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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
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PUDASJÄRVI-lehti
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Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 29.3, to 5.4, to 19.4.

Lippu 12€ sis. ep.

Perjantai 30.3.

Lauantai 31.3.

Lippu 2€ sis. ep.

auki 24-04

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

PUBISSA KARAOKE

Wintti

KARAOKE

SAIJA VARJUS

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme

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

su 12-18

Lippu 4€ sis. ep.

2.4. alkaen meiltä saa
lounasta arkisin klo 11-14!
Tervetuloa herkuttelemaan !

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

alk. 19,90/kpl

Vanhat VHS:t DVD:ksi

Nikon Coolpix S2500 
Digikamera

- 12 MP
- 4 x optinen 

zoom
- pinkki

89,-

Käytetty Lenovo
ThinkPad T61

- 14,1”
- Intel Core Duo T7300

- 2GB keskusmuistia

290,-
- 80GB kiintolevy
-Windows Vista

kaupan päälle
käyttöönotto asennus

Koneen kevätsiivous
Sisältää

-turhien tiedostojen poisto
-virusskannaus ja poisto

-pölyjen puhdistus

69,-

Samsung Galaxy Mini
- DNA-Kimppa
sopimuksella

48,-

F-Secure 2012

59,-
12kk 3:lle koneelle 

24kk 3:lle koneelle 

kaupan päälle 3 kk

95,-

LG PZ570W 3D 
DVB-T2 TV

(norm. 1790,-)

- Aktiivinen 3D
- Full HD plasma

- Kuvanlaatu: THX, 600HZ, 
TruBlack filter & DVB-T2

- DVR/Time Machine
(nauhoitus ja ajansiirto)
- selain internetsivuille

- LG Smart TV-tekniikka
- mukana yhdet 3D lasit

1390,-
60”

(norm. 1199,-)

990,-
50”

Luxor 19” LED TV

- 12V (johto 
mukana)

- virrankulutus 
tosi vähäinen
- 24kk takuu

(norm. 259,-)
219,-

- Antenni- ja kaapeliverkkoon

Valmistaudu

MM-jääkiekko-
kisoihin!

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

SUOMALAINEN PEKONI
140g

TASANGON PIKKULEIVÄT
400g

NAISTEN NEULETAKKI
VALKOINEN JA MUSTA

BOLERO
RYPYTYS HIHOISSA

PIRTTILIMPPU
SIIVUTETTU

500g

KALKKUNALEIKE
250g

PERUNASALAATTI
400g

NAISTEN VERRYTTELY-
HOUSUT

LASTEN COLLEGETAKKI

NAISTEN JUHLAHOUSUT

MIESTEN BEAVERS 
COLLEGETAKKI

MIESTEN COLLEGEHOUSUT
ADUGS
KAURAKEKSIT
350g

TÖYSÄLÄISEN
SUKLAA-TOFFEE VOHVELIT
220g

1,99pkt

1,29pkt

0,99pkt

1,29pss

ELONA
KAURALEIPÄ
SIIVUTETTU

430g

1,29pss

2,50pss 1,49pss 2,00pss

24,90
23,90KEVÄT UUTTA!

39,90

29,9519,95

9,95

19,9517,50
Torstaista alkaen

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

Uutuuksia saapuu
päivittäin !

Sisustustyynyt 15€/kpl

Kevään uutuuksia!

Kangas ja Ompelimo Sara

Pussilakanasetti 100% 
puuvillaa 29,90€/kpl
2kpl 50€

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
pääsiäisen aikana
normaalisti
keskiviikkona 11.4.
Ilmoitusmateriaalit
toivomme jättämään
keskiviikkona 4.4.
mennessä.

Pääsiäisterveisin  
Pudasjärvi-lehden toimitus

Kairan kuituverkko-
osuuskunta 

perustettiin s. 4
Metsäpäivä s. 6

Hippo hiihdot s. 13
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

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

Lehden sivulla 
on 6-palstaa

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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
050 313 6344
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Minulla on tässä edessäni ihan perinteinen reikäleipä. Se, miksi 
minulla tämä on edessäni, kertoo siitä, että olen miettinyt elä-
määni viime aikoina paljonkin. Tämä reikä leipä voisi kuvastaa 
minun elämääni. Jos minä jakaisin tämän leivän elämäni sisällön 
mukaan, mikähän osio nappaisi isoimman siivun? Olisiko se 
työ, perhe ja lähimmäiset, harrastukset, hengellinen elämä…? 
Entä miten jako muuttuisi, jos jakaisin sen sillä ajatuksella, että 
mitä haluaisin elämäni olevan?  Jokainen elämäni alue on tär-
keä; jokainen alue tuo elämääni sisältöä. 

Leivällä on oma merkityksensä Raamatun teksteissäkin. 
Muistelepa vaikka pienen pojan eväitä, viittä leipää ja kahta ka-
laa, joista riitti tuhansille tai Jeesuksen viimeistä ateriaa ope-
tuslasten kanssa, jossa hän mursi leipää yhteyden osoitukseksi. 
Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo: ”Minä olen elämän 
leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään”. Täl-
lä Jeesus ei tarkoittanut pelkästään fyysistä nälkää van hen-
kistä rakkauden, turvallisuuden ja itse Jumalan kaipuuta, joka 
ihmisiä jatkuvasti kalvaa. Kukapa ei haluaisi tuntea olevansa 
tärkeä ja rakastettu! 

Tähän elämän leipään meidän on kerran kätketty jo pyhäs-
sä kasteessa. Hän vie meidät kerran perille, jos pysymme hä-
nen yhteydessään. Olemme suojassa kaikilta tuhovoimilta Jee-
suksen yhteydessä. Jeesus menetti kasvonsa, kuoli häpeällisen 
kuoleman ristillä, jotta me pelastuisimme.

Pelkäätkö sinä elämää vai kuolemaa? Minulla on sinulle hy-
viä uutisia: tänään tarjotaan elämän leipää, meille kaikille. Tule 
sinäkin rohkeasti Jeesuksen luo. Hän tahtoo antaa itsensä si-
nullekin kokonaan. Tämän hän tekee siksi, että hän rakastaa 
meitä. Risti kertoo meille, mitä tuo rakkaus maksoi hänelle. 
Hänen yhteydessään voimme jakaa edes palasia hänen rakkau-
destaan tähän maailmaan, joka huutaa rakkauden, inhimillisyy-
den ja välittämisen nälästä. 

Millainen sinun leipäsi olisi?
Sulata sisältämme pelon ja välinpitämättömyyden routa. 

Kitke mielestämme koettelemusten ja rikkauden houkutus-
ten ryteikkö. Jumala – muokkaa meihin maaperä, jossa kasvai-
si uskon, toivon ja rakkauden hedelmä sinun ja lähimmäistem-
me iloksi. Aamen.

  
       Leena Loukko

Elämäni reikäleipä

Kiitollisuus on elämää kan-
natteleva voima, joka voi 
saada ihmeitä aikaan. Kun 
elämän pohjavireenä on kii-
tollisuus, silloin myös luopu-
misen hetket voivat muuttua 
voimavaraksi ja eteenpäin 
jaettavaksi toivoksi, sanoo 
laulaja-kirjailija Hanna Eko-
la, joka saapuu konsertoi-
maan Pudasjärven kirkkoon  
sunnuntaina 1.4.2012 klo 19. 
Hanna Ekolan laulut kutsu-
vat kuulijaa levähtämään, 
kiittämään ja näkemään toi-
voa myös elämän vastoin-
käymisten keskellä. Hannan 
kuulijaa lähelle tulevat sie-
lukkaat tulkinnat kosketta-
vat elämän syviä kerroksia 
ja luovat samalla näkyä siitä, 
että Luojan lähellä elämäm-
me on turvassa ja hyvissä 
käsissä.

Reilut kaksikymmen-
tä vuotta sitten Villihevosil-
la itsensä kansansuosikiksi 
laulaneelta Hanna Ekolalta 
on ilmestynyt 12 levyä, joita 
on myyty yhteensä jo lähes 
parisataatuhatta kappalet-
ta. Viimeisin levy on nimel-
tään Aurinkotie. Laulujen-
sa lisäksi Hanna Ekola on 
tullut tutuksi myös ihmisen 
elämäntuntoja syvältä luo-
taavista  ajatelma-, runo- ja 
surukirjoistaan, joiden suo-
siosta kertoo se, että monis-

Hanna Ekolan Valoa ja voimaa 
-yhteisvastuukonsertti  hiljentää 
kiitoksen ja toivon äärelle

ta Hannan teoksista on otet-
tu jo useita painoksia. Viime 
vuonna häneltä ilmestyivät 
teokset Sano suruasi rakkau-
deksi ja Maa on niin kaunis.

Hanna Ekolaa säestää hä-
nen pitkäaikainen yhteis-
työkumppaninsa laulaja-
pianisti Virpi Lahti, jolta on 
ilmestynyt levy Sinun valos-

sasi. 
Tähän yhteisvastuukon-

serttiin ovat kaikki lämpi-
mästi tervetulleita. Kon-
serttiin myydään 10 euron 
hintaisia ohjelmia ovelta.

 
Leena Loukko

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
Palmusunnuntaina 1.4. klo 
10, Juha Kukkurainen, Ilkka 
Lehto, Jukka Jaakkola.
Iltakirkko  seurakuntako-
dissa Palmusunnuntaina 1.4. 
klo 18, Jaakko Sääskilahti, 
Ilkka Lehto, Jukka Jaakkola.
Palmusunnuntain perheta-
pahtuma Liepeessä su 1.4. 
klo 12. Yhteinen hartaushet-
ki ulkona, Liepeen pirtissä 
makkaranpaistoa ja muuta 
kivaa puuhastelua. Ilmoit-
tautuminen to 29.3. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 08-
8823100.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
28.3. klo 18,  lapsikuoro to 

29.3. klo 17,  kirkkokuoro to 
22.3. klo 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 28.3. klo 13, Sa-
rakylän kappelikuoro to 
29.3. klo 18.45.
Kirkkomusiikkinäytelmän 
harjoitus seurakuntakodissa 
ke 28.3.klo 19.00.
Lähetyksen kirpputori ke 
28.3.  klo 10-13.
Perhekerhot ja päiväkerho:  
Hiljaisella viikolla ei ole päi-
vä- pallero- eikä perheker-
hoja.
Yhteisvastuun lipaskeräys 
perjantaina 30.3. kauppojen 
edessä. Varaa keräysaika-
si torstaihin 29.3. mennes-
sä Leenalta (p. 0400-866480) 
tai Suvilta (p. 040-1758597). 
Kaikki innolla mukaan!
Hanna Ekolan YHTEIS-
VASTUUKONSERTTI Pu-
dasjärven kirkossa 1.4.2012 
klo 19. Ohjelma 10 €.
Koillismaan alueen kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä 
Kuusamossa 1.4.2012. Lähtö 
seurakuntatalolta klo 8.
Ystävänkammari ti 27.3. klo 
12 , ti 3.4. ei ole  ystävänkam-
maria.

Sauvakävelyilta ti 27.3. klo 
18 Liepeessä, ti 3.4. ei sauva-
kävelyä.
Lauantaina 14.4. klo 9-14 
renkaiden vaihtoa srk-talol-
la. Lastaa kesärenkaat autoo-
si ja aja renkaiden vaihtoon. 
Hinta 10 €, sisältäen pulla-
kahvit. Tuotto renkaiden 
vaihdosta Yhteisvastuulle. 
Voit osallistua päivään myös 
työpanoksellasi. Ilmoita ha-
lukkuutesi diakoniatyönte-
kijöille, p. 0400-866480/Lee-
na tai 040-1758597/Suvi.
Siioninvirsiseurat Sinikka ja 
Aimo Pietilällä, Korvenpe-
räntie 238,  pe 30.3. klo 18.
Rauhanyhdistys:  Palmupäi-
vät Kurenalan ry:llä la 31.3. 
klo 18 ja su 1.4. klo 13 (Risto 
Göös, Ilkka Lehto). Raamat-
tuluokka Sarakylässä Jaakko 
Jurmulla pe 30.3. klo 19.
Kastettu: Joose Julius Ante-
ro Roininen, Rasmus Eemeli 
Väyrynen, Veikko Lauri Ola-
vi Rahikkala
Haudattu: Tekla Orvokki 
Karppinen 81 v, Esko Peu-
raniemi 80 v, Väinö Henrik-
ki Holappa  62 v.

Pudasjärven Näyttämö ry ja
Pudasjärven kansalaisopisto

esittävät Seppo Juhani Ruotsalaisen

LOTTOPOTTI

Esitykset kansalaisopisto, Salikki
Viimeinen esitys

La 31.3. klo 18.00
Pääsymaksu: 8 € (työttömät,lapset), 10€

Lisätietoja: 0400-198 385 Pentti Kuopusjärvi

7
8

11

30
13

28

5

Sydämeni riemuitsee 
Herrasta,
Herra nostaa minun pääni 
pystyyn.
Minä voin rohkeasti 
vastata vihollisilleni,
sinun avustasi minä iloitsen.
Vain Herra on pyhä,
ei ole toista,
meidän Jumalamme yksin on 
luja kallio.

Herra lähettää kuoleman ja 
antaa elämän,
vie alas Tuonelaan ja 
nostaa sieltä.
Herra tekee köyhäksi ja antaa 
rikkauden,

Hannan kiitosrukous, kun Jumala oli 
vastannut hänen rukoukseensa

Lähde: http://www.evl.fi/kappeli/rukous/tunnettuja_rukouksia.html
1 Sam. 2:1-2, 6-9

painaa maahan ja kohottaa.
Hän ylentää tomusta 
mitättömän
ja korottaa tuhkasta köyhän,
sijoittaa heidät ylhäisten 
joukkoon ja antaa heille 
kunniasijan.
Maan perustukset ovat 
Herran, niiden varaan 
hän on laskenut maan.
Hän pitää huolen omiensa 
askelista,
mutta pahat joutuvat 
pimeyteen.
Omin voimin ei yksikään 
menesty.
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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)

p. 0400-384118, (08) 821 337

Hevoslinimentit
Pilkille varusteet ja syötit

Verkot ja pauloitustarvikkeet
Metsäsukset ja uudet siteet

Huuhkajat, varikset, kettupillit ym. houkutukset
Ilmakiväärit, jalkajouset, taljajouset

Koiranruokaa tarjouksessa
Liukuesteet kenkiin! Paras pito ja helppokäyttöinen

www.anonase.com

Verkonliinat -50%Loimet -40%

AVATTU UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!

KIIMINGIN
KATSASTUKSET

45€
+päästöt

Palvelemme myös Taivalkoskella maanantaisin 19.3., 26.3., 10.4., & 23.4. 
Urheilutie 15 (Kunnan varikko) Taivalkoski.

Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 90900 Kiiminki • Puh. (08) 220062 • fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

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

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-13JOKAISELLE JOTAKIN!

Ps. Huom! HURJA ALE jatkuu! Tule tekemään hyviä löytöjä!”

Pääsiäisaskarteluun ...mm
-Styrox- Muovi-, MassaMunat alk.0,15€/kpl
-Ääriviivatarrat 1€/arkki
-Isot Askartelukartongit 4kpl/2,50€
-Ohut Paperinaru alk. 1,20€/pkt ym, ym.

Kaupunginhallitus valit-
si 20.3 kokouksessaan kau-
pungin kehittämisjohtajak-
si kauppatieteiden maisteri 
Jaana Ritolan Oulusta. Hän 
työskentelee tällä hetkellä 
Pohdon kehittämispäällik-
könä. 

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila esitti valitta-
vaksi nykyistä kaupungin 
kehittämisjohtajaa Mikko 
Kälkäjää ja Tuula Kuukasjär-
vi esitti Jaana Ritolaa. Vaa-
li suoritettiin suljettuna lip-
puäänestyksenä, jossa Jaana 
Ritolalle tuli seitsemän ja 
Mikko Kälkäjälle neljä ään-
tä. Näin Ritola tuli valituk-
si 1.1.2013 alkavaan kehittä-
misjohtajan virkaan. 

Vesa Riekki ilmoitti toi-
mittavansa eriävän mielipi-
teen kirjallisena. Myös kau-
punginjohtaja Daavittila 
ilmaisi eriävän mielipiteensä 
merkittäväksi pöytäkirjaan 
sillä perusteella, että virkaan 
ei valittu tähän tehtävään 
ansioituneinta henkilöä. Sa-
maa mieltä olivat Heikki Pu-
tula, Paavo Tihinen ja Erja 
Komulainen.

Torstaina 15.3. pidetty-
jen haastattelujen perusteel-
la Mirja Moilanen valittiin 

Jaana Ritola valittiin kehittämisjohtajaksi
Pudasjärven kaupungin pal-
velusihteerin toimeen. Li-
säksi kaupunginhallitus hy-
väksyi hallintojohtajan viran 
vastaanotettavaksi 1.4. luki-
en. Viran ottaa vastaan Seija 
Turpeinen.

Perheryhmäkodin 
henkilökuntaa 
koulutettava

Pudasjärven perheryh-
mäkodin osalle vakituisis-
ta työntekijöistä järjestetään 
koulutusta, sillä kaikkien 
kohdalla ei täyty nykyisen 
lastensuojelulain määrittele-
mät ehdot. Näille vakituisil-
le työntekijöille, työantajana 
Pudasjärven kaupunki jär-
jestää mahdollisuuden oppi-
sopimuskoulutuksena suo-
rittaa puuttuvat opinnot. 
Kaupunginhallituksen pää-
töksestä aluehallintoviras-
tolle toimitetaan laadittu to-
teuttamissuunnitelma.

Asuinyksikössä pitää olla 
vähintään seitsemän hoito- ja 
kasvatustehtävissä toimivaa 
työntekijää. Lisäksi toimin-
tayksikössä tulee olla yksi 
vastuuhenkilö, jolta vaadi-
taan soveltuvaa korkeakou-
lututkintoa, alan tuntemusta 
sekä riittävää johtamistaitoa. 

Siirtymäsäännösten mukaan 
myös ammattikorkeakoulu-
tutkintoja edeltäneet opis-
toasteen tutkinnot tuottavat 
kelpoisuuden tehtävään.

Lisäksi puolella hoito- ja 
kasvatushenkilökunnasta on 
oltava alan AMK-tutkinto. 
Suositeltavaa olisi, että hen-
kilökunnassa olisi eri-ikäisiä 
miehiä ja naisia.

Vaala Kainuusta 
Pohjois-Pohjanmaahan

Vaalan kunta on esittänyt 
valtioneuvostolle, että Vaa-
lan kunta siirrettäisiin Kai-
nuun maakunnasta Pohjois-
Pohjanmaan maakuntaan. 
Maakuntajakoa käytetään 
perustana alueiden kehittä-
misessä ja alueiden käytön 
suunnittelussa. Lisäksi val-
tion aluehallintoviranomais-
ten toimialueiden tulee pe-
rustua maakuntajakoon.

Valtiovarainministeriön 
kunta- ja aluehallinto-osas-
to pyytää lausuntoa Vaa-
lan kunnan mahdollisesta 
siirtämisestä. Vuonna 2011 
kunnan teettämässä tutki-
muksesta 74 prosenttia vas-
tanneista kannatti Pohjois-
Pohjanmaata ja Kainuuta 
vain 9 prosenttia. Pudasjär-

ven kaupunginhallituksella 
ei ollut asiaan huomautetta-
vaa.

Tilikausi lähes 
400 000 euroa 
ylijäämäinen

Kaupunginhallitus hy-
väksyi viime tilikauden tu-
loksen, joka oli ennen tu-
loksenkäsittelyeriä 1, 3 
mil-joonaa euroa, josta teh-
dään 1,1 miljoonan euron 
investointivaraus päiväko-
din rakentamiseen. Tili-kau-
den tuloksen käsittelyerien 
jälkeen vuoden 2011 tulos 
osoittaa 382.700 euron yli-
jäämää, joka siirretään yli/
alijäämätilille. Edellisten ti-
likausien ylijäämien jälkeen 
ylijäämäksi muodostuu 2,5 
miljoonaa euroa. (jk)

Kaupunginhallitus koolla:

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Keskiviikkoiltana 21.3.2012 
oli historiallinen hetki, kun 
Pudasjärven kaupungin val-
tuustosaliin oli kokoontunut 
innokas joukko kuntalaisia 
laajakaista-asioiden äärelle. 
Kunnollisten nettiyhteyksi-
en puute on jo pitkään vai-
vannut varsinkin alueemme 
sivukyliä. 

Langattomien 3G-yhteyk-
sien rakentaminen on paran-
tanut tilannetta jonkin ver-
ran, mutta vakaata kuvaa ja 
ääntä sekä muita raskaita so-
velluksia kantavaa verkkoa 
ei ole saatavilla. Kun suun-
nitellaan turvallisuus-, ter-
veys-, vanhus- ja kotipalve-
lujen kehittämistä siten, että 
sähköiset palvelut ovat apu-
na niiden tuottamisessa, se 
ei onnistu nykyisillä langat- 
tomilla yhteyksillä riittä-
vän hyvin. Koska operaat-
toritkaan eivät ole korvaan-
sa lotkauttaneet nopeiden 
yhteyksien rakentamiseksi, 

Kairan kuitu verkko-osuuskunta perustettiin
avustuksista huolimatta, on 
yhteydet rakennettava itse.

Kokouksen avasi laaja-
kaistahankkeen projekti-
päällikkö Jari Jussila ja hoiti 
kokouksen järjestäytymisen. 
Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Hannu Nissi ja 
sihteeriksi Aki Niemita-
lo. Jari Jussila pohjusti hank-
keen taustoja päätyen syihin, 
miksi juuri nyt ollaan täällä 
perustamassa verkko-osuus-
kuntaa laajakaistayhteyksien 
saamiseksi alueellemme. 

EU:n, valtioneuvoston 
päätöksen ja operaattorien 
kiinnostumattomuuden seu- 
rauksena perustetaan verk-
ko-osuuskunta, joka raken-
taa valokuituverkon alueel-
lemme ja ryhtyy operoimaan 
sitä. Osuuskunnan toimialu-
etta ei ole rajattu tarkasti ja 
sen on tarkoitus toimia myös 
Taivalkoskella ja muissa lä-
hikunnissa. Toiminta on tar-
koitus toteuttaa siten, että 

osuuskunta organisoi verk-
kopalvelujen järjestämisen 
hankkien palvelut palvelui-
den tarjoajilta, urakoitsijoil-
ta ja muilta ammattilaisilta. 
Osuuskunnan henkilömäärä 
pysynee muutamassa henki-
lössä.

Julkinen tuki haetaan 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
kautta, joka kilpailuttaa kun-
kin hankealueen. Tähän kil-
pailutukseen operaattorit, 
kuten meidän verkko-osuus-
kuntamme, antaa tarjouksen. 
Kilpailutuksia alueellamme 
on ollut jo useita, mutta tar-
jouksia ei ole tullut. 

Nyt on avautunut koko 
Pudasjärven aluetta koskeva 
kilpailutus ja vastaukset sii-
hen on annettava vappuun 
2012 mennessä. Kokouk-
sessa päätettiin perustaa 
osuuskunta ja sen nimeksi 
päätettiin Kairan kuitu verk-
ko-osuuskunta. 

Perustamiskirjan kirjoit-

ti 12 aktiivista kokousedus-
tajaa.

Sääntöjä hierottiin koko-
uksessa perusteellisesti ja 
onneksi kokousedustajissa 
oli mukana myös lakimiehiä, 
kuten Pauli Harju ja Hannu 
Korhonen. Näin saimme hy-

Kokouksen puheenjohtajana toimi keskellä Hannu Nissi, sihteerinä vasemmalla Aki 
Niemitalo ja laajakaistahankkeen projektipäällikkö Jari Jussila toimi hankkeen esitte-
lijänä.

vät ja lailliset säännöt päätet-
tyä.

Osuuskunnan hallituk-
seen valittiin Veikko Hytti-
nen Puhokselta, Arto Tuo-
minen Rytingistä, Eero 
Oinas-Panuma Panumalta, 
Sari Ojala Syötteeltä ja Kale-
vi Hirvonen Taivalkoskelta. 
Varajäseniksi valittiin Aki 
Niemitalo Kollajalta ja Mari 
Kälkäjä Ritvasta.

Hallitus pitää järjestäyty-
miskokouksen pikimmiten 
ja valitsee puheenjohtajiston, 
toimitusjohtajan ja muut tar-
peelliset henkilöt.

Tärkeimmät ja kiireelli-
simmät tehtävät ovat osuus-
kuntaan liittyjien saaminen 
ja rahoituksen järjestäminen. 

Huippunopean 100 Mb laa-
jakaistayhteyden rakentavan 
Kairan kuidun osuusmaksu 
on 100 euroa, liittyminen jä-
senille on maksuton raken-
nusajan (3 vuotta) ja kuu-
kausimaksu tullee olemaan 
50 euroa. Liittymiskaavak-
keita on saatavana kaupun-
gintalolta ja pian myös ne-
tistä www.kairankuitu.fi. 
Pitäkäähän kiirettä ja olkaa 
aktiivisia, niin saamme hom-
man onnistumaan.

Pohjatyön hankkeelle ra-
hoittavat Jomma ry. ja Pu-
dasjärven kaupunki

Jari Jussila
projektipäällikkö

Kairan kuitu verkko-osuuskunnan 
perustamistilaisuuden osallistujia.

Maaliskuun alusta kauppias-
yrittäjinä olleet Jaana ja Juk-
ka Valkola järjestivät avajai-
set perjantaina 23.3 JV-Rauta 
Pudasjärven Rautia K-maa-
taloudessa. Heti yhdeksäs-
tä lähtien ovi kävi tiuhaan ja 
täytekakkukahvilla ja kaup-
pa-asiakkaina oli välillä jopa 
tungokseen saakka väkeä, 
arviolta 700 henkeä. Ensim-
mäisten joukossa Pudasjär-
ven kaupungin kehittämis-
johtaja Mikko Kälkäjä toi 
kaupungin onnittelut ja heti 
perään Pudasjärven Yrittä-
jien puheenjohtaja Heikki 
Parkkila ja hallituksen jäsen 
Heimo Turunen toivat yrit-
täjäyhdistyksen onnittelut. 
Useiden eri tehtaiden ja lai-
tevalmistajien edustajia oli 
esittelemässä tuotteita. Sa-
maan aikaan järjestettävil-
lä Metsäpäivillä oli Hakki 
37 pilkekoneen esittely, jos-

Rautia K-maataloudella avajaiset

Kaupungin kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä onnittelemassa uusia kauppiaita Jaana ja 
Jukka Valkolaa.

Ismo Hyväri kertoi kiertä-
neensä 14 vuoden ajan pohj- 
oisen alueen rautakauppo-
ja edustajen Kärcher puh-
distuslaitteita, paine- ja 
höyrypesureita, joiden se-
sonki alkaakin nyt kevään 
koittaessa olla. Erityises-
ti höyrypuhdistimien uudet 
mallit ovat menneet hyvin 
kaupaksi, hän totesi.

Tulikiven takkoja ja uune-
ja oli esittelemässä Seppo 
Mielonen, jota jututtamas-
sa monet uunit elämänsä 
aikana muurannut Pentti 
Liikanen.

Skaala ikkunoiden esitte-
lypaikalla piipahtamassa 
Lea Leinonen Sarakyläs-
tä. Esittelijöinä ovat Tapio 
Muotka Rovaniemeltä ja 
Elias Kortesalmi Jäälistä.

Juhani Lehtola Siivikosta osti uuden Harvia -puukiukaan. 
Hänen kotipaikallaan on kolme saunaa, joista joku läm-
piää joka päivä. Kiukaita oli esittelemässä myyntipäällik-
kö Jorma Kinnunen, joka kertoi Harvian Pro 20 kiukaan 
olevan maailman eniten myyty kiuas. Nykyään suositaan 
hänen mukaansa pitkäaikaista kylpemistä ja muhkeita 
löylyjä, eikä saunaa haluta lämmittää liian kuumaksi. 

sa kaupalta oli paikalla Timo 
Ahonen ja pilkkeiden tekijä-
nä maanviljelijä Ari Flygare 
Ala-Siurualta. 

Kaikkien kävijöiden kes-
ken arvonpalkintoina oli 
200-osainen poranteräsarja, 
Kärcher ikkunanpesulaite ja 
Harvian saunasetti. Arpaon-
ni suosi Laura Luomaa, Vili 
Erkkilää ja Päivi Kipinää. 
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Kaksi viikkoa sitten sunnuntaina vietettiin ortodoksisessa kirkos-
samme ristinkumartamisen sunnuntaita. Kyseinen päivä on yksi 
kolmesta pyhälle ristille omistetusta juhlapäivästä ortodoksises-
sa kirkkovuodessa. Muita ovat pyhän ristin ylentämisen juhla 14. 
syyskuuta ja ristin esiintuomisen päivä 1. elokuuta. 

Ristinkumartamisen sunnuntaina suuri paasto on puolivälissä. 
Kirkossa on viisaasti katsottu, että ihminen tarvitsee tässä vai-
heessa merkin ja vahvistuksen siitä, mitä kohti ollaan menossa ja 
mikä on yhtä hyvin suuren paaston kun kaiken kristillisen elämän 
ja kilvoituksen päämäärä. 

Matkan päämäärä alkaa piirtyä horisontissa: sekä Golgatan ris-
ti että Getsemanen tyhjä hauta alkaa hahmottua. Polkua on kui-
tenkin vielä kuljettavana: tarvitsemme vielä eväitä matkan taitta-
mista varten.

Risti on meille kristityille kuolemasta saavutetun voiton merk-
ki, ei kuoleman ja tappion tunnus. Ristin valinta tämän sunnuntain 
teemaksi kumpuaa ilosta ja voitosta, ei kuolemasta ja kärsimyk-
sestä. Tästä johtuen paaston painopiste siirtyy yksilöllisestä katu-
muksesta kohti ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä.  

Tällä korostetaan kuoleman ja ylösnousemuksen yhteenkuu-
luvuutta: ilman ristin kuolemaa ei voi olla ylösnousemusta ja ilman 
ylösnousemusta ristin kuolema on turha. Samalla kaikki elämää 
liittyvät kärsimykset ja vastoinkäymiset saavat uuden merkityksen 
ja tarkoituksen, sillä ristiä seuraa lopulta ylösnousemus, kärsimys-
tä ilo ja kuolemaa elämä.

Tämä ajatus muistuttaa meitä myös pyhästä kasteestamme. 
Kaste on ristin ja ylösnousemuksen, eli pääsiäisen, tapahtumiin 
osallistumista. Se on meidän itse kunkin kohdalla kuoleman voit-
tamisen hetki ja ikuiseen elämään osallistumisen alku.

Kasteen kautta omaksuttua Kristuksen kuoleman kaltaisuut-
ta seuraa osallisuus hänen ylösnousemuksestaan, joka on ihmisen 
kutsumuksen korkein palkinto. 

Ihmisenä kasvaminen

Ristin tien kulkeminen ja ihmisenä kasvaminen vaatii kilvoitusta ja 
vaivannäköä. Omana aikanamme ihmisenä kasvamiseen liitetään 
sellaisia asioita kun oman kehon muokkaaminen tai yksilöllisen 
pukeutumistyylin löytäminen osana oman identiteetin etsimistä. 
Kirkon ajattelussa ihmisenä kasvamisella tarkoitetaan Jumalaan 
kohti kasvamista ja lähimmäisen rakkaudessa edistymistä. 

Jumalaa kohti kasvaminen on tuskallisen hidas prosessi, joka 
vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä. Mutta ennen kaikkea 
ihmisenä kasvaminen vaatii paljon rakkautta.  Jotta voisimme as-
kele askeleelta kasvaa kohti Jumalaa ja tulla paremmiksi lähimmäi-
siksi toinen toisillemme, tulee meidän ensin kyetä rakastamaan. Il-
man rakkauden kasvualustaa ei voi kohota ylös. 

Meidän tulee osata arvostaa ja rakastaa toista ihmistä, joka ei 
välttämättä ole sellainen, kun me haluaisimme hänen olevan. Mei-
dän itse kunkin ympärillä on ihmisiä, joiden olemus, käytös ja naa-
ma ei miellytä. Kun pystymme kohtaamaan myös heidät rakasta-
vasti, silloin meille avautuu kasvun mahdollisuus.

 Monet voimat yrittävät estää meitä rakastamasta toinen tois-
tamme. Monet tällaisista voimista kumpuavat omasta sisimmäs-
tämme.  Ne ovat sitä lajia, jonka nujertamiseksi tarvitaan paas-
toa ja rukousta, kuten Jeesus evankeliumissa neuvoo (Mark.9:29).

  isä Marko Patronen
  Oulun ortodoksisen seurakunnan
  kirkkoherra

Ristin läheisyys

Kansanedustaja Tytti Tup-
purainen vieraili sunnun-
taina 25.3 Pudasjärvellä 
paikallisen Sos.Dem. Työvä-
enyhdistyksen kevätkokouk-
sessa. Hän oli tyytyväinen, 
että hallitus ja työmarkki-
najärjestöt ovat sitoutuneet 
nuorten työllisyyden edistä-
miseen. Hän nosti myös esil-
le hallituksen kasvua tuke-
vat täsmäelvytystoimet.  

Hallituksen 52 miljoonan 
euron lisäpanostus nuoriso-
takuun toteuttamiseen sai 
Tuppuraiselta kiitosta. 

– Suomessa on arviolta 40 
000 vailla toisen asteen tut-
kintoa olevaa nuorta, jotka 
ovat kaiken aktiivitoimin-
nan ulkopuolella. Tähän kes-
tämättömään tilanteeseen 
puututaan nyt päättäväises-
ti. Kehysneuvotteluissa so-
vitulla lisärahoituksella voi-
daan käynnistää räätälöity 
osaamisohjelma 25-30 -vuo-
tiaiden nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisemiseksi.

Kansanedustaja Tuppu-
rainen huomautti, että työ-
markkinajärjestöjen työura-
sopimus antaa hyvät eväät 
nuorten työllisyystalkoisiin. 

Tuppurainen ilahtui panostuksista
nuorten työllisyyteen

– Nuorten ja pätkätyöläis-
ten asema työmarkkinoilla 
paranee kun pääsy ansiosi-
donnaiselle helpottuu. Työs-
säoloehdon kutistuminen 
kahdeksasta kuukaudes-
ta kuuteen helpottaa monen 
pätkätyöläisen arkielämän 
suunnittelua. Työmarkkina-
järjestöt ovat myös sitoutu-
neet käymään alakohtaiset 
nuorten työllistämissopi-
musneuvottelut marraskuun 
loppuun mennessä.

- Samalla ansiosidonnai-
sen työttömyysturvan muu-
toksilla kannustetaan nuoria 
työn tekemiseen eikä työt-
tömyysturvalla olemiseen. 
Nuorten työllisyyden edis-
täminen edellyttää aktiivis-
ta otetta ja vastavuorois-
ta sitoutumista. Yhteiskunta 
haluaa tarjota nuorille mah-
dollisuuksia päästä työn syr-
jään kiinni, mutta nuorilta 
edellytetään myös sitoutu-
mista työnhakuun.

Tuppurainen nosti myös 
esille hallituksen työllisyyt-
tä edistävät täsmäelvytystoi-
met. 

- Panostamalla 30 miljoo-
naa euroa koulujen ja terve-

yskeskusten korjaushankkei-
siin hallitus pistää kunnissa 
vireille työllistäviä hankkei-
ta , jotka on joka tapaukses-
sa toteutettava. Se on järke-
vää rahankäyttöä tiukassa 
taloustilanteessa.

Pudasjärveltä Tuppurai-

nen jatkoi vielä maakunta-
kierrostaan Taivalkoskelle ja 
Kuusamoon. 

Kevätkokouksessa toivot-
tiin nuoria jäseniä mukaan 
toimintaan, ehdokasasettelu 
ensi syksyn kunnallisvaalei-
hin on käynnissä. Kokousvä-
ki antoi myös toivomuksia 
kansanedustajalle sekä kyse-
li häneltä viimeaikaisista hal-
lituksen säästöpäätöksistä. 

Oulun piirin sosialidemo-
kraattien toiminnanjohtaja 
Jyrki Pohjola sanoi Pudasjär-
vellä olleen Koillismaan pa-
ras tulos kunnallisvaaleissa 
ja sitä pyritään parantamaan. 
Pohjola kertoi myös ensi ke-
sän puoluekokoukseen mat-
kaavan Oulun piirin alueelta 
21 edustajaa, joiden valinta 
on juuri meneillään.

Heimo TurunenPudasjärven Sos.Dem työväenyhdistyksen kevätkokousväkeä kuuntelemassa kansan-
edustaja  Tytti Tuppuraisen puhetta.

Kevätkokouksessa vierailivat Oulun piirin sosialidemo-
kraattien toiminnanjohtaja Jyrki Pohjola ja kansanedus-
taja Tytti Tuppurainen. 

Pudasjärven seurakunnas-
sa vietettiin 17. Naisten päi-
vät teemalla ”Nainen Raa-
matun valossa”. Puhujaksi 
oli kutsuttu kouluneuvos 
Raili Kemppainen Kansan-

”Mää oon täällä!”
lähetyksestä Oulusta. Päivi-
en ohjelman mukaisesti Raili 
esitteli meille naisille Raama-
tusta erityisesti kaksi naista; 
Saaran ja Abrahamin orjat-
taren Hagarin sekä Sarpatin 

lesken. Kertomukset näiden 
naisten elämistä avautuivat 
meille naisille uusin silmin. 
Hagarin kertomus muistutti 
meitä siitä, että Jumalalla on 
unelma. Jumalalla on suun-

nitelma meidän jokaisen va-
ralle, ja meidän tulisi uskal-
taa toteuttaa sitä. Sarpatin 
lesken kertomus herätti aja-
tuksia elämästämme ja siitä, 
kuinka kaikki muuttuu Lun-
ta valkeammaksi. Näiden ot-
sikkojen -  Jumalalla on unel-
ma ja Lunta valkeammaksi 
– ympärille kätkeytyy mo-
nenlaisia kertomuksia Raa-
matusta. Kuinka sitten Raa-
mattua luetaan? Tähän Raili 
antoi meille ohjeen; ota Raa-
mattu vasempaan käteesi, 
avaa se ja aloita lukeminen. 
Ei se sen vaikeampaa ole. 

Eräs Railin kertoma tari-
na jäi varmastikin meidän 
monien mieleen. Tarina ker-
too paimenesta, jolta yksi 
lammas on jäänyt tulematta 
aitaukseen. Paimen huomaa 
lampaan puuttuvan ja lähtee 
etsimään lammasta. Paime-

Naisten päivien puhuja kouluneuvos Raili Kemppainen oikealla kirkkokahveilla juma-
lanpalveluksen jälkeen. Naisten päivillä oli kehotus Raamatun lukemiseen.

nen kävellessä hän kuulee 
jyrkänteen reunalta lampaan 
ääneen ”mää” ja hän näin 
löytää lampaansa. Samalla 
tavoin meidän ihmisten tu-
lisi huutaa jyrkänteen reu-
nalta Jumalan meitä etsies-
sä ”Mää oon täällä!” Näin 
Jumala tietää meidän halu-
avan tulla löydetyksi. Ensi 

vuoden Naisten päiviä odo-
tellessa voisimme opetella 
lukemaan Raamattua Railin 
oppien mukaan ja huutaa sa-
malla Jumalalle: ”Mää oon 
täällä!”

Leena Loukko,
kuvat Heimo Turunen
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Pudasjärvellä toimivat met-
säalan ammattilaiset jär-
jestivät Metsäpäivän K-su-
permarketin pihapiirissä 
perjantaina 23.3. Metsä pu-
huu – Metsä tuottaa teemal-
la metsänomistajille ja muil-
le asiasta kiin-nostuneille 
tarkoitetun Metsäpäivän 
kutsua noudatti arviolta rei-
lu tuhat henkeä. Etenkin aa-
mupäivällä oli alueella jopa 
tungosta. Järjestäjät olivat 
tuoneet telttakatoksia, jos-
sa esittelivät omaa toi-min-
taansa. Kaikille tarjottiin 
kahvit, jota olivat keittämäs-
sä ja tarjoamassa Pudasjär-
ven Martat. Grillimakkaroita 
paistettiin ahkerasti tynny-
rin puolikkaaseen tehdyllä 
nuotiolla ja yleisöä viihdyt-
ti myös paikallisen Suopun-
ki-yhtyeen hanurimusiikki 
ja lauluesitykset. 

-Tällä metsäisellä tapah-
tumalla halutaan ihmisiä 
saada havahtumaan metsän 
merkityksen Pudasjär-vellä. 
Paikkakunnan metsävaral-
lisuuden ja sen hoidon mer-
kityksen korostamista ei voi 
koskaan liioitella, sanoi kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittila avatessaan tapahtu-
man. 

Hän kertoi vuotuisen 
hakkuumäärän olevan vuo-
sittain 17 miljoonaa euroa, 

Metsä puhuu – Metsä tuottaa metsäpäivä:
Metsän merkitys erittäin merkittävä Pudasjärvelle

Rautia K-Rauta Pudasjärvi oli järjestänyt pilkkeen tekonäytöksen, jossa traktorin lavalle 
kertyneet pilkkeet myytiin huutokaupalla. 

Grillimakkaroita sai paistaa jokainen halukas. 

Metsäpäivän juontaja Tuomas Pihlaja haastattelemassa Metsäkeskuksen metsätalous-
tarkastaja Eero Vierimaata.

josta yksityismetsän-omista-
jien osuus on 10 miljoonaa 
euroa. Suora työllistävä vai-
kutus on 250-300 työpaikkaa 
ja ker-rannaisvaikutuksi-
neen puhutaan lähes tuhan-
nesta työpaikasta. 

Daavittila kantoi huolta 
siitä, että nykyisellään puun 
jalostusarvosta voisi jäädä 
enemmän paikka-kunnalle. 

Arvauslipun oli täyttänyt 
500 henkilöä ja heidän kes-
ken arvottiin tuotepalkin-
toja. Kysymyksissä arvat-
tiin alueelle Kontiotuotteelta 
siirretyn järeän 323 kg pai-
navan tukkipölkyn tilavuut-
ta ja tukin arvoa. Tilavuus 
oli 344 litraa ja sen arvo pys-
tykaupassa olisi ollut 17 eu-
roa 50 euron kuutiohinnalla 
laskettuna. 

Juontajana toiminut Pu-
dasjärven Metsänhoitoyh-
distyksen toiminnanjohtaja 
Tuomas Pihlaja kävi haas-
tattelemassa eri metsäalan 
toimijoita sekä esitteli ohjel-
maa. 

Ensimmäistä kertaa Met-
säpäivään osallistunut Juha 
Hänninen Metsäkeskuksel-
ta halusi omasta puo-lestaan 
uutena pudasjärveläisenä 
todeta, että on hieno näh-
dä, että metsä- ja metsäasiat 
kiinnostavat pudasjärveläi-
siä näinkin paljon. Metsä-

toimijoiden välinen yhteys-
työ toimi hienosti. Loppujen 
lo-puksi, samassa veneessä 
me kaikki metsäalan toimijat 
olemme. Mutta metsät pysy-
vät, metsät puhu-vat ja tuot-
tavat nyt sekä myös tulevai-
suudessa.

Päivän aikana oli kak-
si kertaa Kurenalan koulun 
luona hakkuunäytös, jos-
sa kaupungin maalla aloi-
tettiin suunniteltu laajempi 
kaupunkiympäristön siisti-
minen. Hakkuunäytöstä oli-
vat seuraamassa myös Ku-
renalan koulun 6 A ja 6 B 
luokan oppilaat. Heitä opas-
ti opettajien lisäksi 4H-yh-
distyksen toiminnanjohtaja 
Päivi Takkinen. 

Metsäpäivän järjestelyissä 
ovat mukana K-Supermarket 
Pudasjärvi, L&T Biowatti, 
Metsähallitus, Suomen Met-
säkeskus Pudasjärvi, Metsä 
Group, Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi, Oulun Seudun 
ammattiopisto Taivalkosken 
yksikkö, Pölkky Metsä, Stora 
Enso, Säätötuli, Vapo Oy, Pi-
en-konehuolto Keskiaho Oy, 
Bioklabi, Rautia K-Maatalo-
us Pudasjärvi, 4H ja Pudas-
järven kaupunki. 

Heimo Turunen

Hakkuunäytöksessä Kurenalan koulun läheinen metsikkö hakattiin puistoasentoon eli siis suhteellisen harvaksi. Hakkuu-
työtä tekemässä Metsäpesälän kone, puikoissa kokenut kuljettaja Henrik Illikainen. 

Kurenalan koululaiset seurasivat hakkuunäytöstä ja heillä oli myös metsään liittyviä 
tehtäviä. Tässä arvioidaan onko kyseessä raudus- vai hieskoivu. 

Kaikille tarjottiin pullakahvit 
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Metsänhoitoyhdistyksen alueneuvoja 
Kimmo Juusola kertoi, että päivä oli kii-
tettävän vilkas. 

Ajankohtaista eri metsäalan toimijoilta

Bioklapi Oy:n pisteessä makkarat lämpenivät omalla tuotannolla. Ku-
vassa vasemmalla yrittäjä Rauno Salmela.

Jäsenpalveluesimies Markku Juuso Tor-
niosta ja paikallinen ostoesimies Veli 
Nikula esittelivät Pudasjärvellä entis-
tä Metsäliittoa, joka on yhdistynyt Met-
sä Groupiksi.

Myyntiedustaja Kyösti Hökkä yhdessä 
pudasjärveläisen yrittäjän Tapio Liika-
sen kanssa esittelivät monipuolista bio-
lämpökonttia.

Pudasjärven kaupungin pisteessä Jari 
Jussila ja Jouni Puhakka esittelivät kau-
pungissa käynnissä olevia eri hankkeita.

Pohjois-Suomen urakointiesimies Mark-
ku Vaitiniemi ja metsäpalveluasiantuntija 
Pirkko Saastamoinen L&T Biowatista lu-
pailivat toimistoa Pudasjärvelle lähitule-
vaisuudessa.

Vapo Oy:n puuvastaava Petri Pulkkinen 
Oulun toimipisteestä ja hankintaesimies 
Mikko Korhonen korostivat päivän aikana 
yhtiön roolia puupuolella. Monet tuntevat 
Vapon vain turpeentuottajana. 

Korjuuesimies Jani Jaakkola Kuusamos-
ta ja ostoesimies Vilho Koivisto Pudasjär-
veltä esittelivät uuden Liimapalkkitehtaan 
tuotantoa. 

Suunnittelija Tuomas Uola ja asiakasneu-
voja Irja Leppänen keskittyivät metsäpäi-
vässä erityisesti luontopalveluista kerto-
miseen.

Stora Enson Metsä pisteessä hankinta-
esimies Heikki Toivanen sekä metsäpal-
velu – ja metsäenergia esimies Aki Poijula 
ja hankintaesimies Vesa Pesälä, molem-
mat Pudasjärveltä, olivat tyytyväisiä päi-
vään ja päivän aikana käytyihin keskus-
teluihin.

METSäHALLITUKSEN esitte-
lypisteessä suunnittelija Tuomas 
Uola ja asiakasneuvoja Irja Lep-
pänen esittelivät Metsähallituk-
sen luontopalveluja ja metsäta-
loutta.

– Pääosin ihmiset ovat olleet 
kiinnostuneita luontopalveluis-
ta, joiden käyttöä halutaan lisätä. 
Tämän tapahtuman kautta halu-
amme edelleen parantaa ihmis-
ten viihtyvyyttä, turvallisuutta, 
kestävyyttä ja laatua, jotta Syöt-
teen kansallispuisto ja retkeily-
alueet olisivat kaikille tuttuja, 
Tuomas Uola kertoi.

SääTöTULI OY:N esittely-
pisteessä myyntiedustaja Kyösti 
Hökkä yhdessä pudasjärveläisen 
yrittäjän Tapio Liikasen, Metalli-
työ Liikasesta, kanssa esittelivät 
yhdessä toteuttamaansa Säätö-
tulen biolämpökonttia, jossa on 
Säätötulen biopoltinjärjestelmä. 
Järjestelmässä on mahdollista 
käyttää monipuolisesti polttoai-
neena haketta, turvetta, pellette-
jä, klapeja ja siinä on myös öljy-
poltinvalmius. 

Metsä Groupissa  
viisi ydintoimintoa 
Tämän vuoden helmikuun yh-
deksäs päivä METSäLIITTO-
KONSERNI muutti nimensä 
METSä GROUPIKSI. Pudas-
järvellä uutta Groupia oli esit-
telemässä jäsenpalveluesimies 
Markku Juuso Torniosta ja pai-
kallinen ostoesimies Veli Niku-
la. 

Nimi Metsä yhdisti liiketoi-
minta-alueet osaksi Metsä Grou-
pia. Konserni keskittyi viiteen 
ydintoimintoon eli puutuottei-
siin, selluun, kartonkiin, pehmo- 
ja ruoanlaittopapereihin sekä 
puunhankintaan ja metsäpalve-
luihin. Puutuoteteollisuuden ni-
meksi tuli Metsä Wood ja Met-
sä-Botnian nimi vaihtui Metsä 
Fibreksi. M-realin nimen muu-
toksesta Metsä Boardiksi päät-
tää varsinainen yhtiökokous 28. 
maaliskuuta. Metsä Tissuen nimi 
säilyy entisellään. Puunhankin-
ta toimii jatkossa Suomessa ni-
mellä Metsäliitto Puunhankinta, 
kansainvälisesti Metsä Forest.

– Tässä Pudasjärven tapahtu-
massakin haemme yhteistä nä-
kyvyyttä kaikille osa-alueille ja 
sitä, että toimimme saman lipun 
alla, Markku Juuso kertoi. Metsä 
Groupin pisteessä oli myös ylei-
söarvontaa, jossa pääpalkintona 
oli viiden tuuman näytöllä va-
rustettu navigaattori.

Pudasjärven kaupungin pis-
teessä Jari Jussila ja Jouni Puhak-
ka esittelivät neljää eri hanket-
ta. Esiteltävinä olivat Laajakaista 
kaikille -hanke, Kerttu ja Kauko 
-hanke, Kalamatkalle -hanke ja 
BioYty -hanke.

PöLKKY METSä esitteli 
Pudasjärvellä erityisesti uusin-
ta investointiaan eli tänä vuon-
na Kuusamossa käyttöönotettua 
Liimapalkkitehdasta.  Esittelijöi-
nä toimivat korjuuesimies Jani 
Jaakkola Kuusamosta ja ostoesi-
mies Vilho Koivisto Pudasjär-
veltä. 

Uuden liimapalkkitehtaan 
kapasiteetiksi lasketaan 40 000 
kuutiota valmista tavaraa, kun 
laitos pyörii kahdessa vuoros-
sa. Puolet tuotannosta on arvioi-
tu menevän osakkuusyrityksen 
Kuusamon Hirsitalojen käyt-
töön.

BIOKLAPI aloitti toimin-
tansa Pudasjärvellä viime vuo-
den elokuussa. Yrittäjä Rauno 

Salmela oli laittanut esittelypis-
teeseensä oman makkaranpais-
topaikan, missä makkarat läm-
penivät bioklapien voimalla. 
Paistopisteen kalusteetkin oli-
vat pudasjärveläistä Karhupajan 
tuotantoa.

Ensimmäistä puolivuotista 
taivaltaan uutena yrittäjänä Rau-
no Salmela luonnehtii ihan hy-
väksi ja aina oppii jotain uutta.

– Etelä-Suomen ilmojen läm-
peneminen näkyi välittömästi 
tehtaalla. Kyllä ne ovat kylmät 
ilmat, jotka suosivat tätä yritys-
tä, Rauno Salmela naurahti mak-
karanpaiston lomassa.

OULUN SEUdUN AM-
MATTIOPISTON Pudasjärven 
ja Taivalkosken yksikköjen yh-
teisessä pisteessä opettaja Pert-
ti Nissi Taivalkoskelta kertoi, 
että oppilaitos haluaa olla esil-
lä tällaisissa tapahtumissa esi-
telläkseen koulun opetustarjon-
taa. Erityisesti metsäpuolella on 
hyvät tulevaisuuden näkymät 
etenkin työllistymisen kannalta. 
Ammattiopiston pisteessä vie-
railijoilla oli mahdollisuus ko-
keilla monitoimikoneen ajamista 
metsäsimulaattorin avulla sekä 
osallistua arvontaan.

Uutuutena opettaja Pert-
ti Nissi kertoi, että ensi syksy-
nä alkaa aikuisopiskelijoille 40 
opintoviikon Metsäkoneen kul-
jettajan ammattikoulutus. Tähän 
koulutukseen on vielä muuta-
mia paikkoja vapaana.

Eri toimijat yhtenä 
miehenä liikkeellä 
SUOMEN METSäKESKUS-
TA esittelemässä ollut metsä-
tarkastaja Samuli Leppänen oli 
vilpittömästi iloinen siitä, että 
Pudasjärven tapahtumassa eri 
metsätoimijat toimivat kerran-
kin yhdessä, vaikka yleensä kyse 
on kovasta toimijoiden välisestä 
kilpailusta.

– Moni ei tajua sitä, kuinka 
suuri merkitys metsätaloudella 
on paikkakunnalle. Kuten kau-
punginjohtaja Daavittila tuossa 
sanoi, metsäteollisuus välillises-
ti työllistää noin 1000 ihmistä ja 
suoraan noin 300 ihmistä. Tääl-
lä me eri toimijat haluamme yh-
dessä kertoa tämän tosiasian, Sa-
muli Leppänen sanoi.

Leppäsen lisäksi Metsäkes-
kusta oli esittelemässä metsä-
palveluesimies Juha Hänninen. 
Viime vuoden vaihteessa Metsä-
keskuksessa tapahtui organisaa-
tiomuutos, missä Metsäkeskus 
jaettiin kahtia toisaalta julkisen 
palvelun puoleen ja metsäpal-
veluiden puoleen. Samalla esi-
merkiksi Pohjois- Pohjanmaa 
Metsäkeskuksesta tuli Suomen 
Metsäkeskus.

STORA ENSO METSäN 
hankintaesimies Heikki Toiva-
nen ja metsäpalvelu– ja metsä-
energia esimies Aki Poijula Pu-
dasjärveltä kertoivat, että päivän 
mittaan on vilkkaasti keskustel-
tu metsäasioista.

– Me haluamme olla esil-
lä tällaisissa tilaisuuksissa. Ke-
säkorjuukelpoisille leimikoille 
olisi nyt kovasti kysyntää. Mei-
dän kautta järjestyvät myös met-
sänhoitotyöt, Heikki Torvinen 
muistutti.

VAPO OY:N puuvastaava 
Petri Pulkkinen Oulun toimipis-
teestä ja hankintaesimies Mikko 
Korhonen kertoivat, että Vapo 
Oy haluaa tällaisissa tilaisuuk-
sissa tuoda esille yhtiön roolin 
puunostajana.

– Vain harvat ihmiset tietä-
vät, että Vapokin ostaa puuta.  
Yleensä Vapo yhdistetään vain 
turvetuotantoon. Kyllä me os-
tamme esimerkiksi pystyleimi-
koita, Petri Pulkkinen kertoi.

Vapo Oy:n pisteessä oli edel-
listen lisäksi toimintaa esittele-
mässä myös Pohjoisen alueen 
hankintapäällikkö Pentti Haa-
taja.

L&T Biowatti on erikoistunut 
Metsien kunnostamiseen, ener-
gia- ja ensiharvennuksiin sekä 
uudistuskohteiden kasvun al-
kuun saattamiseen sekä on myös 
energiapuunostaja. Pudasjärvel-
lä yritystä esitelleet Pohjois-Suo-
men urakointiesimies Markku 
Vaitiniemi ja metsäpalveluasi-
antuntija Pirkko Saastamoinen 
kertoivat, että kaikissa Suomen 
kunnissa toimivalta yhtiöltä kyl-
läkin puuttuu konttori Pudasjär-
veltä.

– Meidän pääartikkeli on 
energiapuu. Täällä Pudasjärvel-
lä meillä ei ole tällä hetkellä toi-
mistoa, mutta sekä toimisto että 
toimihenkilö saadaan tänne lähi-
tulevaisuudessa, Markku Vaiti-
niemi lupaili.

L&T BIOwATTIN pisteessä 
oli myös arvontaa ja palkintona 
muun muassa Fiskarsin kirves.

Pudasjärven Metsänhoitoyh-
distyksellä oli tapahtumassa 
myös oma pisteensä, missä alue-
neuvoja Kimmo Juusola ja toi-
minnanjohtaja Tuomas Pihla-
ja esittelivät Tuomo Tuomaalan 
ja Jari Tynin kanssa yhdistyk-
sen toimintaa. Toiminnanjohta-
ja Tuomas Pihlajan aika kylläkin 
meni pitkälti tilaisuuden juonta-
jan tehtävissä hänen toimiessaan 
koko tapahtuman vetäjänä.

Kaikkiaan päivä meni hie-
nosti, vaikka makkarat meinasi-
vat loppua ennen aikojaan,

– Me olemme antaneet ylei-
sölle lähinnä yleisneuvontaa. Po-
rukkaa on ollut liikkeellä tosi kii-
tettävästi, Kimmo Juusola kertoi 
esittelypisteessä.

Opettajat Pertti Nissi ja Jouni Kortetjärvi Taivalkosken yksiköstä sekä 
pudasjärveläiset Taivalkosken yksikön oppilaat Petteri Pesälä ja Jan-
ne Iinattiniemi esittelivät muun muassa Moto -simulaattorilla tapahtu-
vaa opetusta.

Metsäkeskuksen metsätarkastaja Sa-
muli Leppänen ja metsäpalveluesimies 
Juha Hänninen iloitsivat metsäpäivän 
saamasta suosiosta.
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Keskustie 10 • 97700 Ranua
Puh. 016 355 1002 • Avoinna ma-pe 9.30-17.00, la 9.00-13.00

Kevään rientoihin!

Ranuan kenkätalo

Kevät
uutuuksia
saapuu

päivittäin

TopMan
juhlakenkä
89,50

Avec
92,30 Janita

99,50
Avec
88,-

Pomar
83,50

Pomar
mokkasiini
78,-

NY
Skate
kengät

Koot
41-46
69,50

Koot
28-35
52,90

TALVITYHJENNYS
JATKUU..

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Plussaa ostoksistasi Tervetuloa!

Asics Gel Flashfire
Harrastajan hyvin vaimennettu juoksukenkä, 
pronaatiotuki. Miesten ja naisten koot.

89,90
( 119,- )

Huom!
Tunturi

pyöräuutuudet
ja asics

juoksukengät 
saapuneet !

Paljon
tuotteita
ovh. -50%
mm. loput topat,

sukset, monot,
ym.

Viime viikon keskiviikko-
na perustettu Kairan Kuitu 
verkko-osuuskunta perään-
kuuluttaa vanhan osuus-
kauppahengen perään, että 
alueelle saadaan kunnolli-
nen tietoliikenneverkko.

Kun kaupalliset toimi-
jat eivät ole kiinnostuneita 
meistä ja meidän osallisuu-
desta yhteiskuntaan, meidän 
täytyy ottaa nyt pallo omiin 
käsiin. Nyt on käsillä viimei-
nen ja ainoa mahdollisuus, 
kun viestintäviraston ope-
raattorihaku sulkeutuu lähi-
aikoina.

Kaikkien etu
Kunnollinen tietoliiken-

neverkko on kaikkien etu. 
Pudasjärveläisten vanhus-
ten osuus väestöstä kasvaa 
nopeasti. Kunnolliset yhtey-
det mahdollistavat vanhus-
ten kotona asumisen pitem-
pään ja parantavat heidän 
elämänlaatuaan, kun verk-
ko mahdollistaa molemmin-
puolisen yhteydenpidon ys-
tävien ja sukulaisten kanssa. 
Jopa lääkäri voi ”käväistä” 
kotona katsomassa mum-
mon ja papan vointia.

Kaupunki hyötyy lopulta 
eniten pienempien kuljetus- 
ja hoitokustannusten ansios-
ta, kun koululaiset opiskele-
vat osittain verkon kautta ja 

Osuuskauppahenkeä
kuituverkkoon

hoitohenkilöiden ei tarvitse 
ajaa pitkiä matkoja niin pal-
jon.

Pudasjärveläiset voivat 
tasa-arvoisesti asioida ver-
kon kautta virastoissa, kun 
verotoimistoja, kelaa tai mui-
ta vastaavia ei enää ole mei-
tä palvelemassa täällä Pu-
dasjärvellä.

Osuuskunta lähtee heti 
kustannustietoisesti liikkeel-
le ja selvittää miten verkon 
rakentamisesta jäisi pudas-
järveläisille mahdollisim-
man suuri hyöty. Verkko ja-
kaantuu runkolinjoihin ja 
”talolinjoihin”. Ainakin ta-
lolinjojen omatoimisen ra-
kentamisen mahdollisuus 
selvitetään, miten kiinteis-
tön omistaja voisi itse suorit-
taa omalla tontillaan olevia 
töitä ja saisi niistä korvauk-
sen. Samoin kyläseurojen tai 
muiden vastaavien toimijoi-
den mahdollisuutta raken-
taa omatoimisesti kylänsä 
linjat korvausta vastaan.

Myös runkolinjojen ra-
kentaminen yksikköhinto-
jen perusteella selvitetään ja 
näin saataisi useita yksiköitä 
samanaikaisesti linjojen ra-
kennushommiin eri puolilla.

Kiirettä piisaa
Tarjous verkonrakenta-

misesta Viestintävirastoon 

täytyy saada viiden viikon 
sisällä. Kunnianhimoinen ta-
voite osuuskunnalla on, että 
verkon rakentamiseen pääs-
täisiin jo elokuussa.

Liittymisilläkin on kiire, 
koska toiminnan aloittami-
sen edellytyksenä on riittävä 
määrä liittymisiä. Siksi ke-
hotamme ihmisiä ottamaan 
omatoimisestikin yhteyttä 
Jari Jussilaan tai Osuuskun-
nan hallituksen jäseneniin.

On itsestään selvää, että 
osuuskunta tarvitsee kau-
pungin vahvaa tukea, että 
saadaan toiminta käynnis-
tettyä. Kaupunki ja lopul-
ta kaikki pudasjärveläiset 
- joka ikinen - ovat suurim-
pia hyötyjiä verkosta, kun 
kaikki voimme osallistua ta-
savertaisesti yhteiskunnan 
vuorovaikutussuhteisiin.

Alussa kuulutettiin van-
haa osuuskauppahenkeä pe-
liin. Sitä tarvitaan nyt – kai-
kilta!

Veikko Hyttinen
Osuuskunnan 
puheenjohtaja

Uusi kirjastoauto Pudasjärvelle 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 
on myöntänyt valtionavustuk-
set yleisten kirjastojen perus-
tamishankkeisiin. Pudasjärven 
kaupunki saa 120 000 euroa uu-
den invanostimella varustetun 
kirjastoauton hankintaan ja Ni-
valan kaupunki 110 000 euroa. 
Molemmissa kaupungeissa uusi 
auto korvaa entisen loppuun 
käytetyn kirjastoauton.

Pudasjärven nykyinen kir-
jastoauto on hankittu vuonna 
1997 ja laajassa pitäjässä sillä on 
kilometrejä takanaan jo reilus-
ti yli 300 000. Kirjastoauto on 
hyvin tarpeellinen pitkien mat-
kojen pitäjässä, jossa puolet vä-

estöstä asuu taajaman ulkopuo-
lella. Auto palvelee sivukylien 5 
koulua sekä muita laitoksia. Eri-
tyisen tärkeä käyttäjäryhmä on 
sivukylien ikääntyvä väestö ja 
sitä varten autoon hankitaan li-
sävarusteeksi invanostin, joka 
helpottaa rollaattoria tai pyö-
rätuolia käyttävien henkilöiden 
autoon nousemista. 

Kirjastoauto on erittäin 
merkittävä henkisen virkistyk-
sen tuoja vanhusväestölle ja 
sen säännölliset käynnit tuo-
vat turvallisuuden tunnetta asi-
akkailleen. Kirjastoauto tukee 
osaltaan Pudasjärven kaupun-
gin Harva-hanketta. Pudasjär-
vellä on tarjottu kirjastoauto-

palveluja pian 40 vuotta, sillä 
ensimmäinen kirjastoauto otet-
tiin käyttöön vuonna 1972. Vuo-
sina 1983–2005 autoja on ollut 
liikenteessä kaksi, mutta väen 
vähetessä on todettu yhden 
auton riittävän. Nyt hankittava 
uusi auto on Pudasjärven viides 
kirjastoauto.

Autoon hankitaan myös asia-
kaskäyttöön nettiyhteydellä va-
rustetut asiakaspäätteet.

Tällä hetkellä Kainuussa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla on yh-
teensä 17 kirjastoautoa. Määrä 
on hiljalleen laskenut. 2000-lu-
vulla alueella on uusittu 12 kir-
jastoautoa tähän mennessä.
ELY-keskus tiedotus

Neli-Iikkalassa vietettiin 
avointen ovien päivää per-
jantaina 23.3. Päivän päät-
teeksi Suomen Punaisen Ris-
tin Oulun piirin edustajat 
monikulttuurisuustoimin-
nan kehittäjä Marika Parkki-
la ja toiminnanjohtaja Pertti 
Saarela luovuttivat Pudas-
järven kaupungille ennak-
koluuloton edelläkävijä tun-
nustuksen, jonka ottivat 
vastaan kaupunginhallituk-

Pudasjärvi

sen puheenjohtaja Vesa Riek-
ki ja kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila. Enemmän 

ennakkoluuloton edelläkävijä

asiasta ja avoimien ovien 
päivästä ensi viikon leh-
dessä.  (ht)
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Kurenalan koulu sai 10 vie-
rasta Espanjasta ja Unkarista 
elinikäisen oppimisohjelman 
Comenius hankkeen myötä. 
Vierailu toteutettiin viikolla 
12. Viikon aikana sekä ulko-
maiset opettajat ja oppilaat 
pääsivät tutustumaan suo-
malaisen koulun arkeen, tal-
viurheiluun ja talvisiin toi-
mintoihin sekä Pudasjärven 
nähtävyyksiin.

Vieraat saapuivat maa-
nantai-iltana 19.3, jonka jäl-
keen neljä oppilasta ma-
joittautuivat suomalaisiin 
perheisiin ja opettajat ja reh-
torit hotelli Kurenkoskeen. 

Tiistaiaamuna tervetu-
loseremonian jälkeen tutus-
tuttiin luokkiin ja koulun 
toimintaan. Espanjalaiset 
oppilaat olivat koko viikon 
ajan mukana opiskelemas-
sa viidensien luokkien oppi-
tunneilla, jolloin opetuskieli 
vaihtui tarvittaessa englan-
niksi.

Iltapäivällä vieraat ja Ku-
renalan koulun väki naut-
tivat yhdessä erinomaises-
ta suomalaisesta talvisäästä. 
Auringon helliessä hiihdon 
opettelu, lumikenkäily, lu-
miveistosten teko ja hirven-
lihan maistelu nuotion ää-
ressä olivat ainutlaatuinen 
elämys vierailemme. Kävim-
me myös Lännen tehtailla 
tutustumassa pizzan valmis-
tamiseen ja nautimme siellä 
tehtaan tuotteita.

Keskiviikkona suunta-
na oli Syötteen alue, jossa tu-
tustuttiin luontokeskukseen 
Metsähallituksen työnteki-
jän Tuomas Uolan johdol-
la, laskettiin pulkka- ja tuu-
bimäkeä, joka sai huikean 

Onnistunut Comenius-vierailu Kurenalan koululla
suosion.  Iltapäivä sujui pe-
risuomalaisessa makkaran 
paistossa ja Syötteen aluee-
seen tutustumisessa.  Illalla 
vieraat vietiin savusaunaan, 
uimaan avannossa, nautti-
maan lämpöisen kylpytyn-
nyrin poreista tähtitaivaan 
alla ja syötiin maukas poro-
ateria Särkelän Paulin tilois-
sa.

Torstaina tutustuimme 
kaupungin taloon ja hallin-
toon kehittämisjohtaja Mik-
ko Kälkäjän ja valtuuston 
varapuheenjohtaja Marja-
Leena Törrön vieraana. Sit-
ten suunnattiin Panuman 
porotilalle, jossa vieraita 
odotti mieluinen yllätys.  Po-
roajelun, suopunginheiton, 
nokipannulettukahvien jäl-
keen itse joulupukki saapui 
paikalle lahjoineen.

Iltapäivällä porotilan jäl-
keen pidettiin virallinen 
Comenius-kokous; käytiin 
läpi projektin viimeiset ta-
pahtumat ja toiminnat sekä 
suunniteltiin tulevan viiden-
nen Comenius-tapaamisen 
toteutusta Mallorcalla. 

Yhteistyö eri maiden vä-
lillä on sujunut niin mainios-
ti, että tarkoituksena on vuo-
den päästä anoa rahoitusta 
uutta projektia varten ope-
tusmenetelmien kehittämi-
seksi.

Paavo Toivanen 

Joulupukin 
tapaaminen 
kohokohta
Unkarilaiset Pudasjärvelle 
saapuneet koululaiset Núria 
ja Agnès sanoivat, että tääl-

lä on paljon lunta ja myös 
että meidän koulu on todel-
la iso verrattuna heidän kou-
luunsa.

Tiistaina vieraat opiskeli-
vat koulun 5a ja 5b luokissa. 
Opettajat kiertelivät silloin 
kulun luokissa katselemas-
sa miten koulussamme opis-
kellaan.

Alkuviikosta tytöille oli 
omituista syödä erilaisia 
ruokia. Myöhemmin illalla 
kävimme uimahallissa. Ty-
töt pitivät uimisesta kovas-
ti, mutta he eivät halunneet 
käydä saunassa, koska siellä 
oli niin kuuma.

Keskiviikkona kävim-
me Syötteellä ajelemassa 
näköalatiellä ja tutkimassa 
Suomen luontoa ja eläimiä 
Luontokeskuksessa. Luon-
tokeskuksessa oli lounas 
josta tytöt pitivät. Lounaan 
jälkeen lapset menivät tuu-
bimäkeen ja aikuiset pulkka-
mäkeen, koska yli 16-vuoti-
aat eivät pääse tuubimäkeen. 
Lapset pitivät tuubimäestä 
kovasti. Kun tulimme mä-
estä meillä oli pientä napos-
teltavaa nuotiolla. Ennen 
kotiinlähtöä kävimme vie-
lä Syöte Shopissa ostoksilla. 
Lapset vaihtoivat keskiviik-
kona perhettä. Keskiviikko-
na ja torstaina tytöille alkoi 
jo ruokakin maistua.

Torstaiaamuna tulimme 
koululle ja olimme taas opis-
kelemassa luokissa. 11.30 
espanjalaiset, unkarilaiset, 
muutamia opettajia ja lapset 
lähdimme ajelemaan koh-
ti Panuman porotilaa. Kun 
olimme perillä katselimme 
poroja ja ruokimme niitä.

Yksi kesy poro veti mei-
tä reessä. Lapset ja aikuiset 
pitivät reen kyydissä olemi-
sesta.   Porotilalla me heitim-
me myös suopunkia porojen 
sarviin jotka olivat maassa ja 
kun olimme jo vähän kehit-
tyneet, laitoimme poron sar-
vet kaverin pään päälle ja 
toinen heitti suopungin kun 
toinen juoksi ohitse ja yrit-
ti saada kiinni hänet. Vähän 
myöhemmin söimme kodas-

sa lättyjä ja joimme mehua. 
Kodassa yllätysvierailul-
le tuli kauan odotettu joulu-
pukki. Vieraat saivat lahjoja, 
mutta me jäimme ilman. Vie-
raat rakastivat joulupukkia.  

Illalla kaikki joiden per-
heissä lapset olivat olleet 
ja tietysti vieraat lapset ko-
koonnuimme Rajamaanran-
taan laskemaan mäkeä, leik-
kimään lumisotaa ja tietysti 
ajelemaan moottorikelkalla. 
Vähän myöhemmin menim-
me saunomaan ja viettämään 
iltaa Artun luokse nyyttäri-
pöydän ääreen. 

Perjantaiaamuna vieraat 
lähtivät ajelemaan kohti Ou-
lua. Myöhemmin tytöt ker-
toivat pitäneensä viikon ai-
kana eniten joulupukista.

Essi Isomursu

Lumi ja mäenlasku 
parasta
Guillem ja Nando tulivat 
Pudasjärvelle Mallorcalta. 
Heillä oli kylmä, sillä Mal-
lorcalla ei ole koskaan niin 
kylmä, kuin nyt täällä. He 
menivät Ranuan perhee-
seen, söivät iltapalan, pela-
sivat Playstationilla, kävivät 
saunassa, ja menivät nukku-
maan. Saunasta he tykkäsi-
vät paljon. 

Aamulla he menivät kou-
lulle, jossa oli tervetuliaisjuh-
la. Sen jälkeen he tutustuivat 
kouluun. Koulun jälkeen he 
kävivät perheessä, ja meni-
vät parin tunnin kuluttua 
uimaan Puikkariin. Uinnin 
jälkeen he pääsivät mootto-
rikelkka-ajelulle. Guillem, 
joka pitää moottoriajoneu-
voista, tykkäsi siitä paljon. 
Ajelun jälkeen he menivät 
saunaan. 

Seuraavana aamuna 
oli matka Syötteelle, jon-
ne lähtivät opettajat, sekä 
Comenius-oppilaat. Pojat 
olivat ihmeissään Syötteen 
maisemista, ja suuresta lumi-
määrästä. Aluksi kiertelim-
me autoilla Syötteellä, jonka 
jälkeen meillä oli ohjelmaa 
Syötteen luontokeskuksessa. 
Sen jälkeen söimme lounaan 
Luontokeskuksen ruokalas-
sa, jonka jälkeen menimme 

Espanjalainen Miquel Salmeron avantouimarina Syötteellä.

Comeniusvieraat pudasjärveläisten kanssa Luontokeskuksen edessä. Kuva Tuomas Uola.

Espanjalainen tyylinäyte ladulla

Joulupukin tapaaminen Panuman porotilan kodassa oli 
vierailun yksi kohokohta. 

Kurenalan koulun pihalle syntyi taidokkaita lumiveistoksia.

tuubimäkeen. Pojat sanoivat 
rakastavansa sitä. Sen jäl-
keen söimme kodassa mak-
karaa ja joimme pillimehua. 
Sitten oleskelimme Syötteel-
lä, ja kävimme Syöte-sho-
pissa. Sitten lähdimme per-
heeseen, jonka jälkeen pojat 
vaihtoivat Niemelän perhee-
seen. Siellä pojat pelasivat 
Wii:llä, saunoivat, ja meni-
vät nukkumaan. 

Seuraavana päivänä he 
menivät kouluun, olivat siel-
lä kaksi oppituntia, ja läh-
tivät Panuman porotilalle. 
Siellä he saivat syöttää poro-
ja, käydä poron vetämällä re-
kiajelulla, kokeilla suopun-
ginheittoa, syödä makkaraa 
ja lättyä, ja sen jälkeen tuli 
joulupukki jakamaan heille 

lahjoja. Sitten lapset menivät 
perheisiin. Illalla kaikki lap-
set ja suomalaisten vanhem-
mat tulivat Niemelälle. He 
kävivät laskemassa mäkeä 
Rajamaan rannassa, ajoivat 
moottorikelkalla, ja viettivät 
iltaa Niemelällä syömällä 
suomalaista ruokaa, ja sau-
nomalla, jonka yhteydessä 
he kävivät hangessa pyöri-
mässä. Sen jälkeen he meni-
vät nukkumaan. 

Aamulla he lähtivät Ou-
luun. ”Parasta Suomessa on 
lumi”, Guillem sanoi. Nando 
piti eniten mäenlaskusta.

Jere Ranua
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HALLILÄMMITIN
XK15

HALLILÄMMITIN
XK20

HIEKKAPUHALLUSKAAPPI
XK6008

KATTOLUMIKOLA
teleskooppivarrella

EINHELL AGRIKAATTI
2,8 kw

TARKKUUS PÖYTÄSIRKKELI
XWO29

TALOUSREKITUKKIREKI

299,-kpl

nyt
ovh. 1650,-

199,-
lievä värivikalievä värivika

ERÄ PUUSORVEJA KRESS
SÄHKÖTYÖKALUT

TECHWAY
SÄHKÖTYÖKALUT

-25%ovh.-25%
ovh.

-30%

359,-kpl

1 kpl

29,90

2 kpl

299,- 359,-995,-

1 kpl

399,-
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Lukijan kynästä

Ministeri Niinistö (vihr.) saattaa tuoda hallituksen kehysrii-
hen keskusteltavaksi esityksen turpeen verotuksen lisäkoro-
tuksista jo tehtyjen korotuspäätösten päälle. Niinistön esitys 
aiheuttaisi toteutuessaan huomattavia kielteisiä vaikutuksia 
Suomen kansantalouteen ja energiankäyttöön.

Niinistö haluaa ajaa Suomen turvetuotannon alas sillä pe-
rusteella, että turpeen ympäristö- ja ilmastovaikutukset oli-
sivat kestämättömiä. Niinistön vimma ajaa turpeen tuotanto 
alas, perustuu kehäkolmosen sisäpuolen vihreiden maailmaa 
syleilevään ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan. Näissä piireissä 
haja-asutusalueiden ihmisten työ ei vaikuta olevan arvossaan. 
Niinistön "totaali suonsuojelumallin" mukana katoaisi iso osa 
suomalaista infrastruktuuria, työtä suunnittelupöydiltä, -kone-
pajoilta, -tuotantolaitoksilta, -kuljetusketjuista ja itse soilta.

Niinistö on oikeassa siinä, että luopuminen fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä on historiallinen välttämättömyys. 
Mutta, tämä koskee vain öljyä, maakaasua ja kivihiiltä. Niistä 
aiheutuvat päästöt ovat keskeinen tekijä maapallon ilmaston 
lämpenemisessä, jäätiköiden sulamisessa, vedenpinnan nou-
sussa ja koko elinympäristömme muutoksessa. Suonkuokin-
ta ja -korjuu ovat lillukanvarsien keruuta globaalien fossiilis-
ten polttoaineiden päästöjen rinnalla.

Maamme ja erityisesti Pohjois-Suomen turvevarat ovat val-
tavat, varantojen arvoksi on arvioitu 850 miljardia euroa. Tek-
nisesti ja taloudellisesti hyödyntämiskelpoista suota on noin 
14 prosenttia maamme suopinta-alasta. Teknisesti hyödynnet-
täväksi kelpaavaksi energiamääräksi on arvioitu 12 800 tera-
wattituntia. Määrä riittäisi tyydyttämään Suomen koko ener-
giatarpeen 35 vuoden aikana, ja se vastaa noin 40 prosenttia 
tällä hetkellä tunnetuista Pohjanmeren öljyvaroista. Maamme 
turvevaroissa on valtava energiapotentiaali ja turpeen tulevai-
suuden vahvistamiseksi pitää turpeen tutkimukseen sekä ke-
hittämiseen panostaa nykyistä merkittävästi enemmän.

Näitä keinoja eivät ole ympäristöministerin esittämät toi-
met, joita olisi turpeen ylenpalttinen verottaminen. Tämä tu-
lisi ainoastaan lisäämään ulkomailta tuotavien fossiilisten 
polttoaineiden öljyn ja kivihiilen käyttöä, täyttäisi siis hölmö-
läisten peitonjatkamisen perinteen tunnusmerkit. Tuontipolt-
toaineiden myötä haja-asutusalueiden työpaikat ja tulot valui-
sivat ulkomaisille energiantuottajille.

Turpeella on iso työllisyysvaikutus juuri sellaisilla alueilla, 
joissa työpaikoista on huutava tarve. VTT:n selvityksen mu-
kaan turvealan suora työllisyysvaikutus on 4000- ja välillinen 
12 000 henkilötyövuotta. Turpeen kansantaloudellinen arvo 
on noin 500 miljoonaa euroa. Turpeen veronkorotukselle ei 
ole taloudellisia perusteita, vaan korotukset tulisivat aiheut-
tamaan merkittäviä suoria ja välillisiä taloudellisia menetyksiä. 
Polttoturpeella on myös keskeinen merkitys maamme huol-
tovarmuuden ja energiaomavaraisuuden kannalta.

Tulevaisuuden energiakäyttöjä suunniteltaessa täyttyy 
huomioida monet näkökohdat, kuten uusiutuminen, kotimai-
suus, aluetalouteen ja työllisyyteen liittyvät seikat. Lisäksi mei-
dän pitää huolehtia ehdottomasti energian kansallisesta huol-
tovarmuudesta, tässä maamme kaikilla luonnonvaroilla on 
merkittävä ja tärkeä asema.

  Raimo Piirainen 
  kansanedustaja 

Energiaturvetta
kattilaan

Hirvaskosken kyläyhdistyk-
sen järjestämä Hyvän Olon-
lauantai keräsi iloisen jou-
kon ihmisiä Hirvaskosken 
koululle lauantaina 17.3. 
Mukana oli niin palvelui-
ta, hoitoja kuin hyvinvoin-
tituotteitakin. Ulkona satoi 
räntää, mutta sisällä tuntui 
aurinko paistavan.

Asiansa osaavilta tuote-

Hyvää oloa räntäsateesta huolimatta

Lapsiparkissa leikittiin ja piirrettiin aiheesta ”Mistä sinulle tulee hyvä olo?”

Maria Vääräniemi esitteli ja 
myi HomCare-tuotteita.

Titta Karanta ja Sirpa Kont-
tila edustivat Wellness-
hyvinvointituotteita sekä 
maistattivat shake –ter-
veysjuomia. 

Sirpa Sarajärvellä oli Ener-
getix Wellnes magneetti-
korut, mineraalimeikkejä ja 
luomukosmetiikkaa. 

esittelijöiltä sai tietoa tuot-
teista ja niiden vaikutuk-
sista. Hyvää oloa ei voinut 
välttää ja jokaiselle löytyi 
jotakin. Kampaajan tuolis-
ta noustuaan kohtasi peilis-
tä ihan uudistuneen ilmeen. 
Ilme kirkastui uuden hius-
tyylin myötä. Jalkahoitajan 
pakeilta tullessa askel nousi 
kepeämmin kuin sinne men-
nessä. Hyvää oloa siis päästä 
varpaisiin. Magneettikorut 
kiinnostivat monia ja nii-
den suosio vaikuttaa olevan 
nousussa. Magneettituotteil-
la saadaan monia hyviä vai-
kutuksia turvallisella taval-
la. Koruvalikoimista löytyi 
myös kauniita käsintehty-
jä avainkaulanauhoja. Avai-
men tallessa pysyminen pi-
tää hymyn huulilla. Kauniit, 
laadukkaat alusasut sekä su-
kat joka lähtöön löytyivät 
myös Hyvän Olon-lauantain 
valikoimasta.  Kevätsiivous 
tarvitsee kunnon puhdistus-
aineet ja myös niitä oli tar-
jolla. Siivouksen jälkeen on-
kin mukava laittaa värikkäät 
käsintehdyt kynttilät esille ja 
somistaa kotia. Niitäkin sai 
ostaa kotiin viemisiksi.

Lapsiparkissa leikittiin 
ja piirrettiin aiheesta ”Mis-
tä sinulle tulee hyvä olo?” 
Hienoista taideteoksista ei 
onnistuttu valitsemaan voit-
tajaa, vaan kaikki osallistu-
jat palkittiin. Puffetista sai 
vatsantäytteeksi makkaraa 
ja kahvia täytekakun kera. 
Kahvitellessa oli mukava ta-
vata tuttuja omalta kylältä ja 
vähän kauempaakin. Vaikka 
kevät tulee vauhdilla, niin 
lumenpudotuslaitetta tarvi-
taan vielä, jotta säästytään 
lumilastin aiheuttamilta va-
hingoilta. Laitetta pääsi ko-
keilemaan ja testaamaan 
koulun piharakennuksen 
ympärillä. 

Hirvaskosken kyläyh-
distys kiittää kaikkia muka-
na olleita; Kynttilätalo Ay, 
Parturi-Kampaamo Landel-
la, Jalkahoitola Stressipiste, 
Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Pudasjärven osasto, 
Sirpa Konttila ja Titta Karan-
ta, Marjut Kossi-Saarela, Sir-
pa Sarajärvi, Mahetsu Oy, 
Anna ja Laila Lauhikari, Ma-
ria Vääräniemi, BomZika ja 
A&O Steel. Iso kiitos kuu-
luu myös kaikille kävijöille, 

Tenavakulmasta www.tenavakulma.com
tai tule kauppaan Keskustie 11, Ranua.

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

ALE • tuotteet OTA 3 MAKSA 2
• oranssilla hintalapulla olevat
• edullisin kaupanpäälle

Saapunut uusia lauta- ja palapelejä mm. TACTIC, 
paljon uutta kevätvaatetta mm. Liando, Nosh,

Metsola, Organics, Tutta, Småfolk  ym.

Oulunkaaren yhtymähalli-
tus on muuttanut sosiaali- ja 
terveystoimen määräaikai-
sen asiantuntijan tehtävän 
toistaiseksi voimassa ole-
vaksi järjestämiskeskuksen 
kehitysjohtajan tehtäväksi. 
Tehtävässä jatkaa Anu Vuo-

Vuorisesta Oulunkaaren vakinainen kehitysjohtaja
rinen.

Valtiontalous ja kuntien 
talouden heikkeneminen li-
säävät kuntayhtymän haas-
teita, joten palveluprosesseja 
täytyy tehostaa muun muas-
sa henkilöstön osaamista ke-
hittämällä. Kehitysjohtajan 

tehtäviin kuuluu esimies-
ten ja henkilöstön osaamisen 
tukeminen ja hyvinvoinnin 
kehittäminen. Lisäksi hän 
vastaa muun muassa kun-
taneuvotteluista, strategian 
päivittämisestä ja toiminnan 
arvioinnista. Tänä vuonna 

keskitytään muun muassa 
asiakasarviointien sekä hen-
kilöstö- ja taloushallinnon 
kehittämiseen.

Oulunkaari tiedotus

Oulunkaaren kuntayhty-
mä on ostanut Iin, Pudas-
järven, Utajärven ja Vaalan 
perheneuvolapsykologi- ja 
perheterapeuttipalvelut Kou-
lutusavain Oy:ltä. Helmi-
kuun lopussa päättynyttä 
sopimusta on jatkettu kesä-
kuun loppuun. Tuona aika-
na kuntayhtymä neuvotte-
lee eri toimijoiden kanssa 
uusista pitempiaikaisista 
osasopimuksista. Aiemmin 
kuntayhtymä kilpailutti pal-

Perheneuvolan ja perheterapeutin 
psykologipalvelut ostopalveluna

veluntuottajia, mutta tarjo-
uksia tuli vain yksi.

Ostopalveluja käytetään, 
koska omiin auki oleviin vir-
koihin ei ole hakijoita. Psy-
kologien virkojen ja toimien 
täyttäminen on osoittautu-
nut vaikeaksi koko Pohjois-
Pohjanmaalla, eikä tilan-
ne ole helppo muuallakaan. 
Psykologipula kuormittaa 
erityisesti perheneuvoloiden 
työtä, mutta myös koulupsy-
kologeista ja terveyskeskus-

psykologeista on laajalti va-
jetta. Pulan syyt vaihtelevat 
alueittain.

- Suurten väestökeskitty-
mien ja maakuntakeskusten 
tarjoamiin virkoihin ja teh-
täviin on yleensä varsin hy-
vin hakijoita, mutta toisaalta 
runsaat työllistymismahdol-
lisuudet aiheuttavat suurta 
vaihtuvuutta. Näin osa vi-
roista ja tehtävistä on tois-
tuvasti tai jatkuvasti täyt-
tämättä. Pienillä ja etäisillä 

paikkakunnilla pula johtuu 
siitä, ettei hakijoita virkoihin 
tai toimiin yksinkertaisesti 
ole, toteaa Oulunkaaren vs. 
sosiaalijohtaja Kari Matela.

Psykologipalvelua oste-
taan Pudasjärvelle ja Iihin 
noin kaksi päivää viikossa ja 
Utajärvelle ja Vaalaan noin 
kaksi päivää kuukaudessa. 
Perheterapeutin palvelua os-
tetaan Iihin, Utajärvelle ja 
Vaalaan keskimäärin kaksi 
päivää kuukaudessa.

Oulunkaari tiedotus

tapahtumaa tukeneille yri-
tyksille sekä talkooväelle. 
Yhteen hiileen puhaltamalla 
haaveista tehdään totta!

Paula Ylitalo
Hirvaskosken 
kyläyhdistyksen pj
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TULOKSET:

Tytöt 9 v.(03)  1,8 km 
1. Kemiläinen Emmi Kurenala 8:36, 
2. Veera Tuohimaa Hirvaskoski 9:30, 
3. Merikukka Pesälä Lakari 9:50, 4. 
Emmi Pelttari Lakari 10:05, 5. Ojala 
Aino Kurenala 10:31, 6. Veera Pernu 
Lakari 11:13, 7. Julia Jurmu Sarakylä 
11:21   
Pojat 9 v.(03) 1,8 km 
1. Raappana Antti-Jussi Kurenala 

6:39, 2. Kärki Niklas Kurenala 7:52, 
3. Riekki Huugo Kurenala 8:36, 4. 
Korteniemi Mikael Kurenala 8:58, 
5. Joonas Ylitalo Hirvaskoski 9:16, 6. 
Eetu Tuohimaa Lakari 10:14, 7. Jukka 
Ervasti Hirvaskoski 10:17, 8. Tomi 
Hiltula Aittojärvi 11:48, 9. Mikael Pe-
sälä Lakari 11:51, 10. Niilo Liikanen 
Lakari 11:56, 11. Harri Pohjanvesi 
Lakari 12:10, 12. Juuso Parviainen 
Lakari 12:12  
Tytöt 10 v.(02) 1,8 km 

Pudasjärven koululaisten hiihtomestaruuskilpailut 
torstaina 22.3. Hirvaskosken koululla

Pudasjärven koululaisten mestaruushiihdot 
vietettiin Hirvaskosken koululla leppeässä 

alkukevään säässä torstaina 22.3. Kisat 
hiihdettiin yhteensä 14 eri sarjassa, jotka oli 
tarkoitettu 9-16 -vuotiaille tytöille ja pojille. 

Tapahtuma saavutti suuren suosion: hiihtäjiä oli 
yhteensä yli 130.

1. Anni Hirvasniemi Aittojärvi 7:12, 
2. Taipale Anni-Kaisa Kurenala 8:28, 
3. Julia Hökkä Lakari 8:35, 4. Anne – 
Mari Kummala Sarakylä 9:00, 5. Aliina 
Ojala Hirvaskoski 9:46, 6. Minnaliina 
Liikanen Lakari 9:47, 7. Tauriainen 
Maria Kurenala 9:50, 8. Jenna 
Hemmilä Lakari 9:59, 9. Mattila Jenna 
Kurenala 10:23, 10. Vanessa Karlberg 
Aittojärvi 11:13, 11. Noomi Ervasti 
Hirvaskoski 11:17  
Pojat10 v.(02)1,8 km 
1. Tuomas Pikkuaho Lakari 7:07, 2. 
Mikko Pelttari Lakari 7:22, 3. Kaarlo 
Ylikoski Aittojärvi 7:32, 4. Kesti 
Tuomas Kurenala 8:38, 5. Hannes 
Tuohimaa Lakari 8:43, 6. Eetu Haa-
taja Sarakylä 9:19, 7. Majava Elias 
Kurenala 9:21, 8. Reino Vääräniemi 
Hirvaskoski 9:22, 9. Niskasaari 
Tuukka Kurenala 9:37, 10. Elias Iinatti 
Hirvaskoski 9:42, 11. Iiro Kosamo 
Hirvaskoski 14:10  
Tytöt 11 v.(01 1,8 km 
1. Raappana Sonja Kurenala 6:50, 2. 
Ella-Mari Liukko Lakari 7:24, 3. Maria 
Mattinen Lakari 8:12, 4. Emmi Illikai-
nen Sarakylä 8:31, 5. Roosa Sainsalo 
Lakari 8:51, 6. Annie Luokkanen Sa-
rakylä 9:32, 7. Kesti Kiia Kurenala 

9:48, 8. Mattila Eveliina Kurenala 9:56, 
9. Mervi Alatalo Hirvaskoski 10:12, 
10. Elice Haataja Sarakylä 10:28, 11. 
Sara Ervasti Hirvaskoski 11:32 
Pojat 11 v.(01) 1,8 km 
1. Miikka Tuohimaa Lakari 7:07, 2. 
Antti Riepula Kipinä 7:25, 3. Jokikok-
ko Sakari Kurenala 7:27, 4. Topias 
Malinen Lakari 7:56, 5. Nuutti Ervasti 
Hirvaskoski 8:19, 6. Joonatan Jussila 
Aittojärvi 8:22, 7. Jarno Vääräniemi 
Hirvaskoski 8:34, 8. Väisänen Niklas 
Kurenala 9:00, 9. Sakari Illikainen 
Lakari 9:15, 10. Vengasaho Juho 
Kurenala 9:24, 11. Joonas Jurmu 
Sarakylä 9:44, 12. lmari Kokko Aitto-
järvi 12:43   
Tytöt 12 v.(00) 1,8 km 
1. Janette Kurtti Lakari 6:40, 2. Maiju 
Liikanen Lakari 7:20, 3. Väisänen 
Krista Kurenala 7:45, 4. Jonna Pelttari 
Lakari 8:00, 5. Simonen Roosa Ku-
renala 8:04, 6. Jonna Keränen Hirvas-
koski 8:09, 7. Hiltula Jenni Kurenala 
8:14, 8. Aada Satokangas Sarakylä 
8:15, 9. Laura Tuohimaa Hirvaskoski 
8:18, 10. Salome Ervasti Hirvaskoski 
8:19   
Pojat12 v.(00) 1,8 km 
1. Jere Hiltula Aittojärvi 6:34, 2. 

Topias Pikkuaho Lakari 6:35, 3. Lauri 
Pelttari Lakari 6:44, 4. Aapo Hirvas-
niemi Aittojärvi 6:49, 5. Kesti Niko 
Kurenala 6:51
6. Korteniemi Elias Kurenala 7:02, 
7. Väinö Ylitalo Hirvaskoski 7:05, 8. 
Valtteri Ylikoski Aittojärvi 7:26, 9. 
Joonas Laakkonen Hirvaskoski 7:27, 
10. Heikki Simonen Lakari 7:27, 
11. Iikka Taipale Kurenala 7:33, 12. 
Tuomaala Olli Kurenala 7:35, 13. 
Aleksi Ervasti Kurenala 7:59, 14. 
Kim Nurmela Sarakylä 8:39, 15. Joni 
Vähäkuopus Hirvaskoski 10:23 
Tytöt13 v.(99) 1,8 km 
1. Kaisa Nissi Lakari 6:37, 2. Elisa 
Nurmela Sarakylä 7:35, 3. Linda 
Pesälä Lakari 7:57, 4. Marjut Vähä-
kuopus Sarakylä 8:01, 5. Niskala 
Emma Kurenala 8:18, 6. Ojala Lotta 
Kurenala 8:27, 7. Saraliina Tolonen 
Lakari 8:35, 8. Niskasaari Satu Ku-
renala 9:03, 9. Tiina Hinkula Aittojärvi 
10:59, 10. Venla Karlberg Aittojärvi 
12:40
   
Pojat 13 v(99) 1,8 km 
1. Isomursu Aleksi Kurenala 5:59, 2. 
Niskala Erkki Kurenala 6:27, 3. Samu-
li Pernu Lakari 6:28, 4. Niemelä Jussi 
Kurenala 6:37, 5. Joona Luokkanen 
Sarakylä 6:49, 6. Arttu Tuohimaa 
Lakari 6:57, 7.Lauri Riepula Kipinä 

7:24, 8. Tuomas Väyrynen Lakari 7:27, 
9.Iiro Viuhkola Sarakylä 7:45, 10. 
Johannes Putula Hirvaskoski 10:55
   
Tytöt 14 v.(98) 1,8 km 
1. Oona Huhtela Yläaste 6:34, 2. 
Emma-Noora Jaakola Yläaste 6:36, 3. 
Moona Harju Yläaste 6:51 
Pojat14 v.(98) 3,6 km 
1. Joel-Akseli Outila Yläaste 13:54, 2. 
Henri Hökkä Yläaste 13:57, 3. Os-
kari Jokikokko Yläaste 14:09, 4. Ville 
Malinen Yläaste 14:17, 5. Jari Riekki 
Yläaste 14:21, 6. Eetu Niemelä Ylä-
aste 14:30, 7. Ville Laakkonen Yläaste 
14:57, 8. Kalle-Jaakko Liikanen Lakari 
15:23, 9. Joonas Hiltula Yläaste 
 15:24, 10. Antti Vengasaho Yläaste 
18:23, 11. Juuso Tauriainen Yläaste 
18:25, 12. Harri Hankkila Yläaste 
19:54, 13. Alex Koivukangas Yläaste 
24:50, 14. Matti Ojala Yläaste 26:33 
Tytöt   15 - 16 v.(96-97) 3,6 km 
1. Epp Maiddla Yläaste 0:12:12 
Pojat 15 - 16 v.(96-97) 3,6 km 
1. Tero Koivula Yläaste 11:03, 2. 
Juha-Matti Inget Yläaste 11:03, 3. 
Taneli Härkönen Yläaste 11:19, 4. 
Lasse Moilanen Yläaste 11:21, 5. 
Mikko Huhta Yläaste 11:47, 6. Lasse 
Kärki Yläaste 13:02, 7. Aku Nevakivi 
Yläaste14:10

Lähtövuoroa odottelevat (123) Lotta Ojala, (114) Satu 
Niskasaari ja (119) Emma Niskala Kuva Paula Ylitalo)

Miikka Tuohimaan loppurutistus Kuva Paula Ylitalo)

Yleiskuva lähtöalueelta (Kuva Paula Ylitalo)

Naapurimaa tutummaksi
venäläisessä iltapäivässä

Puheenjohtaja Marja-Leena Törrö kertomassa Suomi-Venäjä –seuran toi-
minnasta.

Suomi-Venäjä-Seuran Pu-
dasjärven osasto järjesti ve-
näläisen iltapäivän sun-
nuntaina 25.3. Pudasjärven 
seurakuntakeskuksessa. 
Osallistujia oli kolmisen-
kymmentä. Tilaisuudessa oli 
tarjolla venäläistä purtavaa, 
muun muassa kaali-, peru-
na- ja marjapiirakoita. 

Aluksi katseltiin video 
Umban kansankulttuurifes-
tivaalista sekä laulettiin mo-
lemmilla kielillä yhdessä ja 
erikseen.

Venäläisaiheisessa tie-
tovisassa selvisi mm. miksi 
Moskovan metrossa on kuu-
lutukset mies- ja naisäänil-
lä. Miesääni kuuluttaa, kun 
metro tulee keskustan suun-
taan ja naisääni, kun met-
ro menee keskustasta ulos-
päin. Miesääni, kun metro 
kiertää kehäreittiä myötä-
päivään ja naisääni, kun ke-
hää mennään vastapäivään. 
Tästä näkövammaiset pysty-
vät tietämään metron kulku-
suunnan. Lontoon metrossa 

on käytössä samantapainen 
järjestelmä.

Venäjän väkiluvun lisäksi 
selvisi, että Venäjällä on kol-
metoista yli miljoonan asuk-
kaan kaupunkia.

Arpajaiset suosivat onnek- 
kaita. Puheenjohtaja Mar-
ja-Leena Törrö kertoi SVS:n 
Pudasjärven osaston toimin-
nasta sekä kertoi, että syk-
syllä voitaisiin pitää saman-
lainen tapahtuma.

Veikko Hyttinen

Usein tulee puheeksi, näin varsinkin pääsiäisen 
aikaan, kun viimeiset parituhatta vuotta pääsiäis-
tä ovat ihmiset viettäneet uskonnollisena, ei noi-
tuuden juhlana. 

Vanhat tarinat kertovat pääsiäisämmeistä eli 
rulleista, kuten nykyajan sukupuolineutraali kä-
sityksen mukaan kuuluukin. No nämä rullit oli-
vat muutamia viikkoja ennen pääsiäistä alkaneet 
liikkumaan öiseen aikaan ihmisten navetoissa 
täydentelemään omaa taikapussiaan, saksimal-
la lampaista villoja, korvalehtiä, saparoiden nok-
kia ja lehmiltä nänninnokkia, myös karvoja, jopa 
nahkanpaloja. Oli ollut myös viiltoja nänneissä 
merkkinä yöllisistä vierailuista. 

Olihan rulleja yritetty vahtiakin ja oli uhottu, 
että jos kiinni saadaan, niin ei rulliparka vähällä 
selviä. Olipa muuan isäntämies, kun oli uskonut, 
että rulli on automaattisesti naaraspuolinen, niin 
jos hän saa kiinni, niin hän tekee heti sen, mitä 
nykyisin kutsutaan raiskaukseksi. Eipä ollut rullia 
näkynyt, olisiko, ehkä rulli moisen uhon sattunut 
kuulemaan, tai tiesi uhoajan kyvyt. 

Olipa eräs riskinpuoleinen isäntämies, aiko-
nut kytätä, niin kauan, että rulli tulee navettavie-
railulle heille, kun aiemmilta vierailuilta oli jäänyt 
selvät merkit elukoihin. Olihan se rulli hiippail-
lut, mutta kuitenkin isännälle hieman yllätykse-
nä, koska oli avojaloin ja alusvaatteissa. Hän tor-
masi ulos ja rulli tietenkin lähti pakoon isäntä 
perässään. Parin kilometrin rapsakka juoksu jää-
tietä avojaloin kohtalaisen kovalla pakkasella. 

Pääsiäisrulleista tarinaa

Mutta olihan se rulli tarttunut kiinni, muutama 
riuska pyöräytys pompasta, niin oli tullut tuttu 
saman kylän isännän naama näkösälle. No oli-
han asia muutaman korvapuustin jälkeen sovit-
tu, että rulli ei vieraile enää kyseisen riskin mie-
hen navetassa. 

Olipa eräs uskalias isäntä päättänyt men-
nä pääsiäisen yönä vahtaamaan, josko rulli tuli-
si. Oli laittautunut hyvään piiloon. No, puolen-
yön aikaan oli rääsyhahmo ilmestynyt navettaan, 
mutta eipä ollut leikkelemään alkanutkaan, vaan 
paraahan (para on noidan apulainen) oli alkanut 
loihtimaan. Oli ottanut pussukasta tykötarpeita, 
villoja karvoja, kuolleen ihmisen hiuksia, hauta-
usmaan multaa, ruumiin mittakepin lastuja ym. 
tarpeellista. Sitten loihtimissanoja sanomaan; 
synny- para -synny-para, kaikkea ilkeyttä teke-
mään. Toistamista jatkui useita kertoja, mutta pi-
rupoika ei ollut syntyäkseen. Niinpä rulli alkoi 
epäillä ja loitsu muuttui, kuka-kuuli-kuka-näki, 
kun ei para synnykään. Silloin piilopaikassa olija 
karjaisi, että eikä näillä näkemin tule syntymään-
kään. Noitatarpeet jäivät siihen paikkaan, kun 
rulli pinkaisi pakoon. Piilopaikassa olija huoma-
si vain takapuolessa ja lantion seudulla, jotakin 
tuttua. Jutusta ei tullut siihenkään aikaan kovin 
paljon tietoa julkisuuteen. Että sellaisia tarinoita 
rullitouhuista, onko ollut vai ei!?

Erkki Honkanen

Lukijan kynästä
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TULOKSET
Pojat 2008 ja myöhemmin 
1. Kettunen Ossi-Matias 1:06, 2. 
Hiltula Elias 1:17, 3. Isojärvi Oula 
1:29, 4. Ylilehto Elia1:37, 5. Graber 
Daniel 2:48, 6. Puhakka Martti 2:53, 
7. Niskasaari Miko 3:00, 8. Vengasaho 
Jere 3:02, 9. Kettunen Topi 3:19, 10. 
Alenius Jere 4:59, 11. Hiltula Oliver 
6:52   

Tytöt 2008 ja myöhemmin 
1. Leino Sara1:33, 2. Alahäivälä Silja  
1:50, 3. Puolakanaho Anna 1:52, 4. 
Nurmela Tara 2:09, 5. Peltoniemi 
Nella 2:33, 6. Pesonen Piia 2:58, 7. 
Moilanen Mette 3:07, 8. Puhakka 
Annika 3:35, 9. Illikainen Nenna 4:05, 
10. Huitsi Anni 4:29, 11. Herukka 
Emilia 12:31, Puominen Miila DNS, 
Majava Emmi DNS  
Pojat 2006-2007  
1. Hirvasniemi Kaarlo 1:54, 2. Niska-
saari Ossi 2:00, 3. Vengasaho Sakari 
2:06, 4. Luokkanen Samuli 2:19, 5. 

Malinen Joona 2:24, 6. Puominen 
Mikkal 2:36, 7. Isojärvi Niila 3:06, 8. 
Hiltula Alex 3:12, 9. Peltoniemi Veeti 
3:13, 10. Huitsi Arttu 3:22, 11. Ritola 
Konsta 4:03, 12. Parkkila Jesse 4:14, 
13. Parkkila Jaakko 4:46, 14. Juttula 
Teppo 5:37, 15. Kokko Joona 6:46, 
16. Laakkonen Roope 7:26, Mulari 
Eelis DNS, Hallikainen Anton DNS, 
Rautio Joel DNS
Tytöt 2006-2007  
1. Huitsi Essi 2:17, 2. Ritola Oona 
2:19, 3. Taipale Elina 2:40, 4. Kehus-
maa Anni 2:41, 5. Niskasaari Emilia 
2:43, 6. oppelo Alisa 2:46, 7. Illikainen 
Minea 2:48, 8. Riepula Emma 2:58, 
9. Alenius Juulia 2:54, 10.  Varul 
Tuule 2:59, 11.  Majava Amalia 3:01, 
12.  Taipale Ella 3:03, 13.  Moilanen 
Neea 3:16, 14. Penttilä Aada 3:21, 15. 
Kehusmaa Petra 3:29, 16. Nurmela 
Aada 3:41, 17. Leino Venla 3:49, 18. 
Ylilehto Ronja 4:02, 19. Siekkinen 
Aliisa 4:33, 20. Juttula Emma 4:58, 
21.T auriainen Nuppu 5:32, 22. Ste-

Sää ja tunnelma miellyttivät Hippo-Hiihdoissa

Hippo-Hiihdot vietettiin pe-
rinteiseen tyyliin Pudas-
järvellä. Sunnuntaina 25.3. 
Kurenalan ala-asteella vie-
tettyihin kisoihin sai osal-
listua vuonna 2000 ja sitä 
myöhemmin syntyneet lap-
set, kymmenessä eri sarjas-
sa. Ennakkoon ilmoittautu-
neita hiihtäjiä oli noin 120 ja 
leudon aurinkoinen talvikeli 
hemmotteli osallistujia. Hip-
po-Hiihdot on jokavuotinen 
Osuuspankin urheilutapah-
tuma, jossa jokainen osal-
listuja palkitaan mitalilla. 
Tapahtuma on perinteikäs 
myös eri puolilla Suomea.

Viime vuonna Suomen 
Liikunta- ja Urheilu ry va-
litsi Avainvalintatunnuk-
sen saajaksi Osuuspankkien 
ja paikallisten urheiluseuro-
jen järjestämät Hippo-kisat. 
SLU:n mukaan osuuspank-
kien ja urheiluseurojen pit-
käaikainen yhteistyö tukee 
vahvasti paikallista urhei-
lua. Hippo-kisoihin kuuluu 
myös eri paikkakunnilla jär-
jestettävät kesäiset yleisur-
heilukisat. (jk)

Ensimmäisessä lähdössä olivat vuonna 2008 ja myö-
hemmin syntyneet pojat. Kuvassa lähtöviivalla valmiina 
sarjan voittanut Ossi-Matias Kettunen, Daniel Graber nu-
merolla neljä sekä Miko Niskasaari numerolla yksi.

Aliisa Siekkinen hiihti reippain mielin tytöt 2006-2007 
–sarjassa.

Neea Moilanen starttasi sujuvasti vuosina 2006-2007 
syntyneiden tyttöjen sarjassa.Hippo-Hiihdossa oli mukana tietenkin rakastettu maskotti.

Juuso Parviainen tuli kol-
manneksi vuosina 2002-
2003 syntyneiden poikien 
sarjassa, ja toiseksi hiihti 
Elias Iinatti.

nius Selma 7:43, Konttila Julia DNS  
 Pojat 2004-2005  
1. Hiltula Tomi 1:18, 2. Vengasaho 
Juhana 1:20, 3. Outila Santtu 1:21, 
4. Luokkanen Oskari 1:29, 5. Kärki 
Aleksi 1:30, 6. Laakkonen Jesper 
1:41, 7. Huitsi Eeka 1:51, 8. Kokko 
Niklas 1:52, 8. Leino Jere 1:52, 
Illikainen Aleksi   
Tytöt 2004-2005  
1. Vengasaho Enni 1:29, 2. Malinen 
Ellamari 1:38, 3. Parkkila Essi 1:40, 4. 
Herukka Krista 1:44, 5. Niskasaari 
Anni 1:46, 6. Pesonen Eveliina 1:48, 
7. Illikainen Emmi 1:52, 7. Hirvas-
niemi Jenni 1:52, 9. Johansson Petra 
2:00, 10. Puhakka Jenna 2:04, 11. 
Nuoristo Noora 2:11, 12. Laak-
konen Ronja 2:12, 13. Laakkonen 
Sanna 2:13, 
Illikainen Kirsi DNS, Hallikainen 
Venla DNS  
Pojat 2002-2003  
1. Kärki Niklas 6:24, 2. Iinatti Elias 
7:36, 3. Niskasaari Markus 8:34, 3. 

Parviainen Juuso 8:34, 5. Pesälä Topi-
as 9:23, 6. Hirvasniemi Juuso 10:13, 
Rautio Roope DNS, Raappana 
Antti-Jussi DNS   
Tytöt 2002-2003  
1. Hirvasniemi Anni 5:56, 2. Taipala 
Anni-Kaisa 6:42, 3. Kemiläinen Emmi 
6:58, 4. Mäntykenttä Tiia 8:11, 5. 
Liikanen Anna-Riikka 8:14, 6. Valkola 
Sara 8:27, 7. Illikainen Ebba 10:09, 8. 
Juurikka Essi-Roosa 11:24   
Pojat 2000-2001  
1. Hirvasniemi Aapo 5:32, 2. Riepula 
Antti 5:47, Tuomaala Joonas  
 Tytöt 2000-2001  
1. Kurtti Janette 5:16, 2. Liukko Ella-
Mari 6:23, 3. Mattinen Maria 6:30, 4. 
Pesonen Johanna 7:38, 5. Pesälä Milla 
7:47, 6. Kaijala Minja 8:52, 7. Ojala 
Marjo 10:20, Raappana Sonja DNS, 
Tolonen Henna DNS

Jokainen osal-
listuja sai mitalin 
Hipolta.

Kuvat Kaisa Soronen
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Latukahvilan asiakkaina 
Pytkynharjulla käy vuo-
sittain paljon samoja hen-
kilöitä. Monet heistä op-
pii tunnistamaan ja hyvät 
päivät huikataan ja kuulu-
misia vaihdetaan. Ajoittain 
kun on rauhallisempaa, 
niin pysähdyn juttelemaan 
asiakkaiden kanssa pitem-
päänkin. Sitten tulee tutus-
tuttua ja on mukava aina 
uudestaan tavata.

Mökkiläiset ja vau-
nulaiset ovat vakituisia 
Syötteellä kävijöitä. Tällä 
viikolla Syötteellä olivat lo-

Hiihtotunnelmia Syötteeltä  

mailemassa Ulla ja Timo Väi-
nämö Helsingistä. Heillä on 
ollut mökki Naamankaojan 
varressa jo 30 vuoden ajan. 
Alkuun heille oli pikkutie, 
jota lingottiin auki. Vähitel-
len yleinen tie on tullut yhä 
lähemmäs mökkiä. Nyt hei-
dän mökilleen on Välihui-
koselta 30 metriä. Väinämöt 
viettävät mökillään aina use-
amman viikon kerrallaan.

Tuokiokuvana oli niin 
mukavan näköistä, kun he 
kahvilan pöydässä istues-
saan katselivat latukart-
taa Helvi ja Esko Tuohinon 

kanssa ja kertoivat heil-
le eri hiihtoreiteistä. Tuohi-
not olivat ensimmäistä ker-
taa Syötteellä majoittuneena 
Pikku-Syötteellä tuttavansa 
mökillä.

Pärjänkievarin ja Pikku-
Syötteen vaunualueella on 
myös paljon lomalaisia, jot-
ka hiihtävät Syötteen laduil-
la päivittäin. Aira Keränen ja 
Tuomo Niskala Kempelees-
tä ovat vakituisia Syötteen 
kävijöitä.  He kertovat, että 
ovat viettäneet Syötteen tal-
vikausia vuodesta 2006 läh-
tien asuntovaunullaan Pär-
jäkievarin vaunualueeella. 

Aikaisemminkin he vietti-
vät talvilomia täällä, mutta 
vuokramökeissä. Nyt he ovat 
työelämästä vapaita ja naut-
tivat luonnosta, marjastaen, 
sienestäen ja hiihtäen sekä 
retkeillen. Keränen ja Nis-
kala viettävät aikaansa koto-
na vuodesta vain puolet, toi-
nen puoli liittyy matkailuun 
ja vaunuiluun. Syötteellä tal-
visin he viettävät aikaa yh-
teensä noin 70-80 vrk.

Siilinjärveltä Syötteelle 
lomailemaan tullut Salla ja 
Aki Miettunen kahden lap-
sensa kanssa. Verneri 1 v 5 
kk ja Viljami melkein 4 vuo-
den vanha. He lomailevat 
Syötteellä Ilvestiellä mum-
mon ja vaarin mökillä. Kah-
vilalle he tulivat isän ja äidin 
vetäessä ahkioita. Lomareis-
suun kuului myös käynti 
Ranuan eläinpuistossa. He 
kertoivat, että nyt näki pal-
jon eläimiä, koska ne olivat 
hyvin aktiivisia. Kummalli-
nen ääni siellä oli kuulunut. 
Ääni kuului ilves urokselle, 
nyt on kissoilla kiima-aika. 
Viljami ehti kertoa, että koto-
na hän on ollut moottorikel-
kan kyydissä isän mukana. 
Kelkka on Arctic Cat, pitkä-
telamalli. 

Lahja Simonen

Tuomo Niskalan ottama kuva auringon 
noustessa Pärjänkievarin vaunualueelta.

Kempeleläiset Aila Keränen ja Tuomo Niska-la hiihtoretkellä

Siilinjärveläiset Salla ja 
Aki Miettunen lapsineen.

Latureitin suunnittelu on välillä tärkeää.

Oletko kiinnostunut oppiso-
pimuksesta? Karhupaja jär-
jesti oppisopimusopiskelusta 
kiinnostuneille infon tiistai-
na 20.3. Myös työnantajille 
oli erillinen osio. Oulun Seu-
dun Ammattiopiston aikuis- 
ja työpaikkakoulutusyksi-
köstä saapui paikalle Anu 
Ronkainen, joka kertoi op-
pisopimusasioista ja vastai-
li kiinnostuneiden kysymyk-
siin.

Paikalla tapahtumassa oli 
myös Kerttu ja Kauko -hank-
keen työntekijöitä ja kuulijoi-
ta kävi yhteensä noin 50. Tie-
toa jaettiin muiden muassa 
työnantajan saamasta koulu-
tuskorvauksesta sekä mah-
dollisista palkkatuista. Ul-

Oppisopimusasiaa Karhupajalla

Koulutuspäällikkö Anu 
Ronkainen OSAO:lta kävi 
Karhupajalla kertomassa 
oppisopimusasioista.

la-Maija Paukkerilta saadun 
tiedon mukaan viime vuo-
den vaihteessa Pudasjärven 
kaupungin yrittäjille tehdys-
sä kyselyssä oppisopimus 
nousi esille yrittäjien toiveis-
sa saada ”täsmäkoulutettu” 
henkilö töihin yritykseen. 
Oppisopimuskoulutus on-
kin nykyaikainen ja joustava 
tapa rekrytoida ja lisäkoulut-
taa omaan yritykseen sopi-
vaa henkilöstöä. (jk)

Oli hyvä keskiaukeama leh-
dessänne Rajalta - Rajalle 
hiihdosta. Tuo pisin päivämat-
ka Pikku Syötteeltä Ranualle 
on 87 km, mittailtiin matkan 
aikana useammallakin GPS 
laitteella. Lyhinkin päivämat-
ka oli 48 km. 
Terveisin seitsemättä kertaa 
mukana ollut 

Juhani Rajavaara

Kiitos Rajalta-Rajalle
hiihdon jutusta

Juhani Rajavaara RR-hiihdon 
maalissa espoolaisen Aimo 
Ruohoniemen kanssa.

Lukijan kynästä
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Lukijan kynästä

Viimeviikkojen lumisateet ovat pitäneet aurauskaluston liikkeel-
lä teidenaurauksissa. Kevään lähestyminen tuo vielä aurauska-
luston loskan auraamisen. Tästä syntyy ongelmia kiinteistöjen 
tieliittymille, jotka tukkeutuvat ylitsepääsemättömillä lumival-
leilla, mitkä sitten tallaantuvat ja jäätyvät kinoksiksi. Tukkeutunut 
tieliittymä on turvallisuusriski, koska hälytysajoneuvoilta on kul-
kutie tukittu, samoin kaikelta muultakin liikenteeltä. 

Omakotiasujille on tuttu se tilanne, että aura-auto työntää 
juuri puhtaaksi kolatun liittymän täyteen lunta. Pienillä pihoilla 
on ongelmana se, mihin pihalumet läjittää ja mihin mahdollisesti 
vielä tieltä auratun lumen saa siirrettyä. ”Lain mukaan liittymän 
puhtaana pitäminen kuuluu tontin omistajalle”, toisaalta lumen 
siirtäminen toisen maallekin on kielletty, luulisi tämän myös 
koskevan lumen siirtämistä tieltä kiinteistöjen tieliittymille.   

Kurenalan taajamassa asuu paljon pienkiinteistöissään van-
huksia ja liikuntarajoitteisia. Miten he huolehtivat tieltä puske-
tun lumen poistamisen kiinteistönsä tienliittymältään? Osa van-
huksista on siinä iässä ja kunnossa, ettei raskaan lumen siirtämin 
heiltä onnistu. Kaupungille on edullista, että vanhukset viihtyisi-
vät ja pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään omassa ko-
dissaan. 

Kaupunki voisi kannustaa omakodissa asumista esimerkik-
si poistamalla aurauksessa tieliittymälle siirtyneen lumen. En-
nen ”hyvinä aikoina” kaupungin Wille ajoi aura-auton perässä 
puhdistaen lumivallit liittymiltä pois. Tämä hyvä käytäntö tulisi 
palauttaa takaisin. Tällä toimenpiteellä kaupunki osoittaisi kan-
tavan vastuuta vanhusten viihtyisyydestä, toimeentulosta ja elin-
voimaisuudesta.

Reijo Talala 

Lumen auraaminen 
pihaliittymille

Kyläkuhinat kokosi keski-
viikkona 14.3. Livolle kol-
mattakymmentä ja torstaina 
15.3 Yli-Livolle kymmen-
kunta kyläläistä kuuntele-
maan sekä keskustelemaan 
laajakaistasta kalastusmat-
kailun kehittämisestä Livo-
jokivarren alueella.

Jari Jussila esitteli kum-
mallakin kylällä yleisölle 
Pudasjärvelle suunnitteilla 
olevaa valokuitulaajakais-
taa. Laajakaista on tarkoi-
tus maahan kaivettavan kaa-
pelin avulla vetää jokaiseen 
asuttuun talouteen Pudas-
järvellä. Laajakaistan tekoa 
ja ylläpitämistä varten tul-

Livon ja Yli-Livon kyläkuhinat

Yli-Livolla projektipäällikkö Ritva Virkkunen Kerttu ja Kauko –hankkeesta kyselemässä 
kyläläisten kuulumisia. 

Livolla kuunnellaan laajakaistasta tuoreimmat kuulumiset

laan perustamaan lähiai-
koina Pudasjärvelle perus-
tettavaksi oma osuuskunta. 

Livon tilaisuudessa paikalla 
olevat kyläläiset pitivät tär-
keänä laajakaistan palvelui-
ta, joista mainittiin mm. ha-
kupalvelut, sanomalehtien 
luku. Livolla yleisön joukos-
ta esitettiin kyläläisille toivo-
mus laajakaistaan liittymi-
sestä. 

Mirja Savolainen esitteli 
molemmilla kylillä Kalamat-
kalle –hankkeen tavoitteita 
ja toimenpiteitä. Hankkeen 
tavoitteena on mm. rakentaa 
erilaisia kalamatkailupaket-
teja yhdessä osakaskuntien 
kanssa Pudasjärven vesistö-
alueille. 

Osakaskunnan puheen-

johtaja Niilo Kokko kertoi 
osakaskunnan roolin Livolla 
olevan tarjota mahdollisuuk-
sia ja puitteita kalastusmah-
dollisuuksien lisäämiselle ja 
monipuolistamiselle Livojo-
en keskijuoksulla, jolloin pai-
kallinen kyläseura voi hyö-
dyntää kalaturistia, ja näin 
tukea kylän kehittymistä ja 
elinvoimaisuutta. Yli-Livolla 
todettiin kalastuksen osalta 
ongelmaksi kylän tiheä asu-
tus, jolloin esimerkiksi kalas-
tusalueitten rajat jäävät epä-
selviksi.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Vietimme 21.3 yhteislaulu-
tilaisuuden Vienan karjalan 
toiminnan tukemiseksi Pyt-
kynpirtillä Syötteellä. 

Illan juontajana ja esi-
laulajana toimi Aimo Pieti-
lä kertoen samalla  eri laulu-
jen synnystä. Niinpä saimme 
laulaa yhdessä monia tun-
nettuja ja vähän tuntematto-
miakin lauluja. 

Musiikista vastasivat har-
monikkoineen Pauli Särke-
lä ja Antti Jokikokko. Juttuja 
ja tarinoita Vienan Karjalasta 
saimme myös kuulla.

Kuten Kesseli-iltoihin 
kuuluu, ohjelmassa oli myös 
arpojen ostoa ja kahvittelua. 
Kahvin jälkeen tuntuikin, 
että tunnelma nousi ja väki 
innostui laulamaan. Olimme 
saaneet vieraaksemme joita-
kin matkailijoita. He olivat 
viikon lomalla Syötteellä ja 
heistä oli mukava olla laula-
massa yhdessä meidän kans-
samme. 

Myös meille Syötteen 
yrittäjille ja asukkaille ja oli 
mukava tavata toisiamme ja 
vierailijoita. 

Siinä muisteltiin myös 
vanhoja kouluaikoja. Toi-
ni Särkelä ja Hilkka Haanela 
kun ovat olleet koulukave-
reita jo alakoulusta lähtien. 
Aimo Pietitilä on myös ol-
lut yhtä aikaa koulussa. Sa-
malla kerroin Toinille monia 
muistoja, mitä Atte Särke-
lä on kertonut juttuja hänen 
luonaan vierailijoille. Mat-
kailijat kuulevat mielellään 
erilaisia juttuja ja hauskoja 
tapahtumia Syötteen kylältä.

Yhteislaulua Latukahvilassa

Toini Särkelä, Hilkka Haanela ja Salli Vähäkuopus muis-
telivat omia kouluaikojaan laulujen välissä.

Kirpputori Vienan 
Karjalan hyväksi
Latukahvila Pytkynpirtil-
lä on toiminut suosittu kirp-
putori 18.2. lähtien. Moni 
matkailija ja ohikulkija on 
käynyt tutustumassa tava-
roihin ja kauppaa on teh-
ty ihan mukavasti. Tavarat 
sinne on saatu useilta hen-
kilöiltä lahjoituksena. Näillä 

varoilla saamme tukea Kes-
selin kautta Koillismaalle ja 
Vienan Karjalaan tehtävää 
avustustyötä. Kirpputori on 
avoinna pääsiäislauantaihin 
saakka kahvilan aukioloai-
koina joka päivä klo 10-16.

Lahja Simonen

Hilkka Malo, Paula ja Niilo Sarajärvi laulamassa.

Pudasjärven kaupungilla on 
meneillään uuden Rimmin 
koulun rakentamiseen liit-
tyvä tarvekartoitustyö tila-
tarpeiden osalta. Kaupun-
ginhallitus tulee nimeämään 
kevään aikana investoin-
nin rakennuttamis- ja asian-
tuntijaryhmät. Tavoitteena 
on saada uusi koulu käyt-
töön ainakin osittain syksyl-
lä 2014. 

 Rimmin nykyisiin tiloi-
hin tehdään lisätutkimuk-
sia. Katto- ja lattiapinnoista, 
sisäilmasta ja pölystä tutki-
taan mm. orgaanisia yhdis-
teitä, mikrobeja ja kuituja.

Rimmillä eteenpäin:
Uusi koulu käyttöön 
syksyllä 2014

Menneillään olevista lisä-
tutkimuksista toivotaan saa-
tavan vastaus henkilökun-
nan ja oppilaiden oireiluun. 
Tutkimusten tulosten perus-
teella rakennuksiin tehdään 
tarvittavat korjaustyöt.

Viikkojen 11- 14 aikana 
kuuteen luokkatilaan asen-
netaan lisäksi tehokkaat eri-
koissuodattimilla varustetut 
ilmanpuhdistimet. Mikä-
li laitteista todetaan olevan 
hyötyä, puhdistimia asenne-
taan kaikkiin luokkatiloihin.

Jatkossa korjaustöiden ja 
ilmanpuhdistimien vaiku-
tusta ilmanlaatuun seura-

taan ja arvioidaan yhdessä 
henkilökunnan ja terveys-
viranomaisten kanssa. Rim-
minkankaan koulusta va-
likoidaan näin opetukseen 
soveltuvat tilat.

Opetuskäyttöön soveltu-
vien väliaikaistilojen kartoi-
tustyö on meneillään. Siinä 
tutkitaan ”viipalekoulurat-
kaisun” lisäksi kaupungin 
omia tiloja, yhteisöjen ja yk-
sityisten omistamia opetuk-
seen soveltuvia tiloja.

Väliaikaistilojen vertai-
lun ja niiden vuosikustan-
nusten perusteella tehdään 
päätökset tarvittavista luok-
katiloista. Väliaikaistilojen 
ja -toimenpiteiden ratkaisut 
tehdään yhteistyössä Rim-
minkankaan koulun johdon 
kanssa.

Kari Rissanen
kiinteistöpäällikkö 

Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen hirvitut-
kija Jyrki Puseniuksen 
hirvikanta-arviot yllättivät mo- 
net lauantaina 24.3. Oulussa. 

Hirvieläinten populaa-
tiodynamiikkaan ja kannan-
arviointiin erikoistuneen 
tutkijan mielestä Oulun riis-
takeskuksen alueen korkein 
hirvitiheys löytyy edelleen 
Pudasjärveltä, ja oli noussut 
edellisen vuoden noin 2,8 
hirveä /1000 ha lukemasta 

Hirvikannan arviointi valmis:

Pudasjärvellä Oulun riista-
keskuksen korkein hirvitiheys

3,6 hirveä /1000 ha.
   Riistanhoitoyhdistysten toi-
mihenkilöiden koulutus- ja 
kokouspäivillä luennoinut 
hirvitutkija kertoi käytössä 
olevan nyt uudistuneen las-
kentamallin. 

Laskentamallissa käytetty 
tieto on edelleen peräisin ha-
vaintokorteista joita metsäs-
täjät hirvijahdin yhteydessä 
täyttävät. 

Merkittäviä, tulokseen 
vaikuttavia asioita uudessa 

laskentamenetelmässä ovat 
mm. vasahavainnot, havain-
tojen määrä suhteessa saalii-
seen sekä saaliin rakenne. 

Metsästäjien tärkeänä pi-
tämä, alueelle jäävä hirvi-
en määrä jahdin loputtua oli 
tutkijan mielestä vähemmän 
tärkeää. 

Koulutuspäivien ohjel-
maan kuului myös asiaa 
metsähanhesta ja hanhikan-
nan tilasta Oulun alueella. 
Näyttääkin siltä, että pesi-
mäsoiltaan joutsenen edessä 
väistymään joutunut metsä-
hanhemme on poistumassa 
metsästettävien lajien listal-
ta lähivuosien aikana.

Mikko Lehtola
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PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

040 1951 732

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

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/

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

PURKUOSIA

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KAUNEUDENHOITOA

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

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 6121Kangas 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.

Hannu Ylitalo 
0400 244 769
040 576 4537

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

TAKSEJA

Liikehakemisto on 
edullista ilmoitustilaa.

OTA YHTEYS
040 1950 732

Sivistyslautakunta valit-
si yksimielisesti kokouk-
sessaan 14.3, Pudasjär-
ven lukion rehtoriksi Eeva 
Harjun. Hän on hoitanut 
virkaa jo useamman vuo-
den ajan. Toimeen kuuluu 
myös Rimminkankaan ylä-
koulun rehtorina toimimi-
nen ja virka täytetään va-
kinaisesti 1.8.2012 alkaen. 
lukion rehtorin virkaan 
oli määräaikaan mennessä 
neljä hakijaa.

Kansalaisopiston suun-
nittelijaopettajan palve-
lussuhde julistettiin haet-
tavaksi 23.2. ja hakuaika 
päättyi 12.3. Määräaikaan 
mennessä hakeneiden jou-
kosta päätettiin kutsua 
haastatteluun neljä hakijaa: 

Eeva Harju valittiin lukion rehtoriksi
KM Juha Holappa, artenomi 
(AMK) Irja Kallio, THM Lee-
na Prokkonen ja musiikkipe-
dagogi (AMK) Jaana Raivio. 
Paikka täytetään toistaiseksi 
1.4.2012 alkaen tai sopimuk-
sen mukaan.

Myös erityisopettajan vi-
rat oli julistettu haettavak-
si ja määräaikaan mennes-
sä tuli kuusi hakemusta Yksi 
hakija oli muodollisesti pä-
tevä, joten sivistyslautakun-
ta päätti yksimielisesti va-
lita erityisluokan opettajan 
virkaan erityisopettaja/eri-
tyisluokanopettaja Seija Sun-
narborgin ja laittaa toisen 
erityisluokanopettajan virka 
uudelleen haettavaksi.

Haettavaksi päätettiin 
asettaa yksi Kurenalan kou-

lun luokanopettajan virka, 
johon velvollisuutena kuu-
luu toimia myös musiikin 
opettajana. Kurenalan kou-
lun opettaja Jaakko Mursul-
le myönnettiin vuorottelu-
vapaata ajalle 9.8.-22.12.2012 
edellyttäen, että saadaan pä-
tevä sijainen.

Päivähoitomaksuihin 
indeksikorotus
Lautakunta päätti korottaa 
lasten päivähoitomaksuja in-
deksitarkistuksen mukaises-
ti 1.8.2012 lähtien siten, että 
ylin kokopäivähoitomak-
su 264 euroa perheen nuo-
rimmasta lapsesta ja toiseksi 
nuorimman kuukausimaksu 
on 238 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksut on sidottu 
indeksiin asiakasmaksulain 
perusteella. Indeksikorotuk-
set tehdään kahden vuoden 
välein, edellinen indeksiko-
rotus tuli voimaan 1.8.2010 
alkaen. Elokuun 2012 alusta 
voimaan tulevista päivähoi-
don indeksitarkistuksista on 
17.11.2011 annettu sosiaali- 
ja terveysministeriön ilmoi-
tus. Myös tilapäisen päivä-
hoidon maksu tarkastettiin.

Sivistyslautakunta kes-
kusteli myös Lakarin koulun 
pihasuunnitelmasta ja päät-
ti esittää tekniselle toimelle, 
että suunnitelmaa tarkastel-
laan kokonaisuuden kannal-
ta sivistystoimen kiinteistö-
jen osalta.

Kirjahankinnat  
Pudasjärven  
Kirjakaupasta
Peruskoulujen kirjallisuus-
hankinnat vuodelle 2012 
kilpailutettiin ja tarjouskil-
van voitti Pudasjärven Kir-
jakauppa Oy. Vuoden 2012 
talousarvion mukaan perus-
koulujen toimisto- ja koulu-
tarvikkeisiin sekä kirjoihin 
on varattu yhteensä 191 100 
euroa. 

Sivistyslautakunta päät-
ti, että kirjaston ja kansalais-
opiston tietokoneet uusitaan 
leasing-sopimuksella. Uusia 
tietokoneita tarvitaan asia-
kaskäyttöön kuusi kappa-
letta. Yksi näistä koneista on 
kirjastoauton tietokone, joka 
oli jäänyt viime hankintojen 
yhteydessä uusimatta. Tieto-
koneiden yhteishinta-arvio 
on 21 400 euroa.

Kokouksessa hyväk-
syttiin myös koulujen joh-
tokuntien toimintakerto-
mukset vuodelta 2011 ja 
lisäksi päätettiin noudat-
taa nk. Taivalkosken mal-
lia lukuvuoden 2012-2012 
työ- ja loma-ajoissa. Mal-
lin mukaan syyslukukau-
si alkaa 9.8, toisin kuin 
aluehallintoviraston suo-
situksessa, jonka mukaan 
koulut alkavat ensi syksy-
nä 13.8, kuten esimerkiksi 
Oulun kaupungin kouluis-
sa. Opetuksen järjestäjä 
saa itse päättää lukuvuo-
den alkamispäivän suosi-
tusten perusteella, mutta 
valtakunnallisesti on mää-
ritelty lukuvuosi päätty-
mään viikon 22 viimeisenä 
arkipäivänä. (jk)
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

VUOKRATTAVANA

OSTETAAN

Vuokrataan Liiketilaa n.27m2 
keskustassa 0400-384118

Vuokrataan kaksio 43m2 heti 
vapaa. 0400 348 118

OKT - RANTATONTTI
Luonnonkaunis paikka, hyvä 
kalavesi, oma kangasranta (ei 
tulvavaaraa). Sijainti: Pudas-
järvi, uusi Haapokarin asema-
kaava-alue, Iijoen pohjoisranta, 
Karikuja. Rakennusoikeutta 
250 m2. Tontin pinta-ala n. 1800 
m2. Myyjä: Juha Päiväniemi, pu-
helin: 0400-539 827 Seinäjoki.
Tarvittaessa näyttö paikanpääl-
tä Parkkilantieltä

Mazda 626 farmari, pakuksi 
rekist. vm-96, vasta kats. 2 
renkaat, kulutus 5l, vero 60€, 
halpaa ajoa. Hp 960€ 044-914 
8508

Pakettiauton talvirenkaat, hy-
vät. 15”. Hp. 80€ 0440-923946

Virkattu parisängyn peitto, val-
koinen. Puh. 040 846 2497

Myydään aseita. Mosberg 
12/89, Baikal 12/89 p-auto-
maatti, Baikal 16/70, Tikka T3    
30-06 Puriss3-9 x 40 kiikari, 
Sako 5,7 x 43 Basco 3-9 x 40 
kiikari, FN-Browmig 30 – 06 
p-automaatti Basco 2 – 7 x 40 
kiikari, puh. 0400 699 736

Samsung httx725gt kotiteatteri, 
ei juuri käytetty. ohv 500 e, hp 
290 e. Puh. 040 577 3711.

Pudasjärvellä perustettu Ruokottomat To-
sikot eli RuoTo-yhtye esiintyi perjantai-
na 16.3. Pudasjärven kirjastolla neljännen 
julkaisunsa Metsänpeitto –pitkäsoiton jul-
kaisukeikalla. Vuonna 2003 Pudasjärvel-
lä perustetun bändin jäsenistä koostuvaa 
duoa kävi kuuntelemassa arviolta 30 hen-
kilöä.

Jari Vähkyrä rummuissa, Ossi Oinas-
Panuma soittaa kitaraa ja laulaa ja Juha 
Aho on bassossa. RuoTo soittaa suomen-
kielistä ja maanläheistä musiikkia, jossa 
on vaikutteita niin folkmusiikista, blue-
sista kuin rämisevämmästä autotallirokis-
takin. Soundi-lehdessä (8/11) musiikkia 
kuvailtiin metsäläisfolkiksi, mikä onkin 
jossain määrin osuva ilmaisu, sillä sanoi-
tuksista paistaa herkän mystinen ja luon-
nonläheinen ajattelu.

RuoTo on tehnyt keikkaa säännöllisen 
epäsäännöllisesti harvakseltaan vuodesta 
2004, pääasiassa Oulun seudulla. Seuraa-
van kerran bändiä voi kuulla perjantaina 
23.3. Rovaniemellä Rockravintola-Gran-
dessa ja lauantaina 24.3. Oulun Lentäväs-
sä lautasessa. Ensi kesänä RuoTo nähdään 
myös Jyrkkärock-festivaaleilla.

- Sikäli että tässä on pian kymmenen 

RuoTo julkaisi neljännen levynsä

vuotta soitettu, niin ei tätä touhua voi enää 
ihan pelkäksi harrastukseksikaan mieltää. 
Aikaa ja vaivaa on nähty vuosien varrella sii-
nä määrin, että kyllä kai bändiä aika tärkeä-
nä hommana on pidettävä. RuoTo on erittäin 
hyvä vastapaino opiskelulle ja muulle ns. ar-
kielämälle, toteaa Ossi Oinas-Panuma.

Jenny Kärki

Taivalkosken Taivalkaari tanssii ja laulaa 
pitkäperjantaina 6.4. kun estradille nou-
see pitkästä aikaa Taivalkoskella kan-
sanviihdyttäjä Eero Aven. Hänen hittejä 
vuosien varrelta ovat mm. Elämäntove-

Karaoken MM-2012 
karsintakilpailut Taivalkaarella

Eero Aven saapuu esiinty-
mään Taivalkoskelle.

ri, Kylmänkukkia, Hopearuusu, Poromies ja 
Valkearuusu. Taiteilijan mukana tällä pää-
siäiskiertueella ovat tangotähti Jari Huotari 
Metsäkukkia -yhtyeineen sekä nuori dj-lau-
laja Anssi Liukkonen, joka pyörittää yleisö-
karaoken.

Karaokelaulun MM-kisat täyttävät tänä 
vuonna 10 vuotta. Suuri juhlafinaali järjes-
tetään Suomessa Lappeenrannassa marras-
kuun loppupuolella.

Kyseisten kisojen karsintakilpailut jär-
jestetään Taivalkosken Taivalkaaren pitkä-
perjantain tansseissa, jossa laulajien tulee 
ilmoittautua klo 20-21 aikana. Kaikki kilpai-
lijat palkitaan jo tilaisuuden yhteydessä Vi-
king Linen Helsinki-Tallinna risteilyllä, sekä 
jatkoon päässeet lisäksi Helsinki-Tukholma 
risteilyllä.

Nämä karsintakilpailu-tanssitapahtumat 
ovat saaneet laulajien ja yleisön suursuosion 
kautta maan. Järjestäjät toivovat yleisön saa-
puvan jo alkuillasta tanssimaan ja jännittä-
mään Taivalkaarelle pitkäperjantaina.

Ravintola Pärjänkievariin Syötteellä esiin-
tyy lauantaina 31.3. Mustana Band–yhtye. 
Latino rockin kuninkaan Carlos Santanan 
ikivihreitä versioivia yhtyeitä ei ole Suo-
messa aikaisemmin juuri nähty. 

Oululainen Mustana Band tarjoaa tä-
hän virkistävän poikkeuksen. Vuoden 
2006 lopulla alkunsa saanut 11-miehinen 
kokoonpano syntyi rumpali Ari Musto-

Ainutlaatuinen musiikkielämys 

sen pitkäaikaisesta haaveesta soittaa San-
tanan kappaleita suurella kokoonpanolla. 
Osaavista oululaismuusikoista koottu orkes-
teri suorittikin ensiesiintymisensä vuoden 
2007 alkupuolella ja on jatkanut keikkailua 
siitä asti saavuttaen vankkaa nimeä Pohjois-
Suomessa. 

Pekka Kimpimäki

RuoTo –yhtye (Jari Vähkyrä ja Ossi Oinas-Panuma) esiintymäs-sä kirjastolla.

Halutaan ostaa uudehko, hyvä-
kuntoinen omakotitalo (4-6 h + 
k) Pudasjärven keskustan alu-
eelta. Puh. 040 541 6143.

Halutaan ostaa hoitopöytä.
Puh. 045 672 2845

Kipinän ja Hetekylän alueel-
ta koottu kahdeksanhenki-
nen ryhmä senioreita pääsi 
tammikuussa osal-listumaan 
kolme vuotta kestävään Co-
Creat EU-hankkeeseen kuu-
luvaan koulutuskokonai-
suuteen, jossa opetetaan 
seniori-ikään päässeille ta-
poja käyttää uutta tekno-
logiaa ja saada siitä apua 
arkeen. Hankkeessa toteute-
tussa ”Luova tupa – tekniik-
ka arjen avuksi” -kurssilla 
tutkitaan myös ikäihmisten 
uusien asioiden oppimis-
ta. Ryhmä kävi kolme ope-
tuskertaa Niemitalon Juus-
tolan yläkerran ka-binetissa 
tutustumassa kosketusnäyt-
tötietokoneisiin: iPadeihin ja 
lisäksi saivat laitteet kokeil-
tavaksi kotonaan. 

Maanantaina 12.3. senio-
rit tekivät retken Oulun yli-
opistolle ja samalla he pää-
sivät testaamaan Ne-vakivi 
Oy:n bussin WLAN- eli lan-
gatonta verkkoyhteyttä. 
Matkan aikana seniorit ot-
tivan Skype-yhteyden Ou-
lun yliopistolle, jossa hei-

Bussin kyydissä  
teknologiaa opiskelemaan

tä oli odottamassa CoCreat 
-projektin päällikkö Tom-
mi Inkilä. Samalla reissu oli 
koulutuksen viimeinen ko-
koontumiskerta.

- Tämä on ollut positiivi-
nen yllätys kokonaisuutena. 
Loppujen lopuksi nuo iPa-
ditkin ovat yksinker-taisia 
käyttää ja käteviä esimerkik-
si keittiön pöydän ääressä, 
minne ei mielellään tietoko-
netta toisi, kertoo Ritva Jur-
vansuu, yksi ryhmäläisistä.

Muutamille ryhmäläisis-
tä tietokoneet olivat tuttu-
ja jo muutaman kymmenen 
vuoden takaa, kuten Pentti 
Rantalalle. Hän kertoo että 
muutoin helppokäyttöinen 
iPad on kuitenkin kannetta-
vaa tietoko-netta hitaampi 
esimerkiksi tekstin syöttämi-
seen, mutta muutoin helppo. 
Joillekin kuitenkin lisäopas-
tus olisi vielä tarpeen.

- Kun kaikki eivät ole tot-
tuneet käyttämään tietoko-
netta niin ohjeet pitäisi olla 
konetta käytettäessä vieres-
sä saatavilla. Tämän laitteen 
hallintaa olisi tärkeä oppia, 

sillä pankkiasiat on kätevä 
hoitaa netissä ja joskus sieltä 
voisi vaikka Kalevan lukais-
ta. Meille vähemmän tieto-
konetta käyttäneille lisäkou-
lutus olisi tarpeen, kertoo 
Alli Vuorma.

Jonkin verran yhteyson-
gelmat olivat myös muodos-
tuneet kynnyskysymyksek-
si, sillä kaikille syrjä-kylille 
vahvaa verkkoyhteyttä ei 
ole vielä saatavilla. Kuiten-
kin jokaisen kiinnostus tek-
nologian hal-lintaan on kova 
ja nauravaisesta porukas-
ta päätellen, uusien asioi-
den oppiminen ja yhteyden 
pitä-minen tuttaviin uusil-
la tavoilla, on osoittautunut 
kurssin myötä mukavaksi 
puuhaksi.

Kurssi on osa EU:n rahoit-
tamaa Lifelong Learning- 
projektia ja Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekun-
nan koulutusprojektit –kurs-
sia. Seniorikurssilaisia ohjasi 
kolme opettajaopiskelijaa.

Jenny Kärki

Jukka Vähkyrä (vas.), Helena Kuurola, Alli Vuorma, Esteri Niemitalo, Pentti Rantola, 
Elsa Apila ja Ritva Jurvansuu.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjiä:

• 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

Siuruan Työväentalolla

Järjestää Siuruan työväentalo
Tervetuloa !

Lippu 12€

anna kolaEH

Lisäksi mm. perhezumba, lumiveistos-kisa,
lumikenkäilyä, pingistä, händistä, tikanheittoa,
perinteisiä käsitöitä, askartelua ja lautapelejä
oman mielen mukaan!

Järj. Liikuntaa kaikille -hanke/Pudasjärven kaupunki, Elämäntapa -hanke/
Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry, Livokas ry ja kansalaisopisto

Talvipäivä Livolla

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Lauantaina 31.3.2012 klo 11-15
(ottelut alkavat viim. klo 10.00 riippuen joukkuemääristä)

paikka: Livon koulu

Ilmoittautumiset turnaukseen tekstiviestillä
viim. ke 28.3.2012 timo kokko / 040 - 570 1950

Ohjelmassa:

lumilentis -turnaus

Ruokailumahdollisuus! Kahvitarjoilu!
Maksuton linja-autokyyti tapahtumaan 
lähtee kaupungintalolta klo 10.30. 
Paluu klo 15.30.
Ilmoittautumiset kyyditykseen 
viim. 30.3. Elina/ 050 444 1146

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!

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.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Tanssikurssi jatko-taso, tiistaisin Koskenhovilla kello 19 koko kevätkauden. 
Lajeina lattarit ja lavatanssit.
Amerikan muistoja sadan vuoden takaa: 1.3-30.3. Pudasjärven kirjastossa. 
Sirkka Niskasaaren vanhojen valokuvien näyttely.
Kutsu yrittäjille keskustelemaan teollisuustila-asioista: ke 28.3. 17-19 
kulttuurikeskus pohjantähdessä.
Pääsiäismyyjäiset Työkeskuksessa to 29.3. klo 10.30-14.30, Kauralantie 3.
Syötehiihto la 31.3. klo 9 Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ilm. 30.3. mennessä 
Heino Ruuskanen.
Talvipäivä Livolla la 31.3. Ohjelmassa Lumilentis ym. Kuljetus Kurenalta. Ks 
ilmoitus tästä lehdestä.
Juha Tapio esiintyy Hotelli Iso-Syötteellä 31.3.
Mustana Band Ravintola Pärjänkievarissa Syötteellä 31.3.
C-poikien lentopalloturnaus la 31.3. liikuntahallilla klo 8-16.
Yhteisvastuukonsertti su 1.4. Pudasjärven kirkossa alk. klo 19. Esiintyy Hanna 
Ekola. Säestys Virpi Lahti.
Yleiset pilkkikilpailut Poijulan Valkinjärvellä la 7.4. klo 10-14.
Tanssit pitkänäperjantaina 6.4. Siuruan Työväentalolla klo 21-01. Esiintyy Kemi-
järven Työväen orkesteri solisteineen. 

Tervetuloa tanssahteleen ;)

Joloksentie 1390 ylikiiminki

Joloksen ns:llä tanssit
31.3.2012 klo:21.00- 01.00

esiintyjänä Ylix
Talven viimeiset tanssit!!!

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

kevätale
Kaapun kirpparilla

Ps. Haluaisitko auttaa kirpparilla? Ota yhteyttä niin neuvotellaan asiasta.

Kaikki käytetyt tavarat 3 eur kassi
os Kauppatie 32 Helluntaiseurakunnan talo

Helinä Koski p. 040 821 3884

• Tule kuulemaan, miten voit säästää rahaa

    omilla arkisilla valinnoillasi.

• Ajankohtaista tietoa paikallisen energian

    hyödyntämismahdollisuuksista.

• Energiatehokkaita ja ilmastoystävällisiä

    ratkaisuja sinulle ja kotikunnallesi.

• Paikallisenergia tuo työpaikkoja!

SÄÄSTÄ RAHAA • SUOJELE ILMASTOA
KÄYTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA

Kuntalaisten energiansäästöilta
Pudasjärven Pohjantähdessä

ti 3.4. kello 18–20
 

18.00  Kahvit ja tilaisuuden avaus
           Irja Ruokamo, Oulunkaaren kuntayhtymä 
18.15  Puuenergian myynti ja osto internetin kautta 
           Tero Paananen & Juha Koski,
           Oulunkaaren kuntayhtymä 
18.45  Ilmastonmuutoksen vaikutukset
           energiankäyttöön, Irja Ruokamo
19.15  Energian säästäminen ja uusiutuva energia
           kotitalouksissa, Esko Viitala, Proagria Oulu
19.45  Yhteenveto ja loppukeskustelu

Esiintymässä Kemijärven 
Työväen orkesteri solisteineen

tanssit pitkänä- perjantaina 
6.4. klo 21-01

Pärjänkievarissa
pe 30.03 klo 21 Karaoke

La 31.3. klo 22 Esiintyy odotettu 
Mustana-bänd (liput 10€)

Pärjänjoentie 626 93280 Syöte

Maaseutulautakunta 
tarvitsee uuden sihteerin
Maaseutulautakunta koko-
usti perjantaina 16.3. Sihtee-
rinä toiminut Maija Moila-
nen on siirtymässä eläkkeelle 
Pudasjärven kaupungin pal-
veluksesta ja lautakunnan 
tulee valita hänen tilalleen 
pöytäkirjanpitäjä. Asia pää-
tettiin jättää toistaiseksi pöy-
dälle.

Vuonna 2012 lautakunnan 
pöytäkirjat pidetään yleisesti 

nähtävänä kaupungintalolla 
kokousviikon jälkeisenä kes-
kiviikkona klo 9-12. Mikäli 
kaupungintalo on ao. päivä-
nä suljettuna, nähtävänäpi-
topäivä siirtyy seuraavaksi 
aukiolopäiväksi.

Maaseutulautakunnan 
varsinaiset kokoukset pide-
tään kunkin kuukauden toi-
sena perjantaina kaupungin-
talolla. (jk)
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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

Puh. 040 756 4523

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!

1-2 miestä + 
kuorma-auto

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

Pudasjärven kaupungin tekniset palvelut myyvät ostotarjous-
ten perusteella käytöstä poistetun

Kuorma-auton
Sisu   SM 6x2, vm. 88 CL 20 tn vaijerivaihtolavalaittein. Auto on 
katsastettu 4/11, ajettu n. 790 th kilometriä, Ajoneuvo myydään 
siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se myyntihetkellä on, eikä 
kaupungilla ole mitään velvoitteita, jotka liittyvät ajoneuvon tai 
laitteiden kuntoon, huoltoon tai turvallisuuteen. 
Auto on rekisterissä ja se on nähtävissä keskustan lämpölaitoksel-
la Pudasjärvellä, os. Lämpötie 1.
Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous. 
Ajoneuvo myydään hinnaltaan suurimman tarjouksen tehneelle ja 
tulee olla kokonaisuudessaan maksettu ennen luovutusta.

Tarkempia tietoja antaa Markku Siira, puh. 0400 171 381 tai Pentti 
Partanen, puh. 0400 389 971.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa 13.4.2012 klo 12.00 mennessä 
osoitteeseen:

Pudasjärven kaupunki 
Tekninen lautakunta 
PL 10, 93101 Pudasjärvi.
Kuoreen merkintä:  
Kuorma-auton ostotarjous

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

PuDASJärVI

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla valtuuston 
istuntosalissa (Otava) keskiviikkona 4. päivänä huhtikuuta 
2012 alkaen klo 17.00.  Luettelo kokouksessa käsiteltävistä 
asioista on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla.  Koko-
uksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoi-
mistossa 11.4.2012 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 23.3.2012

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

pidetään pe 13.4. klo 15.00
Hotelli Iso-Syötteellä

HallitusTervetuloa!

Iso-Syötteen matkailuyhdistys ry:n

KEVäTKOKOUS

MLL Pudasjärven yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous

to 19.4.2012 Puikkarissa.

Tervetuloa!

Hallitus klo 17
Yleinen kokous klo 18 Perussuomalaiset Pudasjärvellä 

kokoontuvat pohtimaan 
kunnallisvaaleja
To 29.4. klo 18

Painopalvelulla Jukolantie 4.

Kaikki tervetulleita!
Tiedustelut Tykkyläinen puh 040 724 8982.

Työpetari ry:n toiminnanoh-
jaajaksi yhdistyksen hallitus 
on valinnut Tuomo Jokiko-
kon 1.4.2012 alkaen. Koulu-
tukseltaan Jokikokko on ag-
rologi AMK. 

Aikaisemmin hän on toi-
minut Pudasjärven kaupun-
gin palveluksessa lähes 20 

Johto vaihtuu Työpetarissa
vuotta eri tehtävissä. Viimei-
set kuusi vuotta hän on toi-
minut eri projekteissa pro-
jektipäällikkönä. Tehtävä tuli 
avoimeksi, kun useita vuosia 
Työpetari ry:n toiminnanoh-
jaajana toiminut Mikko Pu-
hakka on siirtymässä eläk-
keelle. (ht)

TyöPeTArI ry:N

KEVÄTKOKOUS
Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00

Suojalinnan asukastuvalla
(Urheilutie 2)

Esillä sääntömääräiset
kevätkokousasiat.

Hallitus

Pudasjärven kaupungin liikuntatoimen, 
seurojen ja järjestöjen tapaaminen
Liikuntahallin kokoushuoneessa
ke 4.4 klo 17.00 

Esillä mm liikuntahallin peruskorjauksen 
suunnitelma sekä ajankohtaista liikunnal-
lista asiaa.

Vieraana Harilahti- Juola Virpi, projekti-
koordinaattori osallisena Suomessa. 

Tiedustelut Sampo Laakkonen
Pudasjärven kaupunki liikuntapalvelut 
040-5856227

Tarjoilua 
Tervetuloa!

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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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


