely rukoushuoneella 12.3-19.3.
Evankelista Pirkko Vesavaara pe 16.3. klo 18.

Muistoja vintillä
Aurinko paistaa vintille.
Katselen  ympärilleni,

huomaan 
vanhoja esineitä.

Vanha rukki ja
keinutuoli 

odottavat korjaajaa.

Kätköistä löydän 
vanhan kotilieden, 

josta luen
vanhoja ruokaohjeita.

- Anna-Riikka Huhta -

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi korjaus- 
ja energia-avustukset. Avustusta voi saada:

1) vanhusväestön ja vammaisten asuntojen avustus
2) avustus hissin rakentamiseen sekä liikkumis-
 esteen poistamiseen (avustuksen myöntää ara)
3) avustus terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin 
 perustein (avustuksen myöntää ara)
4) avustus suunnitelmalliseen korjaustoimintaan 
 edistämiseksi
5) avustukset uusiutuvaa energiaa käyttöön 
 otettaessa
6) pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset,
 enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuin-
 rakennus
7)   muut energia-avustukset, vähintään kolmi-
 asuntoisten asuinrakennusten korjaamiseen  

Avustusten hakuaika päättyy 11.4.2012 (myöhästyneitä 
hakemuksia ei oteta huomioon). Terveyshaittojen poista-
mista ja uusien hissien rakentamista koskevat avustukset 
ovat haettavissa jatkuvasti määrärahojen puitteissa.

Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana kaupungin 
neuvonnasta. Hakemukset toimitetaan Pudasjärven kau-
punki, tekninen toimi, Eero Talala, os. PL 10,  93101 Pu-
dasjärvi.
Lisätietoja antaa tarkastusinsinööri 
Eero Talala 040–5872275 

Pudasjärvi 13.2.2012 

PUDASJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lue	Pudasjärvi-lehti	netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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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 !

NYT VARATAAN KEVÄÄN/KESÄN PARHAITA ASENNUSAIKOJA, PIDÄ KIIRETTÄ!

keskiviikkona 7.3.2012 
maalämpöpäivät

NIBEN EDUSTAJA PAIKALLA 9-16

Päivän aikana tarjolla lettukahvit!

TULE JA PYYDÄ TARJOUS!


