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Esim. DNA Liikkuva laajakaista L 6,95 €/kk/4kk + DNA Mokkula E367 0€/
kk/24 kk, yhteensä 6,95 €/kk/4kk, 13,90 €/kk/20kk DNA Liikkuva Laaja-
kaista L -liittymän avaus 2,90 yht. 308,70 €. Liikkuva Laajakaista L -tila-
us jatkuu 24 kk:n jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana 
hinnaston mukaisella hinnalla. Nopeus jopa 21 M, norm. vaihteluväli 
0,4-15M. Enimmäisnopeus on saavutettavissa rajoitetusti 3G verkos-
sa. Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Tarjous voimassa 
31.3.2012 saakka ja koskee uusia liittymiä. *Omnitele Oy, 3G-verkkojen 
tiedonsiirtonopeuksien vertailu, lokakuu 2011.
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Tervetuloa
Lippu 4€ sis. ep.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita ja pizzaa
Tarjoamme

Perjantai 9.3.

Lauantai 10.3.

PUBISSA KARAOKE

Wintissä uudet 

tuulet puhaltaa

Lippu 2€ sis. ep.

auki 24-04

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

su 12-18
PUBISSA KARAOKE

GROOVING 
HIGH ALLSTARS

Lippu 12€ sis. ep.

Wintti

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

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

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

www.rautioky.fi

Osuuspankki

Pudasjärven Osuuspankin

HIPPOHIIHDOT
Kurenalan ala-asteella 25.3. klo 13.00

Kisa hiihdetään vapaalla tyylillä. Osallistujille mitalit sekä 
mehua. Sarjojen parhaat hiihtäjät palkitaan. Paikalla myös
arvontaa sekä kioski.

Ilmoittautumiset 21.3. klo 16.00 mennessä numeroon 0400-631702/Jouko Keskiaho 
tai 040-7207353/Raija Anttonen. Sähköpostilla: pudasjarven@op.fi. Ei jälki-ilmoittautumisia!

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Yhdessä hyvä tulee.

Sarjat tytöt ja pojat:
2008 ja myöh. synt.
2007-2006 synt.
2005-2004 synt.
2003-2002 synt.
2001-2000 synt.

Tervetuloa viettämään ulkoilupäivää
yhdessä Hanna Hipon kanssa!

Tervetuloa viettämään ulkoilupäivää
yhdessä Hanna Hipon kanssa!

PUDASJÄRVEN

Noudathan
numerolappusi

hyvissä ajoin ennen
starttia!

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

Oikopolku 2 A, 93100 Pudasjärvi
Puh. 040 185 2119

foto-laatukuvat@netti.fi

Foto Laatukuvat tiedottaa:
Digikuvat tarjouksessa fotokioskistamme 0,25€ / kpl, ei rajoituksia.

Passikuvaukset: kysy päivän hinta.

Uudet aukioloajat:
Ti-To 9-16, Ma, Pe suljettu
Viikonloppuvaraukset (hyvissä ajoin)
puh. 040 591 7823
Uudet nettisivut avattu:
varauksia ja tilauksia. www.fotolaatukuvat.fi

Kaupunki:
Jätehuolto 

tiedottaa
s. 10-11

BILEBÄNDI

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

HUOLTO 0440-821 620
Ma-pe 9-17
la 9-13KOILLIS-TELE

MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

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

Lehden sivulla 
on 6-palstaa

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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Piia Korvala
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

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärvi-lehden palstoilla.

Iloissa ja suruissa mukana

Osallisena Suomessa -hank-
keen Suomi startti -ryhmä 
opiskeli helmikuun aikana 
suomen kieltä mm. lehtiju-
tun tekemisen kautta. Opis-
kelijat harjoittelivat valoku-
vausta ja muistiinpanojen 
tekemistä. Harjoitustyönä 
kirjoitettiin juttu laskiaislau-
antaitapahtumasta, joka jär-
jestettiin 18.2. Hirvaskosken 
koululla. Seuraavana siis 
Suomi startti -ryhmän koke-
muksia päivästä.

Laskiaisrieha pidettiin 
Hirvaskoskella. Tapahtu-
man järjestivät Kyläyhdistys 

Sotkajärven veto, kansalais-
opiston musiikkiorkesteri ja 
Osallisena Suomessa -han-
ke. Tapahtumaan osallistui 
lapsia ja aikuisia. Paikalla oli 
noin neljäkymmentä henki-
löä.

Sää oli kylmä ja tuuli ko-
vasti, mutta se ei vaikutta-
nut tapahtumaan. Kaikki 
nauttivat kuitenkin päiväs-
tä. Laskiaisriehan ohjelmas-
sa oli musiikkia, hiihtoa ja 
syöminen. Keittiössä oli hy-
vin hyvää ruokaa. Tarjolla 
oli hernekeittoa,  pannukak-
kua, teetä ja kahvia. Konsert-

ti oli mielenkiintoinen.   Lap-
set hiihtivät kilpaa ja Kahin 
jakoi heille mitalit. Kaikilla 
oli hauskaa ja ihmiset olivat 
iloisella tuulella.  

Tapahtumassa oli iloinen 
ja onnellinen tunnelma. Pai-
kalla oli paljon ihmisiä. Ih-
miset olivat iloisia. Meidän 
mielestämme on hauskaa, 
että ihmiset viettivät hyvin 
aikaa toisiensa kanssa. 

Liisa Pöllänen
Kuvat Kahin Shaban

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Paastoa on kestänyt pari viikkoa. On löydetty asia, josta paas-
tota. On pohdittu ekologisia valintoja ja kallistuttu niin hyvien 
kuin huonompien puolelle. On suoritettu itsetutkiskelua. On 
sujunut ihan hyvin. Suklaata ei ole tehnyt mieli juuri lainkaan. 
Telkkari ja tietokone ovat pysyneet kiinni melko pitkälle iltaan 
ja aikaa on jäänyt itselle. Siinä on tullut pohdittua kaikenlaista. 
Mitä on tehty ja minkälaiset voisi olla suunnitelmat tulevan 
suhteen. Mukavia ja positiivisia asioita. Vaikeammat aiheet on 
ollut helppo siirtää taka-alalle.

Toisella viikolla tulee se huono päivä. Kaupassa, nälkäisenä ko-
riin eksyy suklaa. Antaa olla, tämän kerran. Koko paasto hom-
ma vähän väsyttää. Kotona lueskelen mielipidekirjoituksia ja 
uutisia, kuuntelen radiota. Huomaan, etten selvästikään ole 
ainoa, jolla on huono päivä. Radion kuuntelijat soittavat stu-
dioon ja antavan tulla täydeltä laidalta. Kanssa-autoilijat ärsyt-
tävät. Naapurit ovat hankalia, poliitikot eivät osaa hommiaan 
ja lääkärienkin osaaminen on vähän niin ja näin. Ärsyynnyn 
kaikesta valituksesta.

Haukumme muita ja oletamme saavamme ajatustemme jaka-
jia ympäriltämme. Sen sijaan, että keskittyisimme itseemme, 
pohtisimme omia arvojamme ja syitä miksi siirrämme vaikeat 
ajatukset taka-alalle, käytämme kaiken energiamme toisten 
arvostelemiseen. Pidämme itseämme niin paljon parempina, 
että saamme oikeuden arvostella toisiamme; toistemme mie-
lipiteitä, arvoja, tekoja ja jopa uskonnollisuutta. 

Miksi oletamme, että vain oma tapa tai mielipide on oikea? 
Tiedämme miten kuuluu tehdä, mutta miksi emme silti osaa 
toimia niin?

”Tämän käskyn minä annoin heille: kuunnelkaa minua, niin 
minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; kul-
kekaa aina sitä tietä jota minä käsken teidän kulkea, niin tei-
dän käy hyvin! Mutta eivät he totelleet minua, eivät ottaneet 
käskyjäni kuuleviin korviinsa, vaan kulkivat omien ajatustensa, 
oman pahan ja paatuneen sydämensä mukaan.” (Jer. 7:23-24)

”Kiusausten voittaja, karkota epätoivo, opeta 
luopumista, voimista uskoani. Aamen.”

 Tiina Inkeroinen

Huonoja päiviäLaskiaislauantaina 
iloinen tunnelma

Ilmaiset kahvit ja pulla tarjotaan pienen infon
jälkeen kahdellesadalle henkilölle.

Paikalla on Kesselin avustusmatkoilla olleita henkilöitä, jotka
juttelevat omista kokemuksistaan ja matkoistaan Vienan Karjalassa. 

Paikalla on pieni rekvisiittanäyttely karjalaisista esineistä ja valokuvia.
Miksi 200:aa ilmaista pullakahvia? Yhdeksän toimintavuoden 

aikana Kesseli on tehnyt nyt jo yli 200 avustusmatkaa.

Haluamme siis kiitokseksi kaikesta saamastamme avusta tarjota 
pudasjärveläisille ja siinä sivussa muillekin ilmaiset kahvit. 

Tilaisuudessa arvotaan myös Kylmäsen tuotepaketteja!

Kesseli ry/Ape Nieminen

Kesseli Ry järjestää hiihtolomaviikon torstaina 8.3
KIITOSKAHVIT

Kylmänen Food Oy:n tiloissa. 

Tervetuloa!

Sirkka Niskasaaren
vanhojen valokuvien näyttely

Pudasjärven kirjastossa  maaliskuussa

Amerikan muistoja
sadan vuoden takaa

Konfirmaatiomessu kirkossa 
su 11.3. klo 10, Jaakko Sääski-
lahti, Marko Väyrynen, Juk-
ka Jaakkola. A-ryhmän kon-
firmaatio.
Kuorot: kirkkokuoro to 8.3. 
klo 18.
Lähetyksen kirpputori ke 
7.3.  klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 12.3. klo 18.
Yhteisvastuukeräys on käynnis-
sä! Hae oma listasi kirkkoher-
ranvirastosta! 
Ystävän kammari ti 13.3. klo 
12-13.30 rippikoulusalissa
Sauvakävelyilta  ti 13.3. klo 
18 Liepeessä.

Koillismaan alueen KUU-
LOVAMMAISTEN LEIRI-
PÄIVÄ tiistaina 13.3. seu-
rakuntatalolla klo 10-16.  
Ilmoittaudu kirkkoherranvi-
rastoon 7.3. mennessä. 
NAISTEN PÄIVÄT 24.-25.3. 
seurakuntatalolla. Päivien ai-
heena ”Nainen Raamatun 
valossa”. Puhujana on Rai-
li Kemppainen Kansanlähe-
tyksestä.  Ruokailut 10€, yö-
pyminen omin liinavaattein 
Hilturannassa 10€. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranviras-
toon 19.3. mennessä
Koillismaan alueen kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä 
Kuusamossa 1.4.2012. Läh-
tö seurakuntatalolta klo 8. Jos 
haluat esittää omaa ohjelmaa, 
mainitse siitä ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Ilmoittautu-
miset kirkkoherranvirastoon 
21.3. mennessä
Hanna Ekolan YHTEISVAS-
TUUKONSERTTI Pudasjär-
ven kirkossa 1.4.2012 klo 19.

Varhaisnuorten kerhoja ei 
ole hiihtolomaviikolla.
Partioita ei ole hiihtolomavii-
kolla.
Nuorten iltakahvila Rönö 
perjantaina 9.3.klo 18-22. Ter-
vetuloa!
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 11.3. klo 12.
Kaakopyhäkoulu seurakun-
takodissa ma 12.3. klo 14.15 
-15.30.
Perhekerhot:  Puhoksen ja 
Livon perhekerhot ma 12.3. 
klo 10-13, seurakuntakodissa 
perhekerho ke 14.3. ja to 15.3. 
klo 10-13.
Rauhanyhdistys:  Lauluseu-
rat Hirvaskoskella Yrjö Vik-
strömillä pe 9.3. klo 18 (Arvo 
Niskasaari).
Seurat Kurenalan ry:llä su 
11.3. klo 13 (Leevi Koskelo, 
Urpo Illikainen).
Haudattu: Rainer Juhani Sa-
rajärvi 56 v, Anna Margareta 
Marikainen 88 v, Seppo Olavi 
Vikström 72 v,  
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

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

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

Kauppatie 4, p. 040-5873884
   www.lakiluukkonen.fi  §§ §§ Puh. 040 587 3884

Aino Tolkkiselle ja Eeva Mäntykentälle (edessä) yhteisvastuukeräys on ollut mieluisaa 
puuhaa jo useana vuonna peräkkäin. Heitä olivat lähettämässä keräystyöhön diakonia-
työntekijät Suvi Kipinä ja Leena Loukko (takana). 

Pudasjärven seurakunnassa 
vuoden 2011 yhteisvastuu-
keräyksen kokonaistuotto 
oli reilut 8000 euroa, josta 10 
prosentilla eli noin 800 eu-
rolla on hankittu liikuntavä-
lineitä Kipinän ja Sarakylän 
kouluille. Kohde on valittu 
monista toiveista ja tarpeis-
ta ja tähän kohteeseen apu 
menee todella tarpeeseen, 
kertoo diakoniatyötekijä 
Suvi Kipinä. Liikuntaväli-
neet ovat kalliita hankintoja 
kouluille, jotka eivät ole kär-
kisijoilla hankinnoissa, mut-
ta kuitenkin lapsia ja nuoria 
ajatellen todella tarpeellisia. 
Lahjoitusta ei annettu raha-
na, vaan liikuntavälineet on 
ostettu konkreettisesti itse, 
jotka seurakunnan diakonia-
työntekijät toimittivat kou-
luille. Pudasjärven vuoden 
2012 keräyksen kohdetta ei 
ole vielä päätetty. Aiheena 
ihmisten velkaantuminen eri 
elämäntilanteissa koetaan 
vaikeana, mutta yhteistyös-
sä velkaneuvonnan ja sosi-
aalitoimen kanssa. rahat saa-
daan varmasti kohdennettua 
hyödyllisesti. sanoo dia-
koniatyöntekijä Leena Louk-
ko. 

-Ideoita keräyksen koh-

Lähimmäisenrakkautta lähelle ja kauas

teista otetaan mielellään vas-
taan. Perjantaina 30.3. on 
suurempi keräystempaus ja 
vapaaehtoisia lipaskerääjiä 
tarvitaan lisää. Kerääjät saa-
vat hakea lippaita ja liivejä 
kirkkoherranvirastosta. Ha-
lukkaat voivat osallistua an-
tamalla oman työpanoksen-
sa keräyksen hyväksi.

Kurenalla jaoteltuja ke-
räysalueita on 32 kappalet-
ta. Myös sivukylät on jaettu 
alueisiin, joissa suori-tetaan 
listakeräys. Jokainen kerää-
jä saa nimilapun rintaansa 
ja numeroidun listan ja he 
kiertävät ovelta ovelle, jol-
loin jokainen voi antaa ke-
räykseen haluamansa sum-
man. Listakeräys on todettu 
tuottoisammaksi tavaksi ke-
rätä verrattuna lipaskeräyk-
seen, joilla kerätään yleensä 
kauppojen edessä. 

Pitkäaikaiset yhteisvas-
tuukerääjät Aino Tolkkinen 
ja Eeva Mäntykenttä ovat in-
nokkaita lähtemään mukaan 
auttamaan lähimmäistään. 
Molemmilla heillä on oma 
keräysalueensa. 

-Kokeneenkin kerääjän 
sydäntä lämmittää kun jo-
kainen osallistuu antamalla 
omista joskus vähistäkin va-

roistaan edes jotain ja näin 
ajattelee lähimmäistään. 
Harvat kysyy mihin tuotto 
menee ja toisten kanssa asi-
asta keskustellaan kauankin, 
kertoo Mäntykenttä.  

Pudasjärven seurakun-
ta järjestää yhteisvastuuke-
räykseen osallistuneille ke-
rääjille kiitoiltapäivän, jossa 
nautitaan yhteinen ateria. 
Eeva halusi vielä mainita, 
että kiitosiltapäivä kustan-
netaan seurakunnan va-rois-
ta.

Ylivelkaantuneiden 
auttamista
Ensimmäinen yhteisvastuu-
keräys järjestettiin vuonna 
1950. Yhteisvastuu on lähim-
mäisenrakkauden kansanlii-

ke ja evankelis-luterilaisen 
kirkon vuosittainen suurke-
räys, joka auttaa hädänalai-
sia syntyperään, uskontoon 
tai poliittiseen vakaumuk-
seen katsomatta Suomessa ja 
kehitysmaissa. Keräystä to-
teuttaa 35 000 vapaaehtoista 
kerääjää ja talkoolaista ym-
päri Suomen ja siihen osal-
listuvat kaikki Suomen 
ev.lut. seurakunnat. Kerä-
ys järjestetään helmi-huhti-
kuussa, mutta keräyslupa on 
voimassa ympäri vuoden. 
Keräyksen suojelijana toimii 
tasavallan presidentti. Kerä-
yksen esimies vuonna 2012 
on Turun arkkihiippakun-
nan piispa Kaarlo Kalliala.

Yhteisvastuu 2012 torjuu 
ylivelkaantumista Suomes-
sa ja tukee pienrahoitustoi-
mintaa Ugandassa. Keräys 
käynnistyi 5.2.2012 ja jatkuu 
1.5. saakka. Yllättävä elä-
mänmuutos voi syöstä ke-
nen tahansa talouden toivot-
tomaan velkakierteeseen, jos 
säästöjä ei ole. Vuoden 2012 
keräysvaroin Takuu-Säätiö 
käynnistää pienluottohank-
keen, jossa taloudellisessa 
ahdingossa oleville ihmisille 
myönnetään matalakorkoi-
sia pienlainoja, joiden avulla 
he voivat saada elämänsä ja 
taloutensa uudelleen hallin-
taan. Kansainvälinen apu on 
kanavoitu Kirkon Ulkomaa-
navun kautta. Kotimaassa 
apua on välitetty niin kirkon 
diakoniatyön kuin erilaisten 
kansalaisjärjestöjen kautta.

Soile Vähäkuopus

Sarakylän koulun oppilaita yhteisvastuukeräysvaroilla 
hankittujen harraste- ja liikuntatavaralahjoituksen
yhteydessä.

Diakoniatyöntekijä Suvi Kipinä jakoi yhteisvastuu-

keräyksen iloa Kipinän koululle. 

Päivässä mukana:
Parturi-Kampaamo Landella
Sirpa Väätäjä puh: 040 581 6936

Jalkahoitola Stressipiste
Pirjo Leino puh: 040 187 1760

Koulutettu hieroja
Jenni Uusi-Illikainen, puh. 0400 569 343

BomZika
Katja Järvenpää, alusasut ja Zumba klo 14-15
Osallistumismaksu 4 e, puh. 0400 886 158

Mesimarja
Maria Vääräniemi, HomeCare-tuotteet, puh. 040 703 6852

Mahetsu, Sukkasillaan
Merja Herukka puh. 045 679 2350  

Oriflame edustajat
Sirpa Konttila ja Titta Karanta

Wellness-hyvinvointituotteet, shake-maistiaisia kasvo- ja käsihoito, 
puh. 0400 556 907, 044 563 6256

Forever Aloe Vera-tuotteet
Marjut Kossi-Saarela, itsenäinen jälleenmyyjä, puh. 0400 708 382 

Sirpa Sarajärvi
Energetix Wellnes magneettikorut, Jane Iredale mineraalimeikit ja 

luomukosmetiikka, puh. 040 561 9695.

A&O Steel
Lumivuo lumenpudotuslaite, puh. 045 263 0780.

Hirvaskosken kyläyhdistys ry, puffetti ja venyttelypainotteinen 
keppijumppa klo 13.30-14.00, osallistumismaksu 1 e.

Hirvaskosken koululla
Lauantaina 17.3.2012 klo 11-15

Hoitoja klo 10-16
Tervetuloa nauttimaan hyvänolon palveluista, 
liikunnasta ja puffetin antimista. Esillä myös 

paljon erilaisia hyvinvointituotteita ostettavaksi.  
Ajanvaraus hoitoihin/palveluihin suoraan

palveluntarjoajalta pe 16.3.2012 mennessä. 

Järjestäjä: Hirvaskosken Kyläyhdistys ry
Puh. 040 962 0097, paula.ylitalo@pudasjarvi.fi

Huom! Lapsiparkki lapsille!

Hyvän Olon - lauantai

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5 • PUH. 0400 537 550

AUTOKOULUKURSSIT ALKAVAT
MA 19.3. KLO 17.00

HUOM! MOPOKURSSI ALKAA
MA 12.3. KLO 15.00

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä!
040 1951 732

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

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

HiihtolomaTarjouksia!

JOKAISELLE JOTAKIN!

Pilailuvälineet 

ota 3 maksa 2
Posliiniastiat 

ota 3 maksa 2

Taas on paljon
uutuuksia saapunut

ja saapuu
viikottain!

Tuuppa kattomaan!Lisää tarjouksia myymälässä!

Yhteisvastuukeräystä 62 v:
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Perinteeksi muodostunutta 
Vienan Karjala-iltaa vietet-
tiin Latukahvila Pytkynpir-
tillä Syötteellä karkauspäivä-
nä 29.2. Esiintymässä oli tällä 
kertaa myös Vienan karjalas-
ta tulleita nuoria. He opiske-
levat Pudasjärvellä Oulun 
seudun ammattioppilaitok-
sessa matkailulinjalla, jonka 
opettaja Ari-Pekka Niemi-
nen oli valmistanut Vienan 
karjalasta videoesityksen. 
Siinä oli kuvia ja kerrontaa 
muun muassa lastenkodis-
ta, vanhuksista ja suurista 
puuröykkiöistä. Kaksi Vie-
nan Karjalan ikäihmistä lau-
loi siinä Suomen kielellä ja 
muutkin laulut ja soitto so-
pivat kuhunkin tilanteeseen. 
Lisäksi Ape kertoi kuvien 
kulkiessa mikä kukin kylä 
on. Lasten ilo ja riemu sekä 
täältä sinne avustusta vie-
vien ihmisten tapaamisku-
vat siellä Karjalassa asuvien 
kanssa olivat hyvin puhut-
televia.

Näihin kuviin liittyy lä-
heisesti hyvä ystäväni Lee-
na Heikkinen, joka oli viime 
vuonna Vienan Karjala il-
lassa mukana ja esitti runon 
”Minä rakastin sinnuu kuin 
karjalaa”. Hän oli heti illan 
jälkeen Apen kanssa avus-
tusmatkalla. Kun he tulivat 
sunnuntai-iltana kotiin, niin 
seuraavana aamuna Leena 
siirtyi iäiseen kotiin taivaa-
seen äkillisesti postilaatikol-
la käydessään. Leena oli sy-
dämellinen ja kuunteleva ja 
kaikille ystävällinen ihmi-

Vienan Karjala-ilta latukahvilassa
nen. Varmasti siellä Vienas-
sa häntä kovasti kaivataan ja 
lämmöllä muistellaan. Minä 
tunnen myös suurta kunni-
oitusta häntä kohtaan, sillä 
hänellä oli sydämessä tilaa 
kaikille. Leena kohtasi kans-
saihmiset iloisesti ja suuresti 
rakastaen.

Näyttely Karjalan 
esineistöstä
Aimo Pietilä lauloi muuta-
mia lauluja, Igor Ibadov ker-
toi suomeksi vierailustaan 
lastenkodissa, Maria Kon-
dakova kertoi kotikaupun-
gistaan Kostamuksesta ja 
Maria Krotenko lauloi venä-
jän kielellä hyvin eläytyen 
”Huopikkaat, huopikkaat” 
-laulun. Lisäksi hän kertoi 
suomen kielellä kotikaupun-
gistaan Aunuksesta.

Tilaisuudessa oli esillä 
näyttely Karjalan esineistös-
tä. Siinä on muun muassa 
erittäin kaunis tuohikont-
ti, tuohesta tehdyt helmet, 
ikoni ja monia muita tava-
roita. Ape esitteli erään kul-
lanvärisen esineen, jonka oli 
hänelle antanut eräs pap-
pi sanoen, että kun te käyt-
te sairaiden luona, niin täl-
lä annetaan sairaille pyhää 
vettä. Mielestäni koko illan 
ohjelma oli arvokasta tutus-
tumista toisen maan kult-
tuuriin ja tapoihin.

Ilta oli mukava yhdessä-
olon hetki, jossa myös kysel-
tiin Karjalan asioista. Samal-
la kartutimme kassaa, jolla 
Koillismaalle ja Vienan Kar-

jalaan saadaan hyvin mo-
nelle perheelle apua, lapsille 
ruokaa ja vaikkapa päivähoi-
to ja kerhomaksut makset-
tua. Pienemmälläkin raha-
summalla ja hyvällä tahdolla 
saadaan yhdessä paljon ai-
kaan.

Nuorien kuulumisia
Igor Ibanov on kotoisin Kos-
tamuksesta. Hän on syksyl-
lä 2011 aloittanut opiskelun 
Pudasjärvellä ammattiop-
pilaitoksen matkailulinjal-
la. Hän puhuu jo hyvin suo-
mea. Englannin kielen hän 
myös osaa. Hän kertoi ol-
leensa joulun ja uudenvuo-
den aikaan töissä Safarita-
lossa Syötteellä ja oli pitänyt 
kovasti työstä.

Maria Kondakova on 
opiskellut 11 vuotta Kosta-
muksessa peruskoulussa, 
josta pystyy hakeutumaan 
yliopistoon. Opiskeluihin on 
kuulunut myös vuoden jak-
so suomenkieltä. Nyt hän 
opiskelee matkailulinjal-
la Pudasjärvellä ja suorittaa 
myös opintoja Kostamukses-
sa samanlaisessa koulutuk-
sessa.

Diana Krotenko on ko-
toisin hieman etelämpää, 
Aunuksesta, joka sekin si-
jaitsee Karjalan tasavallassa 
Laatokan rannalla ja on kau-
nis peltojen ympäröimä kau-
punki. Diana on opiskellut 
kotimaassaan peruskoulua 
vastaavassa koulussa seitse-
män vuotta. Kyseinen aika 
on oppivelvollisuus Venä-

jällä. Näiden vuosien jälkeen 
voi hakeutua opiskelemaan 
ammatilliseen oppilaitok-
seen. Nyt hän on opiskele-
massa Suomessa. Koulutus 

kestää kolme vuotta.
Seuraava Vienan Karja-

la ilta on keskiviikkona 21.3. 
klo 18 Latukahvila Pytkyn-
pirtillä. Silloin laulamme 

yhdessä. Illan juontajaksi ja 
laulattajaksi on lupautunut 
Aimo Pietilä. Tervetuloa!

Lahja Simonen

Rajalta Rajalle -hiihto 

hiihdetään 6-17.3 neljänä 

eri ryhmänä Kuusamon 

Saunavaaralta Tornioon. 

Osallistujia on ilmoittau-

tunut 346. Kullekin ryh-

mälle tulee hiihtoa seit-

semän päivän aikana 440 

km. Perinteisellä tyylillä 

hiihdettävät päivämat-

kat vaihtelevat 44-78 km 

välillä.
Kansainvälisyyt-

tä on kahdeksastatoista 

eri maasta, suurimmat 

ryhmät ovat Sloveni-

asta, Italiasta, Sweitsis-

tä, Espanjasta, Itävallas-

ta, Venäjältä ja Saksasta. 

Suomalaisia osallistujia 

koko matkalle on lähes 

100 henkilöä.
Päiväosuuksille osal-

listutaan jokaisen kun-

nan markkinoimana. 

Tänä vuonna Pudasjär-

vi on mukana RR 2 ryh-

män matkassa, kun hiih-

29. Rajalta rajalle – hiihto 2012:

Kutsu pudasjärveläisten
omaan hiihtoon

detään Taivalkoskelta 

Ooka-Stopin kautta Syö-

tekeskukseen. RR 2 on 

osanottajamäärältään 

pienin, yhden linja-au-

ton ryhmä noin 50 hen-

keä. Meidän hiihtopäivä 

on sunnuntai 11.3. 
Lähde sinäkin mu-

kaan! Päivähiihto hiih-

detään Ooka-Stopilta 

Syötekeskukseen, mat-

ka on noin 30 km. Naa-

mangan huoltopisteeltä 

on mahdollisuus myös 

nousta linja-autoon, jol-

loin matkaa tulee Oo-

ka-Stopista noin 20 km. 

Tämä väli mahdollistaa 

hiihtämisen myös va-

paalla tyylillä.
Maksu on 15 euroa/

henkilö, joka sisältää: 

linja-autokuljetuksen 

Kurenalta Ooka-Stopille 

ja takaisin Syötekeskuk-

selta Kurenalle, huolto-

pisteiden palvelut Ylim-

mäisellä Pirinlammilla 

9 km, Naamangalla Jus-

silan Pirtissä 20 km sekä 

lämpimän tulomehun 

Syötekeskuksessa sekä 

saunan ja suihkun Syö-

tekeskuksessa.
Huoltopisteiden tar-

joiluun kuuluu lämmin 

mehu, rusinat, suklaa, 

suolakurkku. Ylimmäi-

sellä Pirinlammella on 

myös nokipannukah-

via.
Lähtöpaikka on su 

aamuna klo 10.30 lii-

kuntahallin parkkipai-

kalta. Kaikki ovat terve-

tulleita!
Ilmoittautuminen to 

8.3. mennessä, Heino 

Ruuskanen puh. 0400 

346 097.

RR – hiihtoterveisin 

Heino Ruuskanen

Oulunkaaren Bioenergia-
pörssi-hanke järjestää ky-
lissä tilaisuuksia, jotta met-
sänomistajat innostuisivat 
laittamaan harvennuskoh-
teensa myyntiin internetin 
huutokauppasivustolle. Seu-
raava kyläilta järjestetään 
Pudasjärvellä Jongun kylä-
talolla 15. maaliskuuta kello 
18 alkaen. 

Metsäkeskus Pohjois-
Pohjanmaan Tero Hänninen 
on kartoittanut Jongun seu-
dulta sopivia kohteita Met-
säkeskuksen metsävaratie-
doista. Hän on lähettänyt 
kutsukirjeitä metsänomista-
jille, joilla on nuoren metsän 
kunnostuskohteita. 

- Erityisen tärkeää on ta-
voittaa omistajat, joiden pals-
toilla taimikonhoito on jää-
nyt tekemättä. Ne on jo kiire 
hoitaa, jos haluaa saada tule-
vaisuudessa kunnon tukki-
puita, Hänninen toteaa. 

Tapahtumiin ovat terve-
tulleita myös muut bioener-
giasta kiinnostuneet seudun 
asukkaat ja metsänomistajat. 
Paikalla on myös metsätalo-
ustarkastaja Samuli Leppä-

Metsäilta Jongulla:.
Bioenergiapörssi etsii sopivia 
harvennuskohteita

nen Metsäkeskus Pohjois-
Pohjanmaasta kertomassa 
Kemera-tuista. 

Oulunkaaren metsä-
neuvoja Juha Koski on jo 
kiertänyt joidenkin bio-
energiapörssi -asiasta kiin-
nostuneiden metsänomis-
tajien metsiä maastossa. 
Kohteita pörssiin on löyty-
nyt jo useita kymmeniä. Kos-
ki toivoo, että myyntiin tulisi 
myös kesäkohteita. 

- Oulun seutu on alavaa, ja 
useimmat kohteet ovat peh-
meitä maastoja, jotka täytyy 
kerätä talvella. Metsäkone-
yrittäjillä on jo sopimuksia 
isojen yhtiöiden kanssa tal-
viajaksi. Ehkä seudulle pitäi-
si saada lisää metsäkoneyrit-
täjiä, hän pohtii. 

Koski on kuullut kone-
yrittäjiltä, että he haluaisi-
vat palvella metsänomistajia 
myös suoraan ilman välikä-
siä eikä vain suurten yhti-
öiden kautta, joten tilausta 
Bioenergiapörssin kaltaisel-
le palvelulle on. 

Omatoimiset metsän-
omistajat voivat myös itse 
laittaa Bioenergiapörssiin 

myyntiin valmiiksi tienvar-
teen toimittamiaan energia-
puueriä.

Hanke lisää energia-
puun käyttöä 

Oulunkaaren kuntayhty-
män ja Pohjois-Pohjanmaan 
Metsäkeskuksen Bioenergia-
pörssi-hankkeella halutaan 
lisätä energiapuun käyttöä. 
Hanke tarttuu haasteisiin, 
joita on esimerkiksi energia-
puun ja sen jatkojalosteiden 
saatavuudessa. Energiapuun 
korjuun heikkoa tuottavuut-
ta kehitetään suuremmilla 
hakkuualoilla ja parantamal-
la logistiikkaa uusimman 
teknologian avulla. 

Bioenergiapörssi on ener-
gia-alan yrityksille, met-
sänomistajille sekä puuta ja 
haketta käyttäville kotitalo-
uksille tarkoitettu sähköinen 
markkinapaikka. Sivusto 
toimii luotettavana ostajien 
ja myyjien kohtaamispaik-
kana. Huutokauppasivus-
toon voi tutustua osoitteessa 
www.bioenergiaporssi.fi 

Oulunkaari tiedotus

Ohjelmaa esittivät muun muas-
sa Igor Ibanov, Maria Kondanova, 
Aimo Pietilä ja Diana Krotenko. 

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

Vesa Juntunen  Mirkka Pentikäinen Mikko Ravaska
varatuomari varatuomari lakimies, OTM

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

www.advukaari.fi



5nro 10  PUDASJÄRVI lehti 7.3.2012

Lukijan kynästä

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti vuotuisen henkilös-
töjuhlansa tänä vuonna 
karkauspäivänä 29.2 Kult-
tuurikeskus Pohjantähdessä. 
Juhlaan osallistui noin 200 
henkilöä. Teemana oli muu-
toksen myllerryksessä työn-
tekijänä jaksaminen. 

Juhlassa puhunut työyh-
teisökouluttaja Eija Jaakola 
kertoi tuttavallisesti olevan-
sa syntyjään Jaakolan Yrjön 
tyttö Pudasjärveltä, joskin 
Oulussa on koti ollut jo pi-
tempään ja toiminut noin 30 
vuotta työyhteisön valmen-
tajana. 

-Ihminen on ihmisen 
merkittävin voimavara. 
Olemme lähimmäisiä, vaik-
ka olemmekin työkavereita, 
totesi Jaakola. Hän kehotti 

Ansiomerkkejä kaupungin henkilöstöjuhlassa

ottamaan taukojumpat uu-
delleen käyttöön työpaikoil-
la. 

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila totesi vuosit-
tain toistuvista kaupungin 
henkilöstöjuhlista muodos-
tuneen jo perinne. 

-Osallistumalla aktiivises-
ti tapahtumaan, henkilökun-
ta antaa oman panoksensa 
tapahtuman onnistumisel-
le ja yhteisen hyvänolon ja 
hyvänmielen lisäämisek-
si. Olemme saaneet tottua 
jatkuviin muutoksiin työs-
sä. Muutokset jatkuvat, jos-
ta selkeänä esimerkkinä 
on kuntarakenneuudistus. 
Muutoksessa jaksamiseen ja 
työssä suoriutumiseen aut-
taa oman henkilökohtaisen 
elämän hallinta. 

Tärkeänä Daavittila koki 
hyvät työskentelyolosuhteet 
ja käyttökelpoiset, nykyai-
kaiset työvälineet. 

-Meillä on liian paljon 
työtiloja, joiden kunnossa-
pitoon ei ole riittävän ajoissa 
osattu riittävästi kiinnittää 
huomiota, hän totesi. Näiltä 
osin on paljon toimenpiteitä 
meneillään ja uusia toimiti-
loja suunnitellaan. 

Daavittila kertoi henkilös-
tön työhyvinvointisuunnitel-
man olevan viimeisteltävänä 
henkilöstötoimikunnassa ja 
tulee sen jälkeen kaupungin-
hallituksen käsittelyyn ja sit-
ten esimiesten velvollisuus 
on ottaa se käyttöön ja sovel-
taa sitä käytäntöön. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki kantoi huolta, miten pal-
velut pystytään tuottamaan, 
että eläminen ja asumi-
nen ovat turvallista Pudas-
järvellä. Hän kaipasi entis-
tä enemmän vuoropuhelua 
työntekijöiden ja kuntapäät-
täjien välillä. Riekki kiitteli-
kin palautteesta muun mu-
assa kaupungin kiinteistöjen 
kunnosta. 

Kulttuuriannista vasta-
si Nuorten kansanmusiikki-
yhtye Aira Siuruainen-Kal-
liolan johdolla, joka kertoi 
esiintymisen olleen ryhmällä 
ensimmäinen laatuaan. Siu-
ruainen-Kalliola myös lau-
loi ja lausuntaa esitti Pirkko 
Polvi. 

Juhlassa jaettiin tasaval-
lan presidentin, Suomen val-
koisen ruusun ritarikunnan 
suurmestarin myöntämä 
Suomen valkoisen ruusun ri-
tarikunnan ritarimerkki Kaa-
rina Daavittilalle, Suomen 
Leijonan ansioristi Pirkko 
Polvelle, Suomen valkoisen 
ruusun ritarikunnan I luo-
kan mitali kultaristein Reijo 
Talalalle, Suomen valkoisen 
ruusun ritarikunnan I luo-
kan mitali Mirjami Holapal-
le, Suomen valkoisen ruu-
sun ritarikunnan mitali Eeva 
Kenttälälle ja Suomen val-
koisen ruusun ritarikunnan 
mitali Lea Törrölle. Kunnia-
merkit jakoi kaupunginval-
tuustonpuheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma.

Heimo Turunen

Kultainen ansiomerkki: 
Ahokumpu Ari, Ahonen Paavo, Haanela Hilkka, Heikkala Margit, 
Hemmilä Lauri, Herukka Laina, Holappa Mirjami, Huhta Raija, Iinatti 
Airi, Illikainen Arja-Liisa, Jokikokko Marja-Leena, Juurikka Eero, Juu-
rikka Helvi, Juusola Terttu, Lukkari Jouni, Kaijala Marja-Leena, Kaija-
la Sirkka-Liisa, Karppinen Teemu, Kinnula Ritva, Kälkäjä Lea, Kääriä 
Rauni, Lahdenperä Kari, Leinonen Aulikki, Leppänen Sinikka, Liika-
nen Kaarina, Lohilahti Lauri, Lukkari Pirkko, Manninen Jaakko, Man-
ninen Kaisa, Manninen Raili, Manninen Terttu, Mattinen Markku, 
Niemelä Eero, Nissi Raija, Ojala Aimo, Ojanperä Anitta, Ollila Mark-
ku, Parkkila Marja-Leena, Partanen Pentti, Pesiö Asta, Pohjanvesi Ta-
pio, Pohjanvesi Tuovi, Puhakka Eila, Puurunen Eine, Puurunen Elsa, 
Pöykiö Tarja, Rantala Silja, Rissanen Kari, Ruokangas Annikki, Ruus-
kanen Leila Seppänen Kauko, Suorsa Pirkko, Timonen Raili, Tolkki-
nen Leena, Tolkkinen Osmo, Tolkkinen Paavo, Tuisku Tapio, Tuovila 
Helvi, Turpeinen Seija, Turves Heikki, Törrö Marja-Leena, Veteläinen 
Elsa, Vierimaa Annikki, Vähäkuopus Helga ja Ylilehto Sinikka. 

Hopeinen ansiomerkki: 
Ahonen Esko, Alatalo-Määttä Anna-Liisa, Arvola Sirpa, Daavittila 
Kaarina, Ervasti Aira, Haanela Hilda, Haapakoski Anna-Liisa, Heik-
kilä Raimo, Heikkilä Sirkka, Hemmilä Aila, Herukka Inkeri, Hiltu-
la Pirjo, Hiltula Timo, Holappa Lea, Holappa Mikko, Iinattiniemi Jaa-
na, Illikainen Irene, Illikainen Taina, Isomursu Jaakko, Jakkila Pirjo, 
Jylhänlehto Elina, Jylhänlehto Kari, Kaukoranta Mikko, Kemppainen 
Anna, Kemppainen Seppo, Kenttälä Eeva, Kerälä Heli, Klemetti Sau-
li, Kinnunen Marjo-Liisa, Koivula Helena, Konttila Pirkko, Kortesal-
mi Pirkko, Kossi Reijo, Kujansuu Jaana, Kumpumäki Sirkka, Kuusisto 
Pentti, Kälkäjä Eero, Laakkonen Mirja, Lehto Jukka, Leinonen Jorma, 
Luukkonen Aila, Määttä Raimo, Määttä Terttu, Niemelä Päivi, Nis-
si Eila, Nissi Hannnu, Oinas-Panuma Taimi, Paavola Leena, Parkkila 
Pirkko, Parkkisenniemi Hilkka, Parviainen Päivi, Perander Maria, Pe-
sonen Salme, Piri Jouni, Piri Marja-Leena, Pohjola Raija, Poropudas 
Risto, Poropudas Sari, Pätsi Juha, Ruuskanen Heino, Räisänen Pau-
li Erkki Olavi, Salo Veli-Matti, Sammelvuo Mervi, Sarajärvi Sylvi, Siira 
Markku, Siivikko Anelma, Soronen Seppo, Soronen Timo, Suomela 
Raimo, Suvanne Pirjo, Takkinen Erkki, Tihinen Merja, Timonen Vap-
pu, Toikka Tiina, Toivanen Paavo, Tolonen Birgit, Tuovila Jouko, Vai-
nio Terttu, Valta Juha, Vuorma Riitta, Vuorma Taimi, Vähäsarja-Tuisku 
Rauni, Väyrynen Tarja ja Ylikerälä Paavo. 

Pronssinen ansiomerkki: 
Alahäivälä Kirsi, Alatalo Pirkko, Elo Hannu, Ervasti Virpi, Eskola Vir-
pi, Haapakoski Tiina, Hanhisuoanto Hanna-Riitta, Harju Eeva, Hem-
milä Henrik, Honkanen Miia, Huitsi Reijo, Iinatti Kalle, Jaakkola Riit-
ta, Jokikokko Tuomo, Jussila Jari, Kaarre Markku, Keskiaho Mirja, 
Komulainen Hannele, Kouva Helena, Kuha Arja, Laakkonen Sam-
po, Laakkonen Taina, Lantto Kaarina, Lehtola Leo, Liehu Viena, Lou-
kusa Hilkka, Lukkari Heimo, Luhtaniemi Stiina, Luokkanen Salme, 
Malinen Irma, Manninen Pirkko, Manninen Riitta, Manninen Tuulik-
ki, Mattinen Annika, Merkkiniemi Eija, Mettovaara Maria, Moilanen 
Janne, Mustonen Raija, Nevanperä-Jokikokko Minna, Niinistö-Piri 
Satu, Niskala Jyrki, Niskala Lea, Nyman Juha, Nyman Vuokko, Ojala 
Terttu, Outila Sirpa, Paukkeri Tarja, Pekkala Jari, Pekkala Sinikka, Pik-
kuaho Katriina, Poijula Riitta, Puurunen Eija, Pääaho Hilkka, Raiskio 
Raili, Rautio Mervi, Riihiaho Raili, Ritola Mari, Ronkainen Eija, Ron-
kainen Juha, Ruohonen Anne, Rytinki Leila, Sarajärvi Hilkka, Seite-
ri Päivi, Seppänen Aini, Siekkinen-Virtanen Laila, Sälevä Mika, Talala 
Eero, Timonen Elina, Timonen Mika, Timonen Sinikka, Timonen-Nis-
si Pekka, Tukkiniemi Eeva, Tuomaala Pentti, Tykkyläinen Marja-Lee-
na, Tyni Eeva, Valkola Eija, Valkola Marjut, Veivo Sointu, Viljamaa Ella 
ja Väisänen Tarja.

Juhlassa luovutettiin kuudelle henkilölle tasavallan presidentin myöntämiä kunniamerkkejä. Vasemmalta Mirjami Ho-
lappa, Pirkko Polvi, Kaarina Daavittila, Reijo Talala, Eeva Kenttälä ja Lea Törrö.

Nuorten kansanmusiikkiyhtyeellä oli ensiesitys Aila Siu-
ruainen-Kalliolan johdolla.

Työyhteisökouluttaja Eija 
Jaakola ehdotti taukojump-
pia työpaikoille.

Osa ansiomerkkien saajista.

Suomessa syömme kallista ruokaa. Kaikki hinnat ovat nousseet 
pilviin. Saisi laskea hintoja kaikista tuotteista neljänneksen, niin tulisi 
Suomeen parempi elämä. Ihmiset voisivat paremmin eikä tarvitsisi 
laskea jokaista senttiä ja kiristää vyötä. 
Luulen, että tällä meiningillä sairaudetkin lisääntyvät ja tulee 
mielenterveysongelmia. Olen kokenut saman kohtalon ja ollut 
masentunut, mutta päässyt siitä yli. Jos hintoja voisi laskea, tulisi 
ostovoimaakin enemmän. 
Muistan myös lapsuusajan, jolloin ei ollut tarpeeksi ruokaa. Pottuja 
oli ja vähän kalaa. Lihaa ei näkynyt keitoissa, vain silavaa jonkun 
verran. Paistinrasvasta tehtiin ruskea kastike – se oli sitä aikaa.

Unto Valikainen

Ruokahinnat

Kuntaliiton ansiomerkkejä
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Olet tervetullut ryystämään Anon läksiäissoropit ke 7.3. klo 9-17. 
Tervetuloa!   Ano

Ikä karttuu – 89 v. 
Ajaja vaihtuu.

Anosta kertova kirja on valmis.
Liikkeen järjestys sekaisin 
(laitettu uusiksi). 

On aika 
kahvitella.

KAUPPATIE 2 PUDASJÄRVI

Oulun Seudun Ammattiop-
pilaitoksen Pudasjärven yk-
sikön raviradalla järjestettiin 
lauantaina 3.3. ensimmäis-
tä kertaa paikallisravit. Ai-
kaisemmin järjestettyihin 
harjoitusraveihin verrattu-
na paikallisravit ovat viral-
lisemmat, sillä ohjastajalle ja 
hevoselle ne voidaan merki-
tä virallisiksi starteiksi.

Ensimmäiset paikallisravit vietetty

Sanna Loukusa 
karautti Reston 
Rinssillä oman 
lähtönsä selkeään 
voittoon.

1. lähtö Suomenhevoset, voittaja Manimani / Alpo Lohilahti
2. lähtö Lämminveriset, voittaja Sickle Huge / Antti Veteläinen
3. lähtö Lämminveriset, voittaja Mount’s Canditate / Aarne Schwartz
4. lähtö Suomenhevoset, voittaja Reston Rinssi / Sanna Loukusa
5. lähtö Lämminveriset, voittaja Frosts Officer / Aarne Schwartz

Lisäksi paikalla on viral-
linen ajanottaja ja maalika-
merajärjestelmät asennet-
tuna. Pääpalkintosumma 
jokaisesta ajosta oli 100 eu-
roa, ja tämän toivottiin hou-
kuttelevan lisää ajajia. Noin 
40 valjakkoa saapui paikalle, 
mikä oli aivan hyvä määrä, 
mutta enempäänkin oli va-
rauduttu.

Viikonlopun ravikansaa 
suosi säät ja paikalla vallin-
nut hyvä meininki. Lisäksi 
koulun väkeä ilahdutti kun 
OSAO:n oma tallityön oh-
jaaja Sanna Loukusa ohjas-
ti Reston Rinssin suomen-
hevosten lähdön selkeään 
johtoon.

Jenny Kärki

Vuokrattavana:
• moottorikelkat • lumikengät• lasten vetoahkiot

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

Syötteen alueen majoitusvälitys
Ohjelmapalvelut

Iso-Syötteen Matkailu Oy

Pudasjärven ampujat ry:n jä-
senmäärä on kasvanut huo-
mattavasti viime vuodesta 
ja nyt se on jo 180 henkilöä. 
Tämän positiivisen lisäyk-
sen johdosta myös haulik-
ko-, luodikko- ja pistoolira-
tojen käytössä on huomattu 
aktiivisuutta yhä enenevis-
sä määrin. Viime vuoden ai-
kana oli ammuttu yhteen-
sä 9673 kiekkoa, mikä on yli 
neljä tuhatta enemmän kuin 
viime vuonna.

Aktiivisen porukan li-
sääntyminen takaa seuratoi-
minnan vireyden ja tuo uu-
sia ajatuksia sekä toimijoita, 
toivottavasti myös seuran 
hallinnon tasolle saakka.

Vuoden 2011 kevään aika-

Pudasjärven ampujien jäsenmäärä kasvussa
na oli mahdollisuus Puikka-
rin ampumaradalla ampua 
ilma-aseammuntoja. Osan-
ottajien määrä on kuitenkin 
ollut alhainen. Ampumara-
dalla oli palkattu työntekijä 
maaliskuusta lokakuun lo-
pulle. Hän huolsi ja korjasi 
paikkoja ja rakennuksia, rata 
aluetta ja valvoi myös rato-
jen käyttöä.

Pudasjärven ampujat ry:n 
useat edustajat ovat jatka-
neet hienoa harrastusta Hir-
venhiihto- ja juoksupuolella. 
Aktiiviset osallistumiset SM-
katsastuksiin, PM-, SM- sekä 
muihin kisoihin ovat poiki-
neet menestystäkin. Vaalassa 
18.2. pidetyissä Pohjois-Suo-
men Hirvenhiihtokisoissa 

Mirja Laakkonen voitti Poh-
jois-Suomen mestaruuden 
naisten sarjassa omalla ennä-
tyksellään 1144 pistettä.

Ampumaratojen toimin-
nan tulee olla ympäristölu-
van mukaista. Kesällä ra-
kennetaan ja asennetaan 
luotiloukkujen alle keräysas-
tiat, joista luotijäte saadaan 
helposti kerättyä talteen. 
Hanhiojan ampumaradan 
ympäristölupa on voimassa 
toistaiseksi ja varsinkin hau-
likkoradan kohdalla ympä-
ristötoimen seuranta on tii-
vistä, joten hallitus pyytää 
harrastajia muistamaan, ettei 
lyijyhauleja saa löytyä puh-
distetulta rata-alueelta. (jk)

Tiistaina 28.2. Pudasjärven 
kaupungintalon valtuusto-
salissa käytiin keskustelua 
uuden KalamatKalle I -hank-
keen tiimoilta. Hankkeella 
on tarkoitus lisätä alueen ve-
tovoimaisuutta kalastusmat-
kailijoiden näkökulmasta ja 
tuotteistaa hyvistä kalapai-
koista helposti lähestyttäviä 
kohdekokonaisuuksia, ka-
lakantoja ja ekologisuutta 
kunnioittaen.

Hankkeen projektipääl-
likkönä toimiva Mirja Savo-
lainen esitteli tilaisuudessa 
hankkeesta tähän asti ve-
deltyjä suuntaviivoja, ja il-
lan päätteeksi keskusteltiin 
ja käytiin läpi, mitä kohteita 
hankkeeseen voitaisiin ottaa 
mukaan.

Kalamatkalle hankkee-
seen soveltuvia kohteita 
ovat olemassa olevat kalas-
tuskohteet ts. paikat, joissa jo 
nykyisin käy kalastajia. Täl-
laisia kohteita löytyy aina-
kin Iijoen pääuomasta Kipi-
nästä ja Jaaskamonkoskelta, 

KalamatKalle-hanke puhututti 
ja innosti kalastajia

Paikalle saapui noin 20 kalastusasioista kiinnostu-
nutta ja aktiivista kalastus- tai osakunnan jäsentä.

Syötteen alueelta ja Livojo-
elta, sekä Iijoen keskiuoman 
suunnitteilla olevalta yhteis-
lupa-alueelta.

Järvikalastuskohteista 
keskusteluissa esiin nousivat 
mm. Jongunjärvi ja Puhos-
järvi. Jälkimmäiseen liitty-
en nousi esille tarve järjestää 
alueen yhteinen keskustelu-
tilaisuus, jossa pohdittaisiin 
miten järveä voitaisiin yh-
teistyössä hyödyntää kaikki-
en eduksi.

Kalastus- ja osakaskun-
nat, jotka kokevat ettei heil-
lä ole tässä vaiheessa mah-
dollisuutta osoittaa kohteita 
hankkeeseen, voivat seurata 
hankkeen etenemistä ja sitä 
kautta saada näkemystä, mi-
ten tuotteistamista kannattaa 
viedä eteenpäin myöhem-
min. Tuotteistetun kalamat-
kailukohteen toimivaksi saa-
minen edellyttää laajempaa 
tarkastelua, mitä aktiviteet-
tia esimerkiksi lapsille on 
alueella tarjota jne.

KalamatKalle I -hank-

keessa tavoitteena on mat-
kailuyritysten ja palveluiden 
kehittäminen. Hankkeessa 
kootaan yhteen kalamatkai-
luun liittyviä yrityksiä ja toi-
mijoita. Yritysten välisessä 
yhteistyössä kehitetään ka-
lamatkapaketteja, joita voi-
daan markkinoida ja tarjo-
ta matkailijoille. Toimijoiden 
kanssa luodaan erilaisia laa-
tukriteereitä, joiden avulla 
kalastuskohteet voidaan ja-
kaa erilaisiin kohteisiin.

Tämän vuoden alussa 
käynnistynyt hanke on yk-
sivuotinen ja rahoitus tulee 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen kautta Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta. Mui-
ta julkisen puolen rahoittajia 
ovat Pudasjärven kaupun-
ki ja Business Oulu (Yli-Ii). 
Myös muita alueen yrittäjiä 
sekä kalastus- ja osakaskun-
tia on mukana rahoittamassa 
hanketta. Hankkeen hallin-
noijana toimii Pudasjärven 
kaupunki.(jk)
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Lukijan kynästä

Tein valtuustoaloitteen viirien jaosta muutamien 80 vuotta täyttä-
neiden kuntalaisten pyynnön johdosta.Viirien jako on monien seu-
rojen ja yhdistysten tapa muistaa pitkäaikaisia toimijoita ja he jaka-
vat viirit myös esimerkiksi tasavuosia täyttäville jäsenille.
    Ajattelin myös esitystä tehdessäni, että Pudasjärven kaupungilta 
olisi hieno ele muistaa edes osaa heistä, jotka ovat kymmeniä vuo-
sia tehneet Pudasjärven eteen töitä. Viirien luovutuksen yhteydessä 
järjestettävä kahvitus ja jotain ohjelmaa varmaan jää usean mieleen 
pitkäksi aikaa. Viirit maksavat noin 80 euroa kappale, jolla summal-
la ei paljon edistettäisi muulla tavalla vanhusten hyvinvointia. Tämä 
raha ei ole myöskään pois vanhusten hyvinvoinnista eikä vanhuksil-
le tarjottavista palveluista. 
    Minua ihmetyttää, miksi tästä on noussut niin paljon negatiivis-
ta palautetta.

Tuula Kuukasjärvi

Viiri - vanhushuollon
pelastajako?
Kaupunginhallitus on viisaana ja huomaavaisena päättänyt myön-
tää viirit kaikille 80 vuotta täyttäneille pudasjärveläisille henkilöil-
le. Jalo ajatus. Onkohan Pudasjärvellä vanhustenhuolto tosiaan 
niin hyvässä kunnossa, vai halutaanko tässä tuoda lohtua vanhuk-
sille viirien muodossa. Ketä lämmittää tällainen ele?

Näinkö lienee arvot ja arvostus vanhuksien kohdalla. Maksaa-
han viirit, mutta markkinatalouden kapitalistin suu tuntuu olevan 
vanhuksen suuta tärkeämpi. Viittaan viirin painatuksesta ja valmis-
tuksesta aiheutuviin kuluihin, ja entäpä vielä viirien jakoproses-
sin kulut!

Miten tällä viirihommalla tuetaan vanhusten hyvinvointia? Toi-
vottavasti ”viirihyvinvointirahat” eivät ole pois vanhusten hyvin-
vointiin tarkoitetuista rahoista.

Seppo Kerälä

Kuukasjärvi vastaa

Suomen tasavallan presidentin vaihtuessa 1.3. minulla oli 
tilaisuus olla hiihtolenkillä, enkä ollut kuulemassa presi-
denttien puheita vallan vaihtuessa. Vahinko. Mietin hiihtä-
essäni mitä presidenttinä sanoisin ja tässäpä sen pohjalta 
pakinaa huumorin pilke silmissä. 

Arvoisat kuulijani lähellä ja kaukana!
Vaalikiertueellani tuli luvattua kaikenlaista kaunista ja hyvää. Nyt 
on valitettavasti jo aika perua puheitani. Nykyään kun aika juoksee 
kiihtyvällä nopeudella. Kalevi Sorsa jo aikanaan valitti, että aamulla 
laadittu esitys on jo illalla monilta osin vanhentunutta tietoa ja kai-
paa päivitystä. Kekkonen taas totesi, että järkevä ihminen muuttaa 
mielipiteitään, kun saa asioista uutta tietoa. 
    Ensinnäkin olemme kulkemassa Kreikan tielle, ellei korjausliik-
keitä suoriteta. Ei olekaan varaa jakaa hyvinvointipalveluja jokai-
seen syrjäkylän mökkiin. Hyvä, että näin lumisena talvena pysty-
tään pitämään tiepahaset postilaatikoille auki.
    Onneksi itänaapuri ei ole palauttanut Karjalaa. Siinä meillä olisi 
”itäsaksaa”. Suu on nyt pantava suppuun. Mutta miten, jos hallitus 
määräisi vaikka kahviveron, vaikkapa kymmenen senttiä kupilta. 
Kyllä nousisi elämä. Sehän aiheuttaisi työttömyyttä paahtimoista 
kuppiloihin. Ja köyhät kahvipapujen riipijät kehitysmaissa köyhtyi-
sivät entisestään. Ja ylettöminä kahvinkittaajina tippuisimme siinä-
kin asiassa maailmankartalta. 
    Ja sitten nuo itsenäisyysjuhlat. Naisten pukujen kattohinta mää-
rätään alle sataviisikymmentä euroa. Ja tarjoilu supistetaan pulla-
kahveihin ja Lipton -teepusseihin. Ei mitään hienoja ryyppyjä. Jos 
kantti kestää, miehet saisivat ottaa pikku ryypyn kiteeläistä pon-
tikkaa ja naisille Pommakkia. 
    Ja sitten ne tanssit. Ei siinä tilassa sillä joukolla pysty tanssimaan 
selvin päinkään. Siellä pitäisi ottaa suomalaisia jenkkoja ja polkkia 
ohjelmaan, mutta jos esimerkiksi Uosukaisen pariskunta menee 
siinä ahtaudessa rytkypolkkaa, lähiympäristön turvallisuudesta ei 
kukaan vastaa. Jätetään se tanssaus pois, eihän Suomen itsenäisyyt-
tä ole tanssimalla lunastettu. Mennään sota-aikaista parimarssia. 
Joka kierroksella parinvaihto pakollinen. Kättelykin voidaan ra-
joittaa ulkomaisiin diplomaatteihin. Kutsuvieraslistatkin uusitaan. 
Kaikenmaailman komeljanttarit ja nyyttelijät voivat heittää nyt 
pukuhankinnat ja muistella Emma- ja Jussipalkintojen jakotilaisuu-
dessa käytyä presidenttipeliä. Olen vaalikiertueillani laahkassut ja 
palellut joka torinkulmalla pitkin ja poikin. Eiköhän se nyt kyläile-
minen kuudeksi vuodeksi riitä. Tulin luvanneeksi käydä uudelleen 
Pudasjärvelläkin, jos tulen valituksi. Voihan sitä Osalan kulmilla py-
sähtyä, kun menee Rukalle hiihtämään. 
    YK:n turvaneuvostoon ei mennä. Siellähän tulee eteen kannan-
ottoja, jotka pilaavat Suomen Venäjän- ja Kiinanväliset bisnekset. 
Ja sitten arkeen. Lyhyemmät työmatkat suoritan rullaluistimilla. 
Turvamiehet käyttäkööt mopoja, jos mielivät mukana pysyä.
Olen sitten kaiken kansan presidentti, niin köyhien kuin rikkait-
ten ja kaikenväristen ja ruipeloiden ja pullukoiden. Halusittepa tai 
ette. 
    Nyt lähden oman ”jennini” kanssa saunan lämmitykseen Mänty-
niemeen. Varokaa kotimatkalla katoilta tippuvia jäälohkareita! 

Rainer Försti

Jos olisin presidentti 
pakinaa hiihtolenkiltä

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

Oulun vuoden taiteilija 
2012 Soiva Siili on herätetty 
talvihorroksestaan ja on val-
miina hulinoimaan ja musi-
soimaan luontokeskuksessa. 
Kannattaa tulla kuulemaan 
mitä mököpeikon pesäko-
losta löytyy. Tapahtumassa 
on mukana myös Pudasjär-

Syötteen

Hankihulinoissa
esiintyy Oulun vuoden 
taiteilija 2012 Soiva Siili. 

Hankihulinat
lämminhenkinen perhetapahtuma

ven lasten ja nuorten näy-
telmäkerho Jippiin näytel-
mä ”Luontoäidin esiliina”, 
poro- ja huskyajelua, lumi-
miesrata koko perheelle, lu-
mikenkätestausta ja -retki, 
lumiveistosten tekoa sekä 
useita alueen käsityöläisiä 
ja heidän työnäytöksiään. 
Tapahtumassa tunnelmaa 
luovat Kouvan pieni suuri 
mies Esko Piipponen ja Tai-
valkosken kulttuurituottaja 
Virve Seiteri. Tapahtumas-
sa on mahdollisuus pääs-
tä myös nauttimaan paikal-
lisista herkuista ja ruoasta. 
Luontokeskuksen laavulla 

on tarjolla nokipannukah-
via ja leipäjuustoa, Syötteen 
kyläyhdistyksen kodassa 
suussa sulavia räiskäleitä ja 
luontokeskuksella masua 
lämmittävää kala- ja poro-
keittoa sekä kotiruokaa not-
kuva seisova pöytä. 

Tervetuloa nauttimaan 
hyvästä tunnelmasta ja mu-
siikista!  Tapahtumaan on 
vapaa pääsy!

Syötteen luontokeskus tiedotus

Makkaranpaisto on Met-
säpäivän suosittu ohjel-
manumero ja makkaran-
paistotikkuja on varattu 
riittävästi.

Viimeksi järjestetyssä 
Metsäpäivässä maalis-
kuussa 2011 kävi osal-
listujia yli 1000. Ja jäl-
leen odotetaan yhtä 
runsasta osanottoa.

Metsä puhuu – Metsä tuottaa
Metsäpäivä keskellä kaupunkia

Tule tapaamaan metsäalan toimijoita perjantaina 
23.3. Pudasjärven K-Supermarketin pihalla 9-15. 

Päivän aikana on tarjolla paljon ajankoh-
taista metsällistä asiaa musiikin, kah-

vin ja nuotiomakkaran kera. Osallistujien 
kesken suoritetaan arvontaa. 

PUDASJÄRVI

Taivalkosken yksikkö

Pudasjärven kaupunki

10.00 Tapahtuman avaus
10.30 Toimijoiden esittelyä, Risto Mulari
11.00 Metsän maisemahakkuunäytös
12.30 Toimijoiden esittelyä
13.00 Metsän maisemahakkuunäytös
15.00 Toimijoiden esittelyä 

Väliaikoina musiikkitarjonnasta 
vastaa Suopunki-yhtye

METSÄPÄIVÄN OHJELMA

KAIKILLE KAUPUNKILAISILLE

SUOMEN
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KOTIMAISET           
TALOUSMUOVIT SAAPUNEET

EMENDO JA RENTO SAUNATUOTTEET JA TEKSTIILIT

HOX ! KEVÄÄN
JUHLIEN JÄRJESTÄJÄT

SHAMPPANJALASIT
12 kpl

OMPELUTARVIKE
PUSSUKKA

MUKEJA JOKAISEEN
MAKUUN

KISSA & KOIRA
JUOMALASIT

• PURKIT
• RASIAT
• KANNUT
• KULHOT

• SAUNAMUOVIT
• JAKKARAT

Esim. Emendo
löylytuoksut 500ml

PUINEN OMPELUTARVIKE 
LAATIKKO

NAHKALOMPAKOT KIROILEVA SIILI JA
KUKKA KAUPPAKASSIT

LASIMALJAKOT

3,90Alk. 9,95 6,95

Mittanauhasta 

sormustimeen!

7,40

• YKSIVÄRISENÄ
• NIMELLÄ
• KUVALLA

1,90
Esim.
Keittiömuki

1,90 Miehille, naisille, lapsille 9,95

10,90

3,30plo

ENERGIA

2 SÄKKIÄ

MAKKARAPÖTKÖ

KAUPAN PÄÄLLE!

45,-

KEVÄÄN KÄSILAUKUT SAAPUNEET!

Parhaat viedään 

päältä!
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Torstaina 1.3. järjestettiin Pu-
dasjärven lukiolla Koulutus 
& KesäDuuni 2012 –tapahtu-
ma, joka pidettiin jo neljättä 
kertaa. Tapahtumassa levi-
tettiin opiskelijoille tietoutta 
ensi kesän kesätyöpaikoista 
sekä alkavasta yhteishausta. 

Edellisinä vuosina tapah-
tumasta kerätyt kokemuk-
set ovat olleet erittäin posi-
tiivisia ja tälläkin kertaa on 
tarkoitus työllistää noin 200 
nuorta yhteistyössä pudas-
järveläisten yritysten, yhdis-
tysten sekä kaupungin kans-
sa.

Pudasjärven 4H-yhdistys 
hoitaa työsuhteeseen liitty-
vät työ- ja tilaussopimukset 
sekä palkanmaksun. 

4H-yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Päivi Takkinen 
kertoo, että näillä kaupungin 
tukemalla 200 kesätyöpai-
kalla, nuoret saavat esima-
kua työelämästä ja hyvällä 
tuurilla voi saada jalan työ-

200 nuoren jalka työelämän oven väliin
paikan oven väliin.

- Kaupungin tukemana 
kukin nuori työntekijä voi 
olla töissä kaksi viikkoa, saa-
den tältä ajalta palkkaa 260 
euroa. Toki nuori voi olla 
kauttamme pidemmänkin 
ajanjakson töissä, mutta tälle 
ajalle ei tule enää kaupungin 
tukea, summaa Takkinen.

KesäDuuni 2012 – tapah-
tumassa havaittiin, että yl-
lättävän monet nuoret olivat 
jo hankkineet kesätyöpai-
kan. Varsinkin täysi-ikäisil-
lä opiskelijoilla alkaa olla jo 
halu päästä ”oikeisiin töi-
hin”, niinpä monet olivat 
olleet liikenteessä hyvis-
sä ajoin. Nuoremmistakin 
opiskelijoista osa oli tiedus-
tellut tulevia kesätöitä TET- 
eli työelämään tutustumisen 
jaksolla.

Tapahtumassa kävi ar-
violta 400 nuorta, joista yli 
kolmelle sadalle jaettiin ke-
sätyöhakemuslomakkeet. Mu- 

kana tapahtumassa oli Pu-
dasjärven lukio, 4H-yh-
distys, Vapo, OSAO, Työ-
voimatoimisto, Karhupaja, 
Pudasjärven kaupunki. SOL, 
Pudasjärven seurakunta, Ka-

KesäDuunitapahtumassa Rimmillä oikealta etsivä nuorisotyöntekijä Ari Mahlakaarto, 
yksilövalmentaja Sointu Veivo, OSAO:n puupuolen opettaja Juha Jurmu ja asiakkaita. 
Kuva Jari Jussila.

lamatkalle -hanke, Työvar-
ma -hanke ja M-Tavaralo.

Karhupaja  
kumppanina 
Tapahtumassa oli yhtenä 
osallistujana Karhupaja, jon-
ka osuus yksilövalmentaja 
Sointu Veivon mukaan ke-
sätyöhön kannustamisessa 
on lähinnä ohjaava ja neu-
vova rooli. Mukana oli myös 
etsivä nuorisotyöntekijä Ari 
Mahlakaarto. Hän kertoi et-
sivän nuorisotyön tärkeim-
mistä toimenkuvista olevan 
nuoren tukeminen ja aut-
taminen elämänhallinnan 
narusta kiinnipitämisessä, 
jota on tutustuminen ansio-
työhön harjoittelupaikkojen 
ja kesätyön kautta. Tärke-
ää tietoa jaettiin ja koulutus-
suunnitelmia kyseltiin luon-
tevasti nuorten ratkoessa 
”pulmajuttuja” ja kertoessa 
kesätyöpaikkahaluistaan.

Jenny Kärki

Lukion oppilaat Elisa Liukko ja Kati Tihinen varmistivat 
rekrytointipäivänä ensi kesäksi vähintään kahden viikon 
kesäduunin pudasjärveläiseen yritykseen. 

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pi-
dettiin tiistaina 21.2. Rimminkankaan koulun liikunta-
salissa. Kokouksessa päätettiin suorittaa hirvikannan 
laskennat maaliskuun alussa. Lentolaskennat suorite-
taan viikkojen 10 ja 11 aikana. Lisäksi keskustelua he-
rätti mm. Ruovaaran ampumaradan käyttö hirvikoe-
ammuntoihin.

Toimikautensa päättävän hallituksen puheenjohta-
jan penkiltä astui syrjään Alpo Turpeinen ja hänen ti-
lalleen valittiin Mika Timonen. Turpeinen tosin jäi vie-
lä Timosen varajäseneksi. Lisäksi hallituksen jäseniksi 
valittiin Juha Järvenpää Siurualta, Arto Tuominen 
Kouvan lohkon edustajana, Timo Kerälä Hetekylän 
suunnalta, Pekka Lukkari Pintamolta, Aarno Pääaho 
Puhoksen suunnalta ja Pentti Timonen keskustasta. 

Uusi RHY Pudasjärven hallituksen puheenjohta-
ja Mika Timonen toimii työkseen työnjohtajana Kon-
tiotuotteella ja suuri osa vapaa-ajasta kuluu luonnossa 
liikkuessa. Yli-Siuruan metsästysseuran puheenjohta-
jana ja metsästysjohtajana alan yhdistystouhut ovat 
tulleet hänelle tutuksi, vaikka aikaisempaa kokemusta 
RHY:n hallituksesta ei ole.

- Vaikka metsästysasiat ovat hyvin tutulta niin 
veikkaan, että tämä ensimmäinen vuosi hallitukses-
sa menee tunnustellessa ja tutustuessa toimintaan. En-
simmäinen kokous on jo koettu ja asioita alettiin järjes-
tellä jo hyvää vauhtia. Tutulta nämä hommat tuntuvat 
kun olen jo pidemmän aikaa sivusta seurannut, ker-
too Timonen.

Eräänlaisena missiona Timonen muotoilee Pudas-
järven RHY:lle monipuolisempia painotusalueita. 
Vaikka hirvenmetsästys on lähellä hänenkin sydän-
tään ja syksyisin aika kuluu sarvipäitä metsästäessä 
oman karjalankarhukoiran kanssa, niin Timosen mie-
lestä liian suuri osa Riistanhoitoyhdistyksen puheen-
aiheista liikkuu hirvestyksen ympärillä.

Yli-Siurualta kotoisin oleva Timonen asuu tällä het-
kellä Kurenalla perheineen, johon kuuluu vaimo sekä 
kaksi tytärtä, joista vanhempi käy koulua Oulussa. 
Muuta yhdistyskokemusta Timonen on saanut mm. 
Kurenalan koulun johtokunnan puheenjohtajana use-
ampana vuonna. (jk)

Mika Timonen 
Riistanhoitoyhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi

Työpetari ry:n hallituksen 
järjestäytymiskokoukses-
sa valittiin puheenjohtajaksi 
edelleen Tuomo Jokikokko, 
varapuheenjohtajaksi Soin-
tu Veivo ja sihteeriksi Hei-
mo Turunen. Hallituksessa 
ovat jäseninä lisäksi Mikko 
Liehu, Jouni Puhakka, Tuula 
Sarajärvi ja Veli Liehu. 

Yhdistyksellä on toimin-

Jokikokko johtaa Työpetaria
nan kehittämishanke, joka 
kestää kuluvan vuoden lop-
puun saakka. Hankkeen 
kautta on pystytty työllistä-
mään viime vuoden aikana 
reilut 20 henkilöä. Hanket-
ta vetää vt toiminnanjohtaja 
Satu Piri-Tihinen. Hommat 
Puikkarissa on toinen han-
ke, jossa on toiminta-aikaa 
vielä toukokuulle 2013 saak-

ka. Hankkeen projektipääl-
likkönä toimii Jaana Taskila, 
joka kertoi hankkeen työllis-
täneen jatkuvasti kolme hen-
kilöä.

Työpetari ry on toiminut 
Suojalinnalla vuoden 2010 
alusta. Tilat ovat vuokralla 
kaupungilta. (ht)

Työpetari ry:n hallitus ja työntekijät järjestäytymiskokouksessaan. Eturivi Jaana Taskila, 
Satu Piri-Tihinen, Sointu Veivo, Tuula Sarajärvi ja Heimo Turunen. Takarivissä Tuomo 
Jokikokko, Veli Liehu, Jouni Puhakka ja Mikko Liehu. 

Tiekunnat voivat hakea val-
tionavustusta yksityistien 
parantamiseen ympäri vuo-
den. ELY-keskuksen myön-
tämä yksityistielain mu-
kainen valtionavustus on 
harkinnanvaraista, ja sitä 
myönnetään parantamis-
hankkeisiin tien vaurioiden 
ja rakenteiden korjaamiseen. 
Avustuksia myönnetään 
vuosittaisten määräraho-
jen puitteissa. Eduskunnan 
myöntämä määräraha vuo-
delle 2012 yksityisteiden val-
tionavustuksiin on 13 mil-
joonaa euroa. 

Huolellisesti täytetyt ha-
kemukset sekä asianmukai-
set liitteet ja suunnitelmat 
helpottavat hakemuksen kä-
sittelyä. Avustuksen haki-
jana tulee olla aina tien tie-
kunta tai kunta. Tiekunnan 
on hyvä myös muistaa, että 
parantamishankkeen käyn-
nistämisestä ja avustuksen 

Valtionavustukset
yksityisteille vuonna 2012

hakemisesta päätetään tie-
kunnan kokouksessa.

Etusijalla avustusten 
kohdentamisessa pidetään 
hankkeita, joissa on kyse esi-
merkiksi siltojen tai suuri-
en rumpujen uusimisesta tai 
tien tulva- ja routavaurioi-
den korjaamisesta. Yleensä 
määrärahoilla voidaan avus-
taa myös laajempaa peruspa-
rantamista, esimerkiksi tien 
kantavuuden ja kuivatusjär-
jestelmän parantamista sekä 
joitakin tien liikenneturval-
lisuuden parantamishank-
keita.

Avustuksien myöntämi-
sestä päättää ELY-keskus. 
Parantamisen avustuspää-
töksessä määritellään val-
tionavustuksen enimmäis-
määrä, valtion avustusosuus 
ja tarvittavat muut ehdot. 
Vuodelle 2012 tarkistettiin 
Liikenneviraston päätöksellä 
valtion avustusosuutta hie-

man: tien parantamishank-
keiden osalta valtion avus-
tus on 50 % hyväksyttävistä 
arvonlisäverollisista kustan-
nuksista ja erityisen tärkeis-
sä hankkeissa osuus voi olla 
harkinnanvaraisesti 75 %.

Avustukseen oikeuttavia 
kustannuksia ovat paranta-
mishankkeen suunnittelusta, 
toteutuksesta ja valvonnas-
ta aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset. Hakemuk-
sia arvioidaan mm. tien pa-
rantamistarpeen, hankkeen 
sisällön, kiireellisyyden ja 
muiden tekijöiden perusteel-
la. Hakijoiden on syytä huo-
mioida, että saapuneita ha-
kemuksia voi olla enemmän 
kuin mihin käytössä olevat 
määrärahat riittävät. Lisätie-
toa www.ely-keskus.fi/fi/
Liikenne/Yksityistieavus-
tukset, Neuvonta puh. 020 
690 303 .
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JÄTEMAKSUT VUONNA 2012

1. Jätehuollon perusmaksu (vuosi) hinta alv 23%
taksa 

Vakituinen asunto 25,00 5,75 30,75
Vapaa-aika asunto 8,00 1,84 9,84

2. Kaupungin järjestämä jätteenkuljetus

2.1 Keräilyvälinekohtaiset hinnat kuljetus käsittely alv 23 % taksa

jäteastia alle 200 l
240 l
600-660 l

biojäteastia 50-140 l
biojäteastia 240 l

3,95
3,95
3,71
7,51
7,91

1,87
2,99
2,31
2,51
5,87

1,34
1,60
6,33
2,31
3,17

10,33
11,56
16,61
8,98
13,28

2.4 Yhteisen keräilyvälineiden käyttöhinnat (vuosi) hinta alv 23% taksa

Kimpan ympärivuotinen käyttäjä 73,92
Kimpan käyttäjä (1 henkilön asunto)
Kimpan vapaa-ajan asukas
Aluekeräyspisteen ympärivuotinen käyttäjä
Aluekeräyspisteen (1 henkilön asunto)
Aluekeräyspiste vapaa-ajan asunto

36,96
24,64
88,70
44,35
29,57

17,00
8,50
5,67
20,40
10,20
6,80

90,92
45,46
30,31
109,11
54,55
36,37

(hinnat eivät sisällä perusmaksua)
Taksassa mainitut kimppa- ja aluekeräyspisteen hinnat ovat yhdeltä taloudelta/kiinteistöltä.

Esimerkki 1: 4 henkilöä perustaa kimpan (esim. kaikki käyttäjät ovat ympärivuotisia käyt-
täjiä), hinta vuodessa muodostuu seuraavasti: 

4 kiinteistöä x 90,92€ + 4 x 30,75 euroa = 486,68€. Yhdelle kimppalaiselle tässä esi-
merkissä kustannus on 1 x 90,92 + 30,75 = 121,67€/vuosi.

Esimerkki 2: Kimpassa 1 vakituinen (ympärivuotinen käyttäjä), 1 kimppalainen (1 hen-
kilön asunto) ja 3 vapaa-ajan asukasta. Hinta kimpalle muodostuu 1 x 90,92 + 30,75 + 1 
x 45,46 + 30,75 + 3 x 30,31 + 3 x 9,84 = 318,33 euroa vuodessa koko kimppa.

Hinta sisältää jäteastioiden kuljetus- ja käsittelymaksut. Kaupunki laskuttaa vuosittain 
jokaiselta kimppalaiselta perusmaksun sekä käyttöhinnan. 

Kaupunki on kilpailuttanut jätekuljetukset, jonka johdosta jätekuljetustaksoja on tar-
kistettu vuoden 2011 aikana. Tarkistetut taksat ovat olleet käytössä 1.1.2012 alkaen. 
Kilpailutuksen johdosta jätteenkuljetusmaksut ovat alentuneet, minkä vaikutus on 
huomioitu uudessa jätemaksutaksassa.

2012 2011

Lisäjätesäkki (sekajäte)

taksa

7,16
8,54
12,35
12,33
16,95

2012

7,55 13,281,412,993,15

2012
taksa

120,00
60,00
40,00
144,00
72,00
48,00

2011

Keräysvälineiden tyhjennysvälit 
kaupungin järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa

Järjestetyn jätteenkuljetuksen palvelutasot vaihtelevat kaupungin 
eri alueilla erillisen päätöksen mukaisesti yhdestä neljään viikkoon. 
Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa keräysvälineet on tyhjennettävä 
säännöllisesti siten, että tyhjennysväli on enintään seuraava:

HYÖTYJÄTTEET kesällä 1.6.-31.8. talvella 1.9. - 30.5.
biojäte 1 viikko 2 viikkoa
keräyskartonki 4 viikkoa 8 viikkoa
muut hyötyjätteet sopimuksen mukaan, kuitenkin enintään 16 viikkoa

SEKAJÄTE kesällä 1.6.-31.8. talvella 1.9. - 30.5.
sekajäte 1 viikko 2 viikkoa
sekajäte, ei sis. biojätettä 2 viikkoa 4 viikkoa
haja-asutusalueet sekajäte 2 viikkoa 4 viikkoa
haja-asutusalueet sekajäte
ei sis. biojätettä 4 viikkoa 8 viikkoa

Kiinteistökohtaiseen keräyksen kuuluvan alueen (1-2) henkilön yk-
sittäisen vakituisen asuinkiinteistön keräysvälineen tyhjennysväli 
voi kuitenkin olla 8 viikkoa kesä- ja talviaikana, jos syntyvä jätemää-
rä on vähäinen ja sekajäte ei sisällä biojätettä.

Asiakkailla on mahdollisuus sopimusta tehtäessä ja muulloinkin 
tarkistaa jätehuoltomääräysten mukaisia jäteastioiden tyhjennysvä-
lejä.  Asiakkaiden tulee ottaa tässä tapauksessa yhteys suoraan jä-
teurakoitsijan asiakaspalveluun puh. 020 747 9090.

Perusmaksuun sisältyy 
myös jäteastioiden 
hankkiminen kiinteistölle.

Pudasjärven kaupunki, Jätehuolto tiedottaa

2012

Kimpan hinnoittelu :
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HFT Network Oy:n asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:
puh. 020 747 9090, fax. 020 742 9090, sähköposti: asiakaspalvelu@hftnetwork.fi 

Kimppa

Hyötyjätepisteet
Hyötyjätepisteet sijaitsevat kaupungin aluekeräyspisteiden yhteydessä 
sekä taajamassa; Perhemarketin ja K-Supermarketin pihassa ja Humi-
nan lämpölaitoksella (laidunalue). 

Ns. ekomaksua ei peritä enää erikseen, vaan hyötyjätepisteiden yl-
läpito sisältyy kiinteistöiltä perittäviin vuosittaiseen jätehuollon perus-
maksuun.

Hyötyjätepisteissä kerätään: pienmetalli, pahvi ja kartonki, kierrätys-
paperi ja lasi. Muovi kuuluu sekajätteeseen.

 Huom! Vain lajiteltua jätettä niihin tarkoitettuihin astioihin 
hyötyjätepisteissä. Ei sekajätettä - ei biojätettä - ei ongelmajä-
tettä!

Jokaiselta kimppaan kuuluvalta peritään vuotuinen perusmaksu (30,75 €, va-
paa-ajan as. 9,84 €), sekä yhteisen keräilyvälineen käyttö (ks. jätetaksat). Käyt-
töhinta sisältää astian tyhjennykset.

Kimppa tarkoittaa kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitä-
mää yksityistä jätteiden keräyspaikkaa kaupungin järjestämässä jätteenkulje-
tuksessa. 

Kimppaan liitytään kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä saatavilla lo-
makkeilla. Lomakkeet on myös tulostettavissa netistä kaupungin sivuilta 
www.pudasjarvi.fi. 

Lomakkeet on palautettava kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen tai 
postitse Pudasjärven kaupunki / Tekniset palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Aluekeräyspisteet
Aluekeräyspisteellä tarkoitetaan miehittämätöntä kaupungin ylläpitämää kerä-
yspaikkaa, jonne voi jättää asumisessa syntyvää sekajätettä erillisten ohjeiden 
mukaan ja jonka käyttöoikeus (avain) on ainoastaan vuosimaksun ja perusmak-
sun maksavilla. Avaimen saa kaupungintalon teknisestä toimistosta (Terttu 
Määttä tai Marjut Valkola) asiakkaan tehtyä sopimuksen kaupungin kanssa.

Pudasjärven kaupungin ylläpitämät aluekeräyspisteet sijaitsevat seuraavis-
sa paikoissa :

1) Siuruan työväentalo (ns. Moskova), Siuruantie 2941
2) Virtalan (ent.) koulu, Konttilantie 805
3) Rytingin kauppa, Kelankyläntie 10
4) Iso-Syöte (Romekievari), Romekievarintie 3
5) Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 2
6) Hirvaskosken koulu, Jussintie 10
7) Puhoksen kylätalo (Möykkälä), Näljängäntie 1391
8) Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8
9) Livon kylätalo (Livokas ry), Kirsiojantie 31
10) Iinattijärven kylätalo, Pohjoispuolentie 237
11) Kuren kylätalo, Kariniementie 3

Aluekeräyspisteeseen liitytään kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä saata-
villa lomakkeilla (sama lomake kuin yksittäiseen kuljetusjärjestelmään liittymi-
nen tehdään). Lomakkeet on myös tulostettavissa netistä kaupungin sivuilta 
www.pudasjarvi.fi. 

Lomakkeet on palautettava kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen tai 
postitse Pudasjärven kaupunki / Tekniset palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

SIIRTOKUORMAUSASEMA
avoinna pe klo 14.00 – 18.00, la 10.00-14.00
Käyntiosoite: Kuusamontie 823, puh. 040-702 6691

Kotitaloudet voivat tuoda pieniä määriä veloituksetta ongelmajätteitä siirtokuor-
mausasemalle. 

Sekajätteitä ei oteta kotitalouksilta vastaan siirtokuormausasemalla.Kotitalou-
dessa syntyvät suurikokoiset jätteet, jotka eivät sovi sekajäteastiaan (mm.sohva, 
nojatuoli) voi toimittaa eri maksusta siirtokuormausasemalle aukioloaikana.

Kotitalouksista vastaanotettavia ongelmajätteitä ovat mm. öljyt, akut, maalit, 
lakat, paristot, öljynsuodattimet sekä energiansäästö- ja loisteputkilamput. Nes-
temäiselle ongelmajätteelle paras säilytys- ja kuljetusastia on tuotteen oma astia.

Ongelmajätteet tulee toimittaa jäteasemalle sen aukioloaikoina. Kaupat ovat 
velvoitettuja vastaanottamaan käytetyt paristot. Vanhentuneet lääkkeet tulee toi-
mittaa apteekkiin.

Yrityksiltä peritään taksan mukainen maksu ongelmajätteiden tuomisesta 
siirtokuormausasemalle.

Elektroniikkaa (SER. romua) otetaan kotitalouksilta velotuksetta vastaan siir-
tokuormausasemalla toistaiseksi.

Rakennusjäte
Kotitaloudet voivat tuoda toistaiseksi siirtokuormausasemalle pieniä määriä ra-
kennusjätettä (max. henkilöauton peräkärryllinen). Rakennusjätteen mukana ei 
saa olla sekajätettä.

Suuremmat erät on toimitettava myös kotitalouksien suoraan Ouluun (asiakas 
sopii suoraan jäteyrittäjän kanssa asiasta).

Yrityksiltä tulevat rakennusjätteet on toimitettava suoraan Ouluun.

Paperinkeräyspisteet sijaitseat aluekeräys- ja hyötyjätepisteiden yhteydes-
sä sekä taajamassa: K-Supermarket, Perhemarket, Huminan lämpölaitos 
(laidunalue), Karhukunnas, Korpitien varsi, Tori. 

Huom! Vain keräyspaperia - ei muuta jätettä. Jos jäteastia on täynnä, 
vie toisen paikkaan. Astioiden ulkopuolelle ei saa jättää irtojätettä. Pape-
rinkeräysastioiden tyhjennykset hoitaa Paperinkeräys Oy - ei kaupunki. 
Yhteyshenkilö Jaakko Jäntti, puh. 050-564 1473.

Paperinkeräys

Uudet asiakkaat (ei vielä liittyneet) liittyvät taajamassa kiinteistökoh-
taiseen jätekuljetukseen sekä haja-asutusalueella kiinteistökohtaiseen, 
kimppakeräykseen tai kaupungin ylläpitämään aluekeräyspisteeseen.

Kaupunki kehottaa kaikkia vakituisen asutuksen kiinteistöjen 
omistajia sekä vapaa-ajan kiinteistöjen omistajia liittymään välittö-
mästi järjestettyyn jätteenkuljetukseen. 

Liittymislomakkeita on saatavissa kaupungin nettisivuilta www.pu-
dasjarvi.fi tai kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä. Lisätietoja: HFT 
Network Oy, 020 747 9090, asiakaspalvelu@hftnetwork.fi, Terttu Määt-
tä, 040-7545084, terttu.maatta@pudasjarvi.fi tai Marjut Valkola, 040-
8266575, marjut.valkola@pudasjarvi.fi. 

Uudet asiakkaat

-Jätehuoltomääräysten mukaisesti jätteiden polttaminen on kielletty il-
man lakisääteistä ympäristölupaa. Lämmityksen yhteydessä tulisijassa 
muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa saa polttaa vähäisiä määriä kui-
vaa paperia, pahvia ja kartonkia.
-Jätteiden hautaaminen on kielletty. 
-Kuolleen lemmikkieläimen saa haudata maanomistajan luvalla, mutta ei 
pohjavesialueelle eikä 15 m lähemmäksi kaivoa tai vesistöä. Hauta on pei-
tettävä vähintään 0,5 – 1 m maakerroksella.

RAKENNUS- REMONTTI- JA PURKUJÄTTEET: 
Lajitellaan ja hyödynnettäväksi toimitetaan
-puu
-metalliromu
-keräyspaperi ja pahvi
-betoni, tiili, ym. Kiviaines
-ylijäämämaa
-muu hyötykäyttöön soveltuva jäte
KYLLÄSTETTY PUU toimitetaan ongelmajätteisiin

Jätteiden käsittely

Uusien jäteastioiden toimittaminen
Jätehuoltomääräysten mukaisesti kaupunki toimittaa uusille asiakkaille 
sekä niille, joiden keräilyastiat eivät sovellu koneelliseen keräilyyn hei-
dän ilmoittamansa kokoluokan sekajäteastian.

Astioiden vaihdosta koneelliseen keräykseen sopivaksi on ilmoitet-
tava HFT Network Oy:n asiakaspalveluun 020 747 9090. Uudet asiak-
kaat ilmoittavat allekirjoittamallaan sopimuslomakkeella sekajäteastian 
koon.

Mikäli kaupungin toimittama sekajäteastia rikkoontuu, on siitä ilmoi-
tettava kaupungille suoraan numeroon 040-7545084/Terttu Määttä tai 
040-8266575/Marjut Valkola. Rikkoontunut astia on jätettävä paikoil-
leen vaihtoon saakka.

L&T Jäkki 240 l
Saatavana myös 140 lL&T Ergobin 660 l

Laskutus
Kaupunki laskuttaa kimppamaksut ja aluekeräyspisteiden käyttömaksut kerran 
vuodessa.

Kiinteistökohtaiset tyhjennykset laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa 
(ensimmäinen tammi-maaliskuu laskutetaan huhtikuussa).

Jätehuollon perusmaksut laskutetaan kerran vuo-
dessa. Kimppojen ja aluekeräyspisteiden käyttäjien jäte-
huollon perusmaksu peritään kimpan tai aluekeräyspis-
teen käyttömaksun yhteydessä.
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Ano vaihtaa vapaalle – asiakkaiden kanssa
ryystetään soropit

Ano Tenhusella on kädessään helmi-maaliskuun vaih-
teessa valmistunut Kalevi Jokikokon kirjoittama oma elä-
mänkerta kirja.

Anon Ase ja tukku liikkeen-
harjoittaja Ano Tenhunen 
on toiminut pitkään met-
sästysaseiden ja tarvikkei-
den yrittäjänä Pudasjärvellä. 
Täytettyään 89-vuotta hel-
mi-maaliskuun vaihteessa 
hänelle tapahtui kaksi mer-
kittävää asiaa elämässä. 

Syntymäpäiväksi valmis-
tui hänen elämästään ker-
tova kirja ”Ano Tenhunen 
– vuosien saatossa Pieksä-
mäeltä Pudasjärvelle”. Kir-
jan on kirjoittanut pudasjär-
veläinen Kalevi Jokikokko. 
Samalla Anolla oli myös 
kypsynyt päätös siirtyä liike-
elämästä hyvin ansaitulle va-
paalle. Liikettä jatkaa jo vuo-
sia liikettä yrittäjämäisesti 
hoitanut Anon poika Juha 
Tenhunen. Liikkeen luovu-
tuksen merkeissä Anon Ase 
ja tukku –liikkeessä ”ryyste-
tään soroppia” keskiviikko-
na 7.3. Samalla Ano esittelee 
ja myy kirjaansa sekä on ta-
vattavissa pitkäaikaisten asi-
akkaidensa kanssa. 

Anon Ase ja Tukun Ten-
hunen perusti vuonna 1977. 
Aseet ovat olleet alusta saak-
ka päätuotteina sekä sen 
ohessa patruunat ja muut 

erätarvikkeet. Jossain vai-
heessa Ano myi Valmet hau-
likkoa eniten koko Suomes-
sa. 

Heti liiketoimintansa 
alussa Ano laajensi yrityk-
sensä harjoittamaan myös 
valtakunnallista tukku-
myyntitoimintaa. 

Ano Tenhunen on menes-

tynyt ampumakilpailuissa. 
Pudasjärven Ampumaseu-
ran puheenjohtajana hän on 
tarmokkaasti kehittänyt sen 
toimintaa ja huolehtinut am-
pumaradan monipuolisesta 
kehittämisestä.

Heimo TurunenAno Tenhunen on vaihtanut vapaalle liikkeenharjoittajana, mutta aseet kuuluvat hänen 
elämäänsä metsästyksessä ja ammuntaharrastuksen parissa. 

Lumityöt huolella Varsitien varrella ohikul-
kijoiden huomio kiinnittyy 
Rauhanyhdistykseltä hie-
man Jongun suuntaan aja-
essa vasemmalla puolen tie-
tä erikoisella ja huolellisella 
tavalla tehdyt lumityöt. Ta-
lonomistaja kertoi olevan-
sa eläkkeellä ja olevan aikaa 
taiteilla lapiolla lumipenk-
koihin lovet silmälle iloksi. 
Taideteosten takana oleva 
mieshenkilö kertoi, että hä-
nellä on ollut sama käytäntö 
jo useana talvena peräkkäin 
ja saanut mukavaa palautet-
takin ohikulkijoilta. (ht)

Luomenluonnin oheistuotteena voi luoda myös upean tilataideteoksen.

Varma kevään tulon merk-
ki joka vuosi on Ui kesäk-
si kuntoon -kampanja. Kam-
panja alkaa pe 9.3 ja päättyy 
su 15.4. Kampanjan aikana 
uimahalleissa kerätään uin-
timetrejä ja vesijumpataan 
/- juostaan. Uintimetrejä 
kerätään omassa sarjassa ja 
vesijumppa/-juoksu – sar-
jassa kirjataan ylös altaas-
sa aktiivisesti liikutut puoli-
tuntiset.

Ui kesäksi kuntoon -kampanja alkamassa

Kampanjan tavoitteena on saada halliin uusia ja vanhoja vesiliikkujia ja teh-
dä hallista aktiivinen tapahtuma – ja liikuntapaikka kampanjan ajaksi.

Kampanjan tavoitteena on 
saada halliin uusia ja vanho-
ja vesiliikkujia ja tehdä hal-
lista aktiivinen tapahtuma 
– ja liikuntapaikka kampan-
jan ajaksi. Ui kesäksi kun-
toon – kampanja on maam-
me suurin liikuntakampanja. 
Vuonna 2011 mukana oli 100 
uimahallia ja vesiliikunnan 
harrastajia yli 38 500. 

Osallistu kampanjaan! 
Yritetään saada Puikkari 

pienten uimahallien sarjas-
sa kymmenen parhaan jouk-
koon! Viime vuonna olimme 
sijalla 31. Osallistumiskortte-
ja saat Puikkarin kassalta ja 
kortin palauttaessasi osallis-
tut arvontaan. Eniten uineet 
ja vesiliikkuneet palkitaan 
kampanjan päätyttyä!

Aini Seppänen

Marja-Leena Törrö valittiin 
jatkamaan Suomi-Venäjä 
seuran puheenjohtajana hel-
mikuussa pidetyssä vuosi-
kokouksessa. Varapuheen-
johtajana jatkaa Marja-Leena 
Tykkyläinen, sihteerinä Kei-
jo Piirainen ja rahastonhoita-
jana Leena Rantala. Muiksi 
johtokunnan jäseniksi valit-
tiin Aila Helve, Anna Kuos-
manen ja Mariia Kyngäs. 

Törrö jatkaa Suomi-Venäjä seuran puheenjohtajana

Kokouksen osallistujia Kurenalan koulun opettajien huo-
neessa.

Kevään kuluessa tullaan 
pitämään ainakin yksi venä-
läinen ilta. Kulttuuritoimen 
kanssa järjestetään tilaisuus, 
johon puuhataan venäläisiä 
esiintyjiä. 

Kokouksessa esitettiin 
myös että yhteistyötä pyrit-
täisiin elvyttämään itärajan 
taakse Pääjärven suuntaan. 

Yhdistyksessä on noin 50 
jäsentä. (ht)



13nro 10  PUDASJÄRVI lehti 7.3.2012

Fortum vaihtaa sähkömitta-
rit uusiin etäluettaviin For-
tum Älybokseihin vuosien 
2010–2013 aikana. Asennuk-
set ovat nyt alkaneet kulu-
neella viikolla Pudasjärvellä 
ja ensiksi mittarivaihdokset 
tehdään Kurenalla ja muu-
alla taajama-alueella. Tä-
män jälkeen siirrytään Pu-
dasjärven pohjoispuolella 
sijaitseviin kyliin ja lopuksi 
käydään läpi eteläpuoleiset 
alueet. Kesällä asennukset 
siirtyvät Ranualle ja Kuusa-
moon. 

Pelkästään Pudasjärvel-
lä on noin 5000 vaihdettavaa 
mittaria ja tähän mennessä 
koko Suomessa on asennet-
tu yli 170 000 mittaria, kertoi 
aluepäällikkö Arto Liikanen 
Pudasjärveltä. 

Yhteensä Fortumin 
Pohjois-Suomen jakelu-
verkkoalueella mittareita 
vaihdetaan 14 alueella - vii-
meiset Taivalkoskella syk-
syllä 2013.

Etäluettavien mittarien 
myötä siirrytään ajantasai-

Fortumin sähkömittarivaihdot alkaneet
seen sähkölaskutukseen ja 
luovutaan arvio- ja tasaus-
laskuista. Asiakkaat voivat 
tarkistaa tarkemman asen-
nusaikataulun Fortumin in-
ternetsivuilla osoitteessa 
www.fortum.fi/alyboksi. 
Asennuksia tehdään myös 
iltaisin ja viikonloppuisin, 
joten Fortumin henkilökunta 
toivookin, että jokainen tar-
kastaisi oman kirjeitse tul-
leen vahvistusviestin. Asuk-
kaan tulee olla paikalla, jos 
sähkökaappi on joko sisäti-
loissa tai lukkojen takana. 
Jos ilmoitettu ajankohta ei 
sovi, tämä täytyy ilmoittaa 
asentajalle.

Uuden Älyboksin ansios-
ta sähkölasku perustuu ajan-
tasaiseen sähkönkäyttöön. 
Asiakkaat voivat myös halli-
ta energiakäyttöään helpom-
min, kun sähkönsäästötoi-
menpiteet näkyvät suoraan 
laskulla. Jatkossa sähköt 
voidaan mittareiden avul-
la kytkeä ja katkaista entis-
tä nopeammin esimerkiksi 
muuttojen yhteydessä. Myös 

sähkön laadun seuranta on 
helpompaa, ja sähkökatkot 
lyhenevät, kun katkoalueet 
voidaan paikallistaa ja korja-
ta nopeammin.

Fortum Sähkönsiirto Oy:n 
asiakkailla on aikaisemmin 
yösähkö kesäaikaan ajoit-
tunut kello 23 - 08 välille. 
Mittareiden vaihdon myö-
tä edullisemman yösähkön 
aika ajoittuu aina samaan 
ajankohtaan, kello 22 - 07 vä-
lille ympäri vuoden. Yösäh-
köä käyttävien laitteiden, 
esimerkiksi lämminvesiva-
raajan ja lattialämmityksen 
automaattisia kytkentäaiko-
ja porrastetaan mittarinvaih-
don jälkeen yösähkön alka-
misajan ja puolenyön välille 
sähköverkon kuormituksen 
tasaamiseksi. Lämmityslait-
teita ohjaava rele napsahtaa 
automaattikytkennän yhtey-
dessä, mutta releen napsah-
dus ei ilmaise yösähkön al-
kamisaikaa. 

Jenny Kärki Asentaja Heikki Anttila vaihtamassa uutta sähkömittaria Sirkka Pirin omakotitalossa 
Kurenalla Ouluntien varressa.

Pohjois-Suomen aluehal-
lintoviraston toimialueel-
la toteutettiin talvella 2011 
talviuintipaikkojen turval-
lisuuteen liittyvä valvon-
taprojekti. Sen tavoitteena 
oli lisätä talviuintipaikko-
jen turvallisuutta poistamal-
la mahdolliset vaaratekijät 
sekä lisätä talviuintipaikko-
jen ylläpitäjien tietämystä 
lainsäädännön velvoitteis-
ta. Tilanne parantunut, mut-
ta puutteita esiintyi edelleen 
- eniten huomautettavaa oli 
talviuintipaikkojen opasteis-
sa ja ohjeissa.

Talviuintipaikan ylläpi-
täjällä on ensisijainen vas-
tuu siitä, että tarjottu palve-
lu on kuluttajille turvallinen. 
Palvelun tarjoajien on otetta-

Talviuintipaikkojen turvallisuus parantunut
va huomioon rakenteissa ja 
ohjeistuksissa erilaiset käyt-
täjäryhmät ja talviuintipaik-
kojen käyttömäärä. Vaihte-
levat sääolot tuovat oman 
haasteensa talviuintipaikko-
jen ylläpidolle. 

Kuntien ympäristötervey-
denhuollon valvontahenki-
löt tekivät talviuintipaikko-
jen tarkastukset. Projektiin 
osallistui kaikki alueen kah-
deksan valvontayksikköä. 
Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston toimialueen tal-
viuintipaikoista tarkastettiin 
77 %.

Tarkastetut kohteet olivat 
pääasiassa kuntien ylläpitä-
miä paikkoja, mutta mukana 
oli myös mm. talviuintiseu-
rojen ja yhdistysten paikko-

ja. Projektissa tarkastettiin 
avantoihin, kulkuteihin, lai-
tureihin, portaisiin, turvava-
rusteisiin ja opasteisiin liitty-
viä asioita.

Yleisesti noin kolmasosas-
sa talviuintipaikoista anne-
tut ohjeet puuttuivat koko-
naan tai osittain. Opasteissa 
tulisi olla ylläpitäjän yhteys-
tiedot, avunhälyttämisohjeet 
(hätänumero, uintipaikan 
osoite ja ajo-ohjeet). Lisäksi 
tulisi olla kuluttajille varoi-
tusohjeita ”Älä mene yksin 
avantoon” ja ”Älä hyppää 
pää edellä avantoon”. Tar-
vittaessa myös muuta ohjeis-
tusta voidaan tarvita, kuten 
tieto mahdollisesta veden 
virtauksesta.

Lisäksi avantoalueen 

merkitsemiseen, jään sula-
misen huomioimiseen ja vir-
taavassa vedessä turvaköy-
den käyttämiseen toivottiin 
kiinnitettävän lisää huomio-
ta. Uimarin joutumista jään 
alle voidaan estää myös esi-
merkiksi turvaverkon avul-
la.

Myös uimarit voivat lisätä 
talviuintipaikkojen turvalli-
suutta ohjeita noudattamalla 
ja huolellisella käyttäytymi-
sellä. Mikäli talviuintipaikas-
sa ilmenee puutteita, niistä 
kannattaa ilmoittaa suoraan 
paikan ylläpitäjälle tai kulut-
tajaturvallisuutta hoitavalle 
viranomaiselle.

AVI-tiedotus
Juhani Rasila

Pudasjärvellä avanto on ollut avoimena Pietarilan ran-
nassa helmikuusta saakka. Avannon aukipitämisen on 
ottanut hoitaakseen Työpetari ry. Avantouinti on muka-
vaa, kuten kuvasta voi päätellä.

Pudasjärvellä vieraili 17-vuotias luki-
on oppilas Franco Lorenzini Argentii-
nasta saakka. Franco on tällä hetkellä 
vaihto-oppilaana Pietarsaaressa. 

-Valitsin Suomen, koska halusin 
tulla vaihto-oppilaaksi täysin erilai-
seen maahan. 

Suomi on todella erilainen, kos-
ka esimerkiksi lunta ei sada koskaan 
Francon kotikaupungissa Pohjois-
Argentiinan Reconquistassa, jossa 
on 100 000 asukasta. 

Pudasjärvelle hän tuli pidennetyn 
viikonlopun ajaksi vierailemaan Pu-
dasjärven lukion oppilaan Eveliina 
Valkolan perheessä. Franco tutustui 
Eveliinan hänen viime vuoden vaih-
to-oppilasaikana Argentiinassa. He 
puhuvat keskenään espanjaa, mut-
ta Franco hallitsee myös englannin 
kielen. 

Argentiinasta vaihto-oppilaana Suomessa

Eveliina vaihto-oppilasvuotenaan Argen-
tiinassa ystävänsä Francon kanssa. Kuva 
otettu pohjoisen vesiputousten ”Catara-
tas del Iguazú reissulla. 

Hänen perheeseen kuuluu äiti, 
sekä häntä vanhempi veli ja sisar. 
Harrastuksena on jalkapallo, jota 
hän seuraa kotimaastaan netin vä-
lityksellä. Suomessa hän kertoi seu-
ranneensa Pietarsaaren Jaron kotiot-
teluita. 

Muutaman päivän Pudasjär-
ven vierailun ajan ohjelmaan kuu-
lui muun muassa vierailu perjantai-
na 2.3 Pudasjärven lukiolla Eveliinan 
luokassa sekä käynti Pudasjärvi-leh-
den toimituksessa. (ht)

Franco tuli tapaamaan ystävään-
sä Eveliinaa Pudasjärvelle, johon 
tutustui Eveliinan vaihto-oppilasai-
kana Argentiinassa. 
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Sotainvalidien Veljesliiton 
Pudasjärven osasto vietti 
vuosikokoustaan seurakun-
takeskuksessa maanantaina 
27.helmikuuta. Kokouspäivä 
alkoi naisjaoston valmista-
man ja yhdessä tukijäsenten 
kanssa tarjoileman herkulli-
sen lohikeiton nauttimisel-
la. Pastori Jaakko Sääskilah-
ti piti hartaushetken, jonka 
kanttorina toimi Keijo Piirai-
nen.

Kokouksen alussa vietim-
me mieluisan juhlahetken, 
kun Antti Pesälä ja Veli Lie-
hu luovuttivat osaston kun-
niajäsen Aukusti Johannes 
Turpeiselle Tasavallan Presi-
dentin myöntämän Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan 
mitalin kultaristein.

Antti Pesälä toi kokouk-
selle piirihallituksen tervei-
set ja kertoi mm, että Vel-
jesliiton taloudellinen tuki 
piirien kautta osastoille säi-
lyy entisellä tasolla alkanee-
nakin vuonna. Veljesliitto 
ponnistelee jatkossakin eri-
tyisesti pieniprosenttisten 
sotainvalidien etuuksien pa-
rantamiseksi.

Kokouksessa käsittelim-
me sääntömääräiset asi-
at. Totesimme, että vuoden 
2011 lopussa osastoon kuu-

Sotainvalideilla monipuolista toimintaa

lui 35 sotainvalidia, 74 puo-
lisojäsentä sekä 31 tukijäse-
ntä. Sotainvalidien keski-ikä 
lähestyy 89 vuotta.

Toiminnan painopisteet 
ovat kotona asumisen mah-
dollistavat tukitoimet: perus-
avustukset, kotikuntoutus, 
jalkahoidot sekä siivous-
apu. Perinteiseen tapaan jär-
jestimme omaa virkistystoi-
mintaa, osallistuimme piirin 
järjestämiin virkistys- ja lii-
kuntapäiviin, veteraanijär-
jestöjen yhteiseen seutukun-
nalliseen kirkkopäivään sekä 

rosvopaistitapahtumaan. 
Olimme mukana myös pe-
rinteisessä kaiken kansan 
liikuntatapahtumassa, joka 
järjestettiin yhdessä paikal-
listen veteraani- ja maan-
puolustusjärjestöjen kanssa 
Rajamaan lähiliikuntapuis-
tossa.

Tärkeä osa toimintaa oli-
vat jäsenistön muistamiset. 
Haimme huomionosoituk-
sia ansioituneille jäsenillem-
me sekä työmme tukijoil-
le. Kävimme tervehtimässä 
ja onnittelemassa merkki-
päivän viettäjää lahjalla ja 
kukkakimpulla. Viimeiseen 
iltahuutoon kutsutun sotain-
validin arkulle laskimme ha-
vuseppeleen perinteitä kun-
nioittaen.

Osaston puheenjohtaja-
na jatkaa Antti Pesälä sekä 
sihteerinä Veli Liehu. Johto-
kuntaan kuuluvat myös Väi-

nö Saarikoski (vpj), Toivo 
Juurikka, Elma Takarautio ja 
Helena Harju. Varajäseninä 
toi-mivat Terttu Laakkonen 
ja Olavi Rissanen. 

Jäsenistömme ikääntyessä 
monenlaisen hoivan ja avun 
tarve lisääntyy. Osaston toi-
minnan painopiste tulee ole-
maan jatkossakin jäsenis-
tömme fyysisen ja henkisen 
kunnon säilyttäminen sekä 
kotona asumisen tukemi-
nen. Osasto haluaa vastata 
jäsenistön kasvaneisiin tar-
peisiin jatkamalla aktiivista 
tukijäsentoiminnan kehittä-
mistä.

Osoitamme parhaimmat 
kiitoksemme toimintaamme 
monin eri tavoin tukeneille 
yhteisöille, järjestöille sekä 
tukijäsenille!

Antti Pesälä

Puheenjohtaja Antti Pesälä välitti Sotainvalidien veljesliiton piiritasolta yleisölle terveiset, 
että osastot saavat toimia niin kauan kuin jäseniä on, vaikkapa vain yksi sotainvalidi.

Veli Liehu ja Antti Pesälä luovuttivat Suomen Tasavallan 
Presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun Ri-
tarikunnan I luokan mitalin kultaristein Aukusti Johannes 
Turpeiselle, joka palveli jatkosodassa.

TILAA AJOISSA   
AMMATTIMIEHET ASENTAMAAN !

Valto Illikainen
040-350 3115

LVI-CENTER OY
MYY JA ASENTAA AMMATTITAIDOLLA

Rimmin toimitilajärjestelyt 
jatkuvat tiiviinä. Kaupun-
ginhallitus on päättänyt ni-
metä maaliskuussa uuden 
kouluinvestoinnin hanke-
työryhmän ja sen jälkeen ra-
kentamiseen liittyvä tarve-
kartoitustyö etenee nopeasti. 
Päätökset väliaikaisen viipa-
lekouluratkaisun hankinnan 
osalta tehdään tarvekartoi-
tuksen pohjalta.

Rimminkankaalla kai-
kissa käytössä olevissa ra-
kennuksissa on koettu si-
säilmaongelmia, joiden 
korjauksia on tehty kesäl-
lä 2010 rakennukseen 3 sekä 
kesällä 2011 rakennuksiin 1 
ja 2. 4- rakennuksessa ei ole 
tehty muita sisäilman paran-
nustoimenpiteitä kuin putki-
kanaalin tiivistyskorjauksia.  

Rakennuksien 1 ja 2 kaik-
kia sisäilmaongelmia ei saatu 
poistettua luokkatilojen lat-
tioiden perusteellisesta kor-
jauksesta huolimatta. Eniten 
oireita aiheuttavat luokkati-
lat on pois käytöstä. 

Vielä tehtävillä lisätutki-

Rimmin toimitilajärjestelyt jatkuvat tiiviinä
muksilla pyritään löytämään 
syy opettajien ja oppilaiden 
oireiluun. Tutkimukset koh-
distetaan luokkatilojen van-
hojen kattopintojen ja vielä 
korjaamattomien käytävä- ja 
muiden tilojen lattioiden laa-
jempaan tutkimiseen. Näyt-
teitä on otettu katto- ja lat-
tiapinnoista, sisäilmasta ja 
pölystä, joista tutkitaan mm. 
orgaanisia yhdisteitä, mikro-
beja ja kuituja.

Yhtenä oireilun syynä voi 
olla vanha ja korjaustöiden 
aikainen pöly, jota luokka-
tiloista vielä löytyy.  Raken-
nuksien luokkatilat siivo-
taan vielä perusteellisesti 
viikon 10 aikana.

Merkittävänä sisäilmaan 
vielä vaikuttavana tekijänä 
Rimminkankaan 1 ja 2 ra-
kennusten osalta ovat ma-
talat käytävätilat, joiden il-
manvaihto on puutteellinen 
ja ilmanvaihtoa ei ole suun-
niteltu käytävätiloissa oles-
keluun. Oppilaiden toivo-
taan tästä johtuen viettävän 
välitunnit ulkona. 

Luokkatilojen tuule-
tukseen tulee kiinnittää 
myös huomiota. Välitun-
nit ovat luokka- ja käytä-
vätilojen tuuletusta varten. 
Opetuksen aikana tulee pi-
tää ikkunat pääsääntöisesti 
suljettuna. Kaikkien tuuletu-
sikkunoiden pitäminen yhtä 
aikaa auki vaikuttaa koneel-
lisen ilmanvaihdon toimin-
taan heikentävästi. 

Matalien käytävätilojen 
katoissa olevia akustovil-
lalevyjä rikotaan jatkuvas-
ti tahallaan ja rikkoutuneista 
pinnoista leviää lasivillakui-
tuja sisäilmaan. Pahiten ri-
kotut levyt poistetaan hiih-
toloman aikana ja kaikkien 
akustolevyjen pinta käsitel-
lään pölynsidonta-aineella. 
Kesäloman aikana levyt tul-
laan poistamaan katosta ko-
konaan.

1-rakennuksen kahteen 
eniten oireita aiheuttavaan 
luokkatilaan tehdään lähi-
viikkojen aikana koekorjaus, 
jossa vanhat kuitulevykatto-
pinnat poistetaan ja pinnat 

desinfioidaan. Korjaustöiden 
vaikutus huoneilmaan arvi-
oidaan yhdessä koulun hen-
kilökunnan kanssa ja pääte-
tään jatketaanko samanlaisia 
korjauksia muihin tiloihin. 
Myös menneillään olevilta 
lisätutkimuksilta toivotaan 
saatavan vastaus henkilö-
kunnan ja oppilaiden oirei-
luun. 

Marraskuussa 2011 ra-
kennuksessa 4 oli putkika-
naalissa putkirikko, jonka 
korjaustöiden aikana pääsi 
sisäilmaan epäpuhtauksia ja 
haitallisia mikrobeja. Raken-
nukseen tehdään desinfioi-
va ns. homesiivous ja myös 
ilmanvaihtokanavat puhdis-
tetaan ja säädetään.

Tekninen toimi antaa Ym-
päristöviranomaiselle kir-
jallisen selvityksen tehdyis-
tä ja tulevista toimenpiteistä 
23.3.2012 mennessä.

Kari Rissanen
kiinteistöpäällikkö

Kaupunki tiedottaa:

Kiinnostaako energiapuun myynti?
Kaipaako nuori metsäsi harvennusta?

Metsäilta Pudasjärvellä, Jongun 
kylätalolla, to 15.3. kello 18

Oulunkaaren Bioenergiapörssi-hanke järjestää 
Jongun alueen metsänomistajille kyläillan, jossa 
esitellään uutta energiapuun kauppatapaa. Samalla 
etsitään myyntiin sopivia harvennuskohteita.

18.00   Aloituskahvit 
18.15   Bioenergiapörssin esittely, projekti-
            päällikkö Tero Paananen ja metsäneuvoja 
            Juha Koski (Oulunkaaren kuntayhtymä)
            sekä metsäneuvoja Tero Hänninen
            (Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa)
18.45   Kemera-tuet, metsätaloustarkastaja Samuli
            Leppänen (Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa) 
19.15   Keskustelua

Lisätietoja tapahtumasta antaa metsäneuvoja Juha 
Koski, 044 019 9755, juha.koski@oulunkaari.com.

Tervetuloa!
 

LVI-CENTER OY

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

• Detox -kehonpuhdistus
• Jalkojenhoitoa
• C. Ersdalin vyöhyketerapiaa
• Kuumakivihierontaa
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LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Emäntä on ollut äreä. Kyllähän se aina joskus ääntään 
korottaa, mutta ne tunteenpurkaukset nyt yleensä tu-
lee ja menee saman tien. Mutta nyt se jatkui useam-
man päivän ja minun mielestä ainakin ihan aiheetta. 
Jos nyt ei juuri sillä sekunnilla jaksa nousta ylös, kun 
ensimmäisen kerran sanotaan, niin onko se ihan pak-
ko ärähtää ja laiskaksi puhutella? Tuli ihan paha mie-
li. Tai jos nyt vähän painoa siirtää jalalta toiselle kes-
ken lypsyn, niin eihän se mitään tanssimista vielä ole. 
Olin ihan kummissani, mutta sitten se selvisi: Emän-
tä tekee veroilmoitusta! Itse se siitä alkoi puhua, kus-
tannukset ovat taas nousseet, rehuun menee enemmän 
vaikka määrät pysyy samana, energian kulutus on las-
kenut, mutta maksut ovat kasvaneet. Niitä se pähkäili 
useampaan otteeseen ja luetteli prosentteja ja summia. 
Lopulta se taisi saada sen valmiiksi, kun sitten muu-
tamana aamuna tuli navettaan ja lauleskeli ja rupatte-
li ihan vanhaan malliin. Onneksi se urakka on vain ker-
ran vuodessa.

 Yöllä meillä on mukavan hämärää, näkee katsella 
mitä ympärillä tapahtuu, mutta sopivan hämärää, vain 
muutaman lampun valo, että on hyvä rauhoittua lepää-
mään muutamaksi tunniksi. Isäntä kertoi yhtenä päivä-
nä, että maailmalla, siis muualla kuin meidän navetas-
sa, on sellaisia punaisia yövaloja, että ihminen näkee, 
mutta lehmä ei näe. Mitähän järkeä siinäkin on? Minä 
ainakin haluan katsella yöllä ympärilleni ja jos jotain ih-
meellistä kolinaa ja meteliä on, niin pitää saada tietää 
mikä sen aiheuttaa, tulee paljon levollisempi olo. Aa-
mun tietää tulleen viimeistään silloin, kun navettaan 
sytytetään isot valot päälle. Niin kirkasta, että silmiin 
koskee, mutta siitä se uusi päivä sitten taas alkaa.

Valoihin ja uusiin ääniin havahduin tänäkin aamu-
na. Uusin ääniin, sillä ei ollut Emännän tai Isännän ter-
vehdys, joka kuului ensimmäisenä, vaan jopa sieltä 
kuuluu Emännän ääni ja Isännän. Mitä nyt, mikä tämä 
väenpaljous on, ja vielä aamunavetalla?  Äkkiä ylös, 
kaulan venytys ja selvisi: Ei nämä mitään vieraita ole-
kaan, vaan vanhat tutut lomittajat ovat tulleet töihin. 
Tarkoittaa, että talonväki on lomalla, ainakin näistä 
navettatöistä. Kumpikin saa vuodessa 26 lomapäivää, 
joista 3 saa olla sunnuntaita. Lisäksi voi ”ostaa” loma-
päiviä, 120 tuntia vuodessa eli 8 tunnin päiviä 15 kap-
paletta. Se ei ole paljon lomaa, mutta pikku tauko kui-
tenkin. Tosin heillä on joskus nuo maksulliset lomat 
mennyt monenmoisen rästityön tekemiseen ja lomitta-
jat hoitaa karjaa sillä aikaa. Minusta, ja luulen että isän-
täväestä myös, on mukavaa, kun tulee vaihtelua. Tutut 
lomittajat osaavat työnsä, riittää kun aamulla käydään 
läpi muutokset mitä edellisestä kerrasta on tullut. Jos-
kus kun tulee aivan uusi lomittaja, työt opastetaan pe-
rusteellisemmin. Ja hyvä niin, sillä ei kukaan voi ”kyl-
miltään” hypätä uuteen työhön. Periaatteessa sama 
työ, mutta joka navetassa on omat niksinsä ja tavat teh-
dä työt ja sitä pitää kunnioittaa. On se paljon helpom-
pi talonväen lähteä lomalle ja lomittajan hoitaa työn-
sä, kun asiat on yhdessä käyty läpi ja niistä keskusteltu. 
Lomittajat juttelevat meille, melkein kuin vanhoille tu-
tuille ja kyselevät kuulumisia. Mukavaa, ihan hymyi-
lyttää ja luulenpa Isännän ja Emännän nauttivan samal-
la tavalla omalla tahollaan.

Aurinko paistaa ikkunan läpi lämpimästi ja kärpä-
set surraavat jossain. Kuinka hyvältä tuntuu auringon 
säteet turvan päässä ja ajatukset harhailevat kesään. 
Vihreät ruohokentät joka puolella, aurinko ja leppoisat 
tuulet, aaltojen liplatus rannalla…Huokaan pitkään ja 
nousen jaloittelemaan. Vielä käy monta tuiskua ja pak-
kayötä ennen kuin päästään nauttimaan kesästä, aurin-
gosta ja vesisateista.

Aurinkoisin terveisin,
Toffee 123

LUKUVINKKI NUORILLE
Fombelle, Timothée de: 
Tobi Lolness (2010)

Tobi Lolness on puolentoista 
millimetrin mittainen, eikä 
kovin pitkä ikäisekseen. Nyt 
hänellä on edessään hurja 
pakomatka Suuren Tammen 
villiin alamaailmaan. 

Tämän mielikuvitukselli-
sen teoksen sankari on pie-
nen pieni Tobi, joka asuu 
Suuressa Tammessa. Tobin 
tiedemies-isä on juuri tehnyt 
mullistavan keksinnön. Sil-
lä pystyttäisiin uudistamaan 
Suuren Tammen energiantuotanto, mutta sen hyödyn-
täminen vaarantaisi pahasti koko sivilisaation.

Lolnessin perhe kieltäytyy paljastamasta isän kek-
sinnön salaisuutta, ja niinpä heidät karkotetaan ala-
oksien pimeään ja villiin maailmaan. Siellä Tobi koh-
taa Elisan, josta tulee hänen paras ystävänsä. Mutta 
kun perheelle langetetaan kuoleman-tuomio, Tobin on 
pakko lähteä pakomatkalle. Löytääkö hän turvapaikan 
Ruohon kansan keskuudesta? Ja mitä hänen vanhem-
milleen oikein on tapahtunut pakomatkan aikana? Tobi 
kiitää oksalta toiselle ja paksussa kaarnassa, mutta vai-
noojat ovat jo hänen jäljillään...

Tobi Lolnessin jännittävä tarina, hienot henkilöhah-
mot ja ekologinen sanoma ovat valloittaneet lukijoita 
kautta maailman. Kaksiosainen teos on julkaistu jo 25 
kielellä ja se on saanut kaikki merkittävimmät ranska-
laiset lastenkirja-palkinnot ja lukuisia palkintoja myös 
muissa maissa. 

LUKUVINKKI NUORILLE
AIKUISILLE
Tiainen, Marja-Leena: Kahden 
maailman tyttö (2011)

Seitsemäntoistavuotias Tara ha-
luaa samoja asioita kuin ikäisen-
sä suomalaistytöt. Hän haluaa 
meikata ja pukeutua muodik-
kaasti, harrastaa, olla Faceboo-
kissa ja tavata ystäviään. Mutta 
isän mielestä se on väärin.

Kaunis Tara nauttii poiki-
en huomiosta ja haluaisi vä-
hän flirttaillakin. Isän mielestä 
sellainen käytös on sopimatonta ja saattaa vaaraan hänen 
kunniansa.

Isä ja veli vahtivat Taran liikkumisia ja puheluita. Mu-
kana vakoiluringissä ovat suvun ja yhteisön miehet. Liian 
vapaamielisesti käyttäytyvää Taraa pahoinpidellään ja pi-
detään arestissa.

Kun Tara alkaa seurustella Jannen kanssa, hän tietää 
leikkivänsä tulella. Suhde paljastuukin, ja pian sen jälkeen 
Tara saa kuulla, että isä on naittamassa häntä ulkomailla 
asuvan miehen kanssa. Avioliitto on viimeinen keino, jol-
la isä yrittää pelastaa kunniansa, jonka oma tytär on hä-
päissyt.

Tara hakeutuu piiloon turvakotiin vieraalle paikkakun-
nalle. Turvakodissa hän ystävystyy kesätyöntekijä Lindan 
kanssa. Rankan nuoruuden elänyt Linda haluaa rohkaista 
Taraa uuden, itsenäisen elämän alkuun. Opiskelu- ja asu-
mis-suunnitelmat ovat jo selvillä, kun Tara saa uhkaus-
viestin. Piilopaikka on paljastunut, ja Taran ainoa mahdol-
lisuus on paeta jälleen...

Pudasjärven kirjaston lukuvinkit!

LUKUVINKKI LAPSILLE
Gutman, Dan: Kumma kuvisope (2011)

Tokaluokkalaisen Artun uusi kuvaamataidon opettaja 
neiti Dreijala on tosi outo: hän 
pukeutuu vanhoista patala-
puista ommeltuun mekkoon, 
ei heitä mitäänpois, vaan tekee 
roskista taidetta, ja mikä pa-
hinta - laittaa Artun työparik-
si ärsyttävän Annika Järvisen. 
Loppujen lopuksi Arttu saa 
huomata, ettei taide olekaan 
ihan mälsää.
Kirja kuuluu humoristiseen 
Kahjo kouluni -sarjaan

LUKUVINKKI AIKUISILLE
Silfverberg, Anu: He eivät olleet eläimiä (2011)

Anu Silfverbergin novellikokoelmassa kohtaavat ihmiset, 
joista toisella on valtaa enemmän kuin toisella. 

Ihmistä verrataan elefantteihin ja hylkeisiin ja kaikki 
näyttää järjettömältä - paitsi silloin, kun toisen kohtaami-

nen saa aikaan jonkin uuden 
ymmärtämistä, tai ainakin ym-
märtämään pyrkimistä.

Novellien henkilöt ovat me-
nettäneet paljon. Tunnelma on 
surumielinen, mutta moni ta-
rina pitää sisällään uusia al-
kuja ja lohtua. Anu Silfverber-
gin kieli on viiltävän tarkkaa. 
Se vangitsee novelleihin hetkiä 
ja väläyksiä, joita alkaa näh-
dä kaikkialla. Ja mikä lopul-
ta erottaa ihmisen eläimestä? 
Mikä muu kuin tavarat, vel-
vollisuudet ja valheet?

Mäkihypyn Veteraanikisois-
sa menestynyt pudasjärve-
läinen Olavi Leinonen har-
rastaa myös golfia, kesällä 
Koillis-Golfilla ja talvella 
entisissä leipomon tiloissa 
Golf-simulaattorissa.

Leinosen läheinen kaveri 
ja tukija LVI-Peltityöt M. Ka-
valus Oy:n yrittäjä Mauri Ka-
valus lahjoitti Olavi Leino-
selle tiistaina 28.2 täydellisen 
golfbägin mailoineen palkin-
tona menestyksestä tämän 

Leinoselle kannustusta mäkihyppyyn

Mauri Kavalus luovutti omistamassaan Golf-simulaatto-
rissa mäkihyppääjä Olavi Leinoselle Golfbägin mailoi-
neen. Leinonen harrastaa mäkihypyn lisäksi innokkaasti 
golfia – kesällä Koillis-Golfilla ja talvella Kavaluksen golf-
simulaattorissa Kurenalla.

talven Veteraanien mäkihy-
pyn SM-kisoista, josta saa-
vutuksena oli kaksi pronssia. 
Kavalus toivotti hyvää me-
nestystä parhaillaan Puolas-
sa oleviin Veteraanien mä-
kihypyn MM-kisoihin, jossa 
Leinonen ottaa osaa 70 met-
rin mäkikisaan ja yhdistetyn 
kisaan, jossa mäkiosuus hy-
pätään 45 m mäessä. 

Heimo Turunen

Lukuvinkin kirjoja voi lainata
Pudasjärven kaupungin kirjastosta.
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kotitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

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

Puh. 040 960 3058

KELLOT JA KORUT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

• Konttien vuokraus

• Uudis- ja 
  korjausrakentaminen

• Vaihtolava-auto nosturilla

• Jätevesijärjestelmät
§ Lakipalvelut Osuuspankista

Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

kosmetologi senja 
 

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

  hieronta 
  intialainen päänhieronta 
  kuumakivihieronta 
 

  mikroneulaus 
 

  kynsistudio   
 

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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tulossa Medicalia - ihon kemialliset 
kuorinnat

 • AUTOmAALAUKsET
 • KOLArIKOrJAUKsET
 • LAsINVAIHDOT
 • VAKUUTUsyHTIöIDEN TyöT
 • TrAILErIN VUOKrAUs

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

RAY:n raha-automaat-

tien pelaaminen on kas-

vattanut suosiotaan Pu-

dasjärvellä. Kaupungissa 

pelattiin raha-automaatte-

ja viime vuoden aikana 110 

eurolla jokaista pudasjär-

veläistä kohti, mikä on 12 

euroa enemmän kuin tois-

sa vuonna.
Alueella pelatut raha-

summat hyödyttävät myös 

Pudasjärven asukkaita, 

sillä Raha-automaattiyh-

distys käyttää pelitoimin-

nasta saadun tuoton koko-

naisuudessaan sosiaali- ja 

terveysalan järjestöjen työ-

hön ja sotaveteraanien hy-

väksi.
Pudasjärvellä RAY:n tu-

kea saa tänä vuonna muun 

Raha-automaattipelaaminen
nousussa Pudasjärvellä

muassa Pudasjärven van-

hustentaloyhdistys ry ikäih-

misten asuintalon perusta-

mismenoihin 400 000 euroa. 

Yhteensä RAY jakaa eri puo-

lille Suomea yhteiskunnalli-

siin tarkoituksiin 390,3 mil-

joonaa euroa.

Kulta-Jaska ja muut 
uudistukset 
Myös muualla Suomessa ra-

ha-automaattien pelaaminen 

on kasvussa. Vuonna 2011 

keskivertosuomalainen pe-

lasi raha-automaatteja 122 

eurolla, mikä on seitsemän 

euroa enemmän kuin tois-

sa vuonna. Raha-automaat-

tipelaamisen kasvun takaa 

löytyy läpilyöneitä uusia pe-

li-ideoita sekä pelipisteiden 

ikärajan muutos. Muun 

muassa vuonna 2010 jul-

kaistu Kulta-Jaska on no-

peasti noussut yhdeksi 

RAY:n suosituimmista pe-

leistä perinteisten pokeri- 

ja hedelmäpelien rinnalle. 
Viime heinäkuun alusta 

saakka pelipisteiden raha-

automaatteja ovat saaneet 

pelata vain yli 18-vuoti-

aat. Ikärajamuutos on pai-

koitellen lisännyt aikuis-

väestön pelaamista, sillä 

osa heistä kokee pelipisteet 

ikärajan myötä viihtyisäm-

miksi.
Eniten raha-automaat-

teja pelaava ihmisryhmä 

ovat aktiiviset alle neli-

kymppiset, 18-39-vuotiaat 

miehet. 

Oulunkaaren kuntayhty-
män viime vuoden tilinpää-
tös on 155 000 ylijäämäinen, 
kävi ilmi yhtymähallituksen 
29.2 hyväksymässä tilinpää-
töksessä. Lisäksi kuntapal-
velutoimisto palauttaa jä-
senkunnille liikaa perittyä 
ennakkoja yhteensä 70 000 
euroa. Edellisellä tilikaudel-
la, vuonna 2010, ylijäämää 
kertyi 73 000 euroa.

Kuntien järjestämissopi-
muskäytäntö on osoittanut 
toimivuutensa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ohjaukses-
sa. Kuntien panos neuvotte-
luissa on ollut aktiivinen, ja 
uusi järjestämissopimusmal-
li on edistänyt avointa tie-
donkulkua ja tukenut toteu-
tumisen seurantaa, toteaa 
kuntayhtymän johtajana vie-
lä viime tilikaudella toimi-
nut Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Oulunkaari teki jälleen plussatuloksen 
– ylijäämää 155 000 euroa

Vuonna 2011 palkanko-
rotukset kasvattivat hen-
kilöstömenoja ennakoitua 
enemmän. Siksi sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kustan-
nusten nousun piti pysyä 
maltillisena. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen osuus on 95 
prosenttia kuntayhtymän 
budjetista.

Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kokonaiskasvu ilman 
Simoa oli 2,5 prosenttia, jos-
ta erikoissairaanhoidon kas-
vu oli nyt vain 0,4 prosent-
tia. Erikoissairaanhoidon 
vuosivaihtelu näkyi erityi-
sesti Vaalassa, jossa kasvu 
oli noin 11 prosenttia, mikä 
tarkoittaa noin 800 000 lisä-
kuluja. Vastaavasti Iissä ja 
Utajärvellä erikoissairaan-
hoidon menot olivat pienem-
mät kuin vuonna 2010.

Sosiaali- ja terveyspalve-

lujen nettokasvu vuoteen 
2010 verrattuna oli Iissä vain 
0,7 prosenttia, Utajärvellä 
1,4, Pudasjärvellä 2,5 ja Vaa-
lassa 7,1.

Kuntayhtymän sosiaali- ja 
terveyspalveluissa on tehty 
merkittäviä sekä rakenteel-
lisia että toiminnallisia muu-
toksia. Kyselyjen mukaan jä-
senkuntien virkamiesjohto ja 
luottamushenkilöt kokivat 
Oulunkaaren vahvuuksiksi 
erityisesti palvelutuotannon 
ohjauksen, palvelujen kus-
tannusten hallinnan, yhtei-
sen tahtotilan toteuttamisen 
sekä avoimen ja läpinäky-
vän toimintakulttuurin, ny-
kyään Oulun kaupungin hy-
vinvointijohtajana toimiva 
Ylitalo-Katajisto toteaa.

Oulunkaari tiedotus

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN

Kerros- tai rivitaloyksiö pudas-
järven keskustasta. Yhteyden-
otot puh. 045 1267 345.

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

LAHJATAVAROITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄLUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

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

VUOKRAKONEITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

PURKUOSIA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAmmE LVI-, säHKö-, KyLmä-, 

PELTITyöT sEKä TArVIKKEET
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

KUVAUSPALVELUJA

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi
UUTUUS  KARAVAANARI !

Alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.com

Tiedustelut: 

Asuntovaunujen ja -autojen kattojen lumenpoistoon

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys          
040 1951 732

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

TAKSEJAKONEELLISTA
PUUNKORJUUTA

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana pieni yksiö Ko-
rentojärvellä. Tiedustelut 0400 
512 997

MAZDA 626 DIESEL FARMA-
RI. Vm 96. Vasta katsastettu. 
2 renkaat, pakuksi rekisteröity, 
vero 60€, kulutus 5l. Hp. 1050€. 
Puh. 044-9148508

Pakun talvirenkaat. 15”. Hp. 
120€ hyvät. 0440-923946.

Toyota Corolla 1,4 vm -94. Ajet-
tu 240 00, kahdet renkaat, cd-
soitin. P. 0440 254 557.                

Oulunkaaren jäsenkunnat 
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajär-
vi ja Vaala haluavat jatkaa 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
nykyistä toimintaa. 

Kunnat haluavat kehittää 
erityisesti sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämiseen 
liittyvää yhteistyötä myös 
tulevaisuudessa ja toivovat, 
että rakennelaki, uudistet-
tava kuntalaki sekä sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen jär-
jestämislaki mahdollistavat 
sen. Jäsenkuntien edustajis-
ta koostuva yhtymävaltuus-
to hyväksyi asiaa koskevan 
Oulunkaaren yhteisen jul-
kilausuman kokouksessaan 
29. helmikuuta Simossa. 

Uudessa hallitusohjel-
massa on linjattu, että halli-
tus toteuttaa koko maan laa-
juisen kuntauudistuksen, 
jonka tavoitteena on vahvoi-
hin peruskuntiin pohjautuva 
elinvoimainen kuntaraken-
ne. Oulunkaaren kunnis-
ta on mahdotonta rakentaa 

Moderni Oulunkaaren malli toimii
Jäsenkunnat kuntauudistuksesta: 

yhtä yhteistä peruskuntaa 
maantieteellisten etäisyyksi-
en vuoksi. 

Kuntayhtymän jäsenkun-
nat ovat tyytyväisiä nykyi-
seen sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämistapaan; 
kuntalaiset saavat lähipalve-
luja, poliittinen ja virkamies-
johto on sitoutunutta, ta-
louskehitys on maltillista ja 
omistajaohjaus toimii. 

Kuntayhtymä järjestää ja 
tuottaa jäsenkuntiensa sosi-
aali- ja terveydenhuollon la-
kisääteiset palvelut päivä-
hoitoa lukuun ottamatta. 
Alueella asuu noin 28 000 ih-
mistä, työntekijöitä on noin 
800 ja tämän vuoden budjetti 
on 104 miljoonaa euroa. So-
siaali- ja terveyspalvelujen 
osalta ovat kuntakohtaiset 
nettoraamit, jotka perustu-
vat kunkin kunnan valtuus-
ton päättämiin järjestämisso-
pimuksiin.

 - Kuntayhtymän toimin-
taa voidaan pitää talouslu-

kujen valossa onnistuneena, 
jäsenkunnat toteavat.

 Kuntayhtymän tulos 
vuodelta 2011oli ylijäämäi-
nen, ja se on ollut sitä myös 
aikaisempina toimintavuosi-
na. Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kokonaiskasvu, sisältä-
en erikoissairaanhoidon, oli 
vuonna 2010 2,2 prosenttia. 
Vuonna 2011 kasvua oli 2,5 
prosenttia.

 Oulunkaaren ja kunti-
en luottamushenkilöt ja vi-
ranhaltijajohto kokevat, 
että viime vuonna toimin-
ta ja ohjaus ovat onnistuneet 
kuntayhtymässä keskimää-
räisesti tai verrattain hyvin. 
Onnistumisina mainitaan 
muun muassa palvelutuo-
tannon ohjaus, palvelujen 
kustannusten hallinta, yhtei-
sen tahtotilan toteuttaminen 
sekä avoin ja läpinäkyvä toi-
mintakulttuuri. Kehittämis-
tä kaivataan tiedonkulkuun. 
Lisäksi kyselyissä on toivot-
tu kuntalaisten tiiviimpää 

kytkemistä mukaan palve-
lujen tuottamiseen ja kehit-
tämiseen. 

Myös Kuntaliiton toteut-
taman Hyvä yhteistoimielin-
työskentely -selvityksen 
perusteella yhteistoiminta-
alueen toiminta on käynnis-
tynyt monien osa-alueiden 
osalta varsin onnistuneesti 
suhteutettuna muuhun ver-
tailuaineistoon. 

- Oulunkaarella on vah-
vaa projektiosaamista, ja 
kuntayhtymä on kehittänyt 
uusia innovaatioita muun 
muassa haja-asutusalueiden 
lähipalvelujen turvaami-
seen, jäsenkunnat lisäksi to-
teavat. 

- Oulunkaaren toiminta-
mallilla pystytään räätälöi-
mään koko yhteistoiminta-
alueelle asiakaslähtöiset ja 
paikalliset olosuhteet huo-
mioivat lähipalvelut, jäsen-
kuntien edustajat tiivistävät.

Oulunkaari tiedotus
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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.
Zumba: Sunnuntaisin klo 19-20 Kurenalan koululla! Tervetuloa!
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Tanssikurssi jatko-taso, tiistaisin Koskenhovilla kello 19 koko kevätkauden. 
Lajeina lattarit ja lavatanssit.
Syötteen filmiviikot: 20.2.-8.3. Syötteen Luontokeskuksessa.
Parasta ennen - ja muita urbaaneja kertomuksia : 5.3.-28.3.  Aila Pricen 
valokuvia Pudikissa.
Ohjattua luistelua, pelejä ja leikkejä: Ke 7.3. klo 12-13:30, Suojalinnan 
kaukalossa.
Kuntosaliryhmä: Ke 7.3. klo 13:30-15:00, Kuntonevassa. Hinta 4€.
Potkunyrkkeilyyn tutustuminen: Ke 7.3. klo 17:30-19:00 Salikissa. Nuorille !
Hiihtokoulu: Ke 7.3. klo 18-19, rajamaanrannassa. Nuorille! Pakkasraja -15.
Tähtinäytös: Ke 7.3. Pikku-Syötteen observatoriossa.
Sirkustyöpaja: To 8.3. klo 12-15 liikuntahallilla. Maksuton!
Kuntonyrkkeilyyn tutustuminen: To 8.3. klo 18-19 Salikissa. Nuorille ! 
Maksuton.
Golfiin tutustuminen: To 8.3. klo 19-21 Rimminkankaan koulun salissa.
Ressu ja Jussi 90’s: Pe 9.3. Hotelli Iso-Syötteellä.
Syötteen hankihulinat: Pe 9.3. klo 11-16 Syötteen luontokeskuksella.
Parkour-työpaja: Pe 9.3. klo 13-14.30 liikuntahallilla. Maksuton. Nuorille !
Afro Dance: Pe 9.3. klo 17-18 rimminkankaan koulun salissa. Maksuton. Nuorille !
Futsal-puulaakiturnaus: La 10.3. klo 9-17 liikuntahallilla. Nuorille !
Disco Transit: La 10.3. Hotelli Iso-Syötteellä.
Rajalta Rajalle-pudasjärveläisten oma hiihto: Su 11.3. klo 10:30 lähtö 
liikuntahallin parkkipaikalta.
Vesipelejä ja uintitekniikkaa: Su 11.3. klo 17:30-19:00 puikkarissa. Maksuton.
Zumba. Seuraava Zumba 11.3.2012 Kurenalan koululla klo 19-20.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Seija ja Arvo Siurualla 
Kokkokylässä ke 21.3. klo 19.00.
Syötehiihto la 31.3. klo 9 Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ilm. 30.3. mennessä 
Heino Ruuskanen.

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjiä:

Pe 9.3. Ressu Redfort ja Jussi
• La 10.3. Disco transit
• Pe 16.3. Arttu Wiskari
• La 24.3. Vaudeville
• La 31.3 Juha Tapio
• Pe 6.4. Kingpin
• La 7.4. Eini & Boogie
• La 14.4. Tuula Tarkkonen
• Pe 20.4. E-rotic 90-luvun discobändi Saksasta

SYÖTTEEN 
HANKIHULINAT 

9.3.2012 klo 11-16 touhua koko perheelle 
Syötteen luontokeskuksella!

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

Tule nauttimaan hyvästä musiikista ja lämpimästä 
tunnelmasta!

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

Myydään  3 h + k 74,5 m2
Pudasjärven keskustassa

Saneerattu valoisa huoneisto, ensimmäinen kerros 
Putkiremontti tehty, talossa oma talonmies

Hinta vain 43.000 euroa (60.000 velaton)

Omistaja paikalla La 24.3. kello 12-13.00
Tiedustelut puh 0400 - 522 501

Metsiemme ötökät tutuksi
Syötteen luontokeskuksen 
uudessa näyttelyssä on tee-
mana ötökät, joilla usein 
tarkoitetaan hyönteisiä. Ne 
muodostavat biomassaltaan 
ja lajimäärältään maapal-
lon suurimman biologisen 
luokan ja siksi on tärkeää 
muistaa heidän asemansa 
luonnossa. Ötököillä on mo-
nipuolisia ja tuiki tärkeitä 
tehtäviä myös Syötteen kan-
sallispuistossa. 

Lapsille ja lapsenmielisille 
suunnatussa hyönteisnäytte-
lyssä opit tunnistamaan eri 
puulajeilla asuvia hyöntei-
siä. Vihjeiden pohjalta voit 
harjoittaa omaa tunnistustai-
toasi siirtämällä pehmoötö-
kät oikealle asuinalueelleen. 
Lapset pääsevät myös piirtä-

mään omia mielikuvitusötö-
köitään. 

Näyttely on toteutet-
tu yhteistyössä Luontolii-
ton Sieppo-lehden kanssa. 
Näyttelyn kuvituksesta vas-
taa Laila Nevakivi, teksteistä 
Esko Hyvärinen ja Reea Hal-
kola sekä taitosta Tupu Vuo-
rinen. Suloiset pehmoötö-
kät on tehnyt Anne Jokinen. 
Näyttely on esillä huhtikuun 
loppuun saakka. Luonto-
keskus on avoinna joka päi-
vä huhtikuun puoleen väliin 
saakka klo 10-17 ja 17.4 alka-
en tiistaista lauantaihin klo 
10-16. Näyttelyyn on vapaa 
pääsy. Tervetuloa!

Irja Leppänen

Äkämähaapsanen asuu usein haapojen ohuissa oksissa 
(Kuva Laila Nevakivi).

Puukot -30% (ei tommit)
Otsa- ja käsivalot -25%
Asekiikareita erä edullisesti!
Muutama esittely-ase halavalla!

Järvisen metsäsukset 135€ 
(220-280cm)

Retkiruuat  2€ pussi
Haudutuspadat Croc Pot 100€ 
(norm.179€)

Pöhnät -20%
Kelluttavat Pilkkihaalarit 100€ 
(210€)
Kärpäsen toukat 0,50€ purkki

Villasukat  1€ pari

Kairat -20%   Verkot -20%
Verkon liinat: 

ota 6 maksa 4 HALVINTA

p. 0400 384 118
(08) 821 337

www.anonase.com

Kirjan julkistus
 ja  Vetovastuun 

vaihtopäivät

Erikoispäivänä 
Erikoisia tarjouksia :)

Vahti vaihtuu, 
Entinen myy osansa alta omien!

Kaikkien kävijöiden 
kesken arvotaan 

Kelluttava Pilkkihaalari ja 
Lämpökerrasto.

ke 7.3.2012 
klo 9.00 – 17.00

Pudasjärven Yrittäjien hal-
litus kokoontui järjestäyty-
miskokoukseen 17.2. 

Puheenjohtajana toimii 
Heikki Parkkila, varapu-
heenjohtajana jatkaa Aune 
Ekdahl, sihteerinä jatkaa Pir-
jo Haapala. Rahastonhoita-
jaksi nimettiin suostumuk-
sensa mukaan Aila Repola. 
Nettisivuja tulee pitämään 
yllä hallituksen uusi jäsen 
Marko Rautio ja virkistystoi-
mikuntaa vetää samoin uusi 
hallituksen jäsen Aila Helve. 

Grillikota markkina-arpojen päävoittona
Toimikuntaan valittiin lisäk-
si Pekka Kaijala, Timo Vä-
häkuopus ja Aki Niemitalo. 
Jäsenvastaavaksi nimettiin 
Heimo Turunen. 

Kevätkokous päätettiin 
pitää pe 20.4. Kesän suurta-
pahtuma, markkinat järjeste-
tään ensi kesänä 6-7. heinä-
kuuta. Perinteisen hirsiaitan 
tilalle päätettiin tällä kerral-
la hankkia arpajaisvoitoksi 
grillikota, jolla katsottiin ole-
van aittaa enemmän mielen-
kiintoa arpojen ostajilla. (ht)

Tervetuloa!
Hallitus

PMC PUDASJÄRVI RY:N
vuosikokous pe 16.3.2012 klo 18
Rantatie 3 Pudasjärvi

Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
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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

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 ti. 6.3.2012 klo 12.00 – 
14.00 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 16.3.2011 klo 12.00 mennessä 
osoitteeseen:

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

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

Puh. 040 756 4523

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Pudasjärven
luonnonsuojeluyhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous
Perjantaina 16.3.2012 klo 18.00

lentäjien majalla

Tervetuloa! Hallitus     

Maanantaina 12.3.2012 klo 19

Paikalla kansanedustaja Tapani Tölli
kertomassa mm. päivän-
polttavasta aiheesta, kunta-
uudistuksesta.
Hyvä keskustaväki ja valtuutetut, 
tervetuloa rupattelemaan
kakkukahvien ja iltapalan
lomassa.

Keskustaväen tapaaminen

Rimminkankaan koululla
Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut! 

12-19.3. INTIA-näyttely klo 9-15.
Ota yhteys jos tulet isolla ryhmällä
puh. 040 548 7169.

Pe 16.3. klo 18 Pirkko Vesavaara
Palvelukeskuksessa Kauppatie 25.

Pudasjärven JHL ry os. 330 

Tervetuloa! Pudasjärvellä 5.3.2012, Hallitus

keskiviikkona 21.3.2012 klo 18.00
Puikkarin kokoustilassa.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Kevätkokous

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

Saukkonen Oulunkaaren 
terveyspalvelujohtajaksi
Oulunkaaren yhtymähalli-
tus on valinnut terveyspal-
velujohtajan virkaan oulu-
laisen Tuula Saukkosen. Hän 
on koulutukseltaan yleislää-
ketieteen erikoislääkäri ja on 
työskennellyt muun muassa 
vastaavana lääkärinä Myl-
lyojan terveysasemalla sekä 
vastaavana työterveyslääkä-
rinä Oulun Työterveydessä. 
Lisäksi hän on ollut yliopis-
tolla tutkijana ja opettajana.

Terveyspalvelujohtajan 
tehtävä on johtaa terveys-
palveluita tehokkaasti ja tu-
losvastuullisesti, asetettu-
jen tavoitteiden mukaisesti. 
Saukkonen vastaa siitä, että 
terveyspalvelut tuotetaan 
yhdenmukaisin toimintape-

riaattein kaikissa Oulunkaa-
ren kunnissa. Hän vastaa 
myös yhteistyöstä muiden 
palvelualojen, viranomais-
ten ja kol-mannen sektorin 
toimijoiden kanssa

Saukkonen aloittaa vi-
rassaan toukokuun alussa. 
Siihen asti terveyspalvelu-
johtajan sijaisena toimii kun-
toutuksen palveluesimies 
Tiina Vuononvirta.

Entinen terveyspalvelu-
johtaja H. Tapio Hanhela 
siirtyi vuodenvaihteessa Ou-
lunkaaren ylilääkäriksi, kun 
ylilääkäri Olavi Timonen jäi 
eläkkeelle. 

Oulunkaari tiedotus

Kuntayhtymän johtajan virka hakuun
Oulunkaaren yhtymäval-
tuusto julisti 29.2 kokouk-
sessaan haettavaksi kun-
tayhtymän johtajan viran. 
Yhtymän johtajalta edellyte-
tään ylempää korkeakoulu-
tutkintoa, sosiaali- ja terve-
ysalan johtamiskokemusta 
sekä hyviä vuorovaikutus-
taitoja. Hakuaika päättyy 30. 
maaliskuuta.

Kuntayhtymän johtajan 
tehtävä on johtaa ja kehit-
tää kuntayhtymää tuloksel-
lisesti yhdessä jäsenkuntien 

kanssa asetettujen tavoittei-
den pohjalta. Hän ohjaa so-
siaali- ja terveyspalveluiden, 
kuntapalvelutoimiston sekä 
alue- ja elinkeinokehittämi-
sen toimintaa. 

Kuntayhtymän entinen 
johtaja Kirsti Ylitalo-Katajis-
to on siirtynyt Oulun kau-
pungin hyvinvointijohtajak-
si. Hänen sijaisenaan toimii 
sosiaalijohtaja Leena Pimpe-
ri-Koivisto.

Oulunkaari tiedotus
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Tule käymään niin tehdään kartoitus ja
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

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

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

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

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

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

Hanki nyt NIBE 
maalämpöpumppu!

Talvikampanjaetuna *

TOSHIBA  
26” LED TV DVD

(arvo 440 €)

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämpöpumppuratkaisusta.

Vältä vesivahinko, käyttövesiremontit
Uponorin komposiittijärjestelmällä

Luotettavat Alfa Laval kaukolämpövaihtimet

Korkealaatuiset suomalaisiin
olosuhteisiin suunnitellut
Jäspi puukattilat

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi 
Electric ilmalämpöpumput

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

kaupanpäälle !

NYT VARATAAN KEVÄÄN/KESÄN PARHAITA ASENNUSAIKOJA, PIDÄ KIIRETTÄ!

keskiviikkona 7.3.2012 
maalämpöpäivät

NIBEN EDUSTAJA PAIKALLA 9-16

Päivän aikana tarjolla lettukahvit!

TULE JA PYYDÄ TARJOUS!


