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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Oppilaat tenttasivat 
kansanedustajaa s. 4

InBody-mittaus
kertoo pienten tekojen 

merkityksestä s. 11

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

Pudasjärven
apteekki

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

Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14

Apteekkikaupan 
valmistelun vuoksi

suljemme 
ti 11.2. klo 16.00

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

LIHAISA 
BALKAN

600 g

uuNILeNKKI
400 g

HoLLANd
goudA- jA edAm-

juuStovIIpALeet 500 g

wrIgLey’S
juIcy fruIt
puruKumI 

27 g5 pkt

1,00
pkt

BroILerIN
fILeeSuIKALe

hunajamarinoitu 
300 g

3,99
pkt

ALuSLAKANAt
150x270 cm

12,90
240x270 cm

21,90

tyyNyLIINAt
55x65 cm

7,50
65x85 cm

8,90

puSSILAKANASetIt

29,90
setti

merImuumI, touHumuumI
SydäNmuumI,
150x210 cm, 55x65 cm

uNImuumI
tyyNyLIINA

2 kpl

10,00

HALvA
duudSoNIt 
jarmon pötköt
 lakritsit 150 g

1,00
pss

1,99
ras

2,95
pkt

KypSä
peKoNIpALA

350 g

2,99
kpl

2,00 6,90
kpl

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

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17, 
auki myös launtaisin 
sopimuksen mukaan SaraSaraKangas ja Ompelimo

Ompelupalvelu

INVENTAARIO
TyhjENNys

KAIKKI 
KANKAAT -50%

VAIN

3 PÄIVÄÄ

KE, TO ja PE

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fima-pe 9-20 la 9-18 su 12-18

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI
puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

KUIVALIHAKSI MEILTÄ:

Naudan
ULKOFILE

Ei rajoituksia.

Naudan
KULMAPAISTI

Tosi hyvä
HERNEKEITTO

6x460 g

990990
kg

795795
kg

10001000
pkt

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, La suljettu
Pe 31.1. 10.30-16Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 5.2., ke 12.2. ja ke 19.2.

P. 040 821 1819
KAMPANJA ILMOITUKSEMME LÖYDÄT SIVULTA 3
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

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

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

tään maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoitukses-
ta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n ku-
luessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Pakkaspäivänä lueskelin Jouko Vahtolan kirjoitta-
maa Pudasjärven seurakunnan historiaa. Löysin siel-
tä 1700-luvulta monia mielenkiintoisia asioita, joita 
vertasin nykypäivään. Jumalanpalveluksissa käynnistä 
todettiin, että se on ”nuhteettoman kristillisen vael-
luksen perusvaatimus”. Kirkon lähellä asuvilta edelly-
tettiin osallistumista jumalanpalvelukseen lähes joka 
sunnuntai- ja juhlapäivinä. Pitkämatkalaisten tuli pääs-
tä tulemaan kirkkoon ainakin suurina juhlina.

Olipa melkoinen työ sen ajan ihmisillä tulla pitäjän 
äärilaidoilta kirkolle neljän vuorokauden ajaksi, mikä 
ainakin jouluna, pääsiäisenä ja helluntaina oli velvoi-
te. Vaikeimpia kirkkomatkat olivat syksyisin ja kevät-
tulvan aikoihin. Niiden, jotka eivät päässeet kirkkoon, 
oli harjoitettava kotihartautta lukemalla postillaa, ru-
koilemalla ja laulamalla virsiä. Vaikeita ongelmia juma-
lanpalveluksiin osallistumisesta ei kuitenkaan tullut. 

”Yläasukkaita” kuitenkin jouduttiin nuhtelemaan sii-
tä, että he lähtivät kesken neljän vuorokauden juhli-
en kotiinsa. 

Lapsuudessani kirkkomatkat rajoittuivat useim-
miten yhteen päivään; joskus seurojen aikana yövyin 
Kurenalla. Postiautolla pääsi Livon suunnalta sunnun-
taiaamuna kirkkoon ja illalla taas muutamien tuntien 
odotuksen jälkeen kotiin. Kirkon lähellä sijaitseva Paa-
volan pirtti täyttyi usein autoa odottavasta kirkkovä-
estä. Hevoskyydillä en ole koskaan kirkossa käynyt, 
polkupyörällä joskus. 

Mieleeni on jäänyt lapsuudesta monia ihmisiä, jot-
ka istuivat aina samassa paikassa kirkon penkissä. Lie-
neekö ollut perua entisestä penkkijärjestyksestä vai 
totuttu tapa. Nyt itsekin menen usein istumaan tut-
tuun, totuttuun paikkaan, mutta tiedän, että se on liian 
usein tyhjänä. Ikäväkseni olen todennut, että monen 

muun paikka kirkon ja seurakuntakeskuksen penkis-
sä on myös tyhjänä. Nykyään autojen kaudella kirkko-
matkat ovat helppoja. ”Sunnuntaipäivä on hyvä aloit-
taa jumalanpalveluksella”, totesi pappiystäväni. Siinäpä 
on muistolause meille jokaiselle! 

”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyt-
tää Kristuksen sana”(Room. 10:17). Sanallaan Jumala 
palvelee lapsiaan ja kutsuu seurakuntaansa. 

”Vielä, Herra, kutsut meitä, / vielä sanaa saarnataan, 
vielä vyötät väsyneitä, vielä muista hei-
kot maan. / Siitä kiitos sinulle, / Juma-
lamme, Isämme, / Poika sekä Henki 
Pyhä, / nyt ja iäisesti yhä.” Vk.174

Virkistävää kirkkopäivää!

Arvo Niskasaari

”Körö, körö kirkkoon…”

Meille niin rakas, poikani ja veljemme

Teemu Matias
Kokko
s. 1.6.1995
k. 4.1.2014 

Lyhyt oli polkumme yhteinen,
loppumatka kivinen, suru Sinusta otteensa sai.
Aina jaksoit yrittää, ymmärtää,
yritit loppuun asti pinnistää.
Aamu koitti, sammui sydän kultainen. 
Poissa olit, mut’  muistoistamme et.
Rakas Teemu, olit iloinen, välittävä, tunnollinen.
Sanoin et pystynyt hyvästelemään.
Emme pystyneet mekään.
Lepää rauhassa ja odota meitä, perhettäsi.

Mirkku-äiti
isoveli-Juha ja Marjo
isoveli-Vellu ja Sanna
isosisko- Kata ja Anssi
isosisko-Mare ja Eero 
isoveli-Ville ja Jasmin
isoveli-Samppa
isosisko-Eena ja Niki
pikkuveli-Aleksi

Rakas Teemumme on siunattu haudan lepoon läheisten 
läsnäollessa. Kiitämme Teitä kaikkia, jotka olette tukeneet ja 
auttaneet meitä hyvin monin eri tavoin sunnattoman surumme 
keskellä.

Nukun katkonaisesti, mut-
ta hyvin. Päivän valjetessa 
keittelen kahvit ja keräilen 
kamppeet kasaan. Pakkas-
ta on edelleenkin 24 raitaa. 
Kotiin hiihdettyäni sau-
nan lämmössä nautiskelen 
vielä lisää elämästä. Ihmi-
sen tulisi elää, eikä pelä-
tä. Pitäisi tehdä niitä juttu-
ja mistä tykkää ja murehtia 
vähemmän. Täytyisi ko-
keilla omia rajojaan. Meil-
lä on kuitenkin vain tämä 
yksi elämä elettävänä. Vä-
hänkin voi tarjota paljon.

Jani Lehtola

Erätulen hiljaisen riti-
nän ääressä, syvän täh-
titaivaan alla tuntee elä-
vänsä.

Erämaiden hiljaisuudessa 
mieli ja sielu rauhoittuvat

On tammikuinen ilta. Mit-
tari näyttää 22 viivaa pak-
kasta. Työmarkkinoilla 
on hiljaista ja päivät me-
nee "syrjäytyneenä" opis-
kellessa jälleen uuteen 
ammattiin. Pakkailen erä-
reppuun kaikkea mitä tar-
vitaan vuorokauden reis-
sulle. Olen harrastanut 
vaeltamista ja selviytymis-
tä ääriolosuhteissa jo vuo-
sia. Ainoa syy mikä pitää 
minut Korpisen kylällä on 
ympäröivä monimuotoi-
nen luonto.

Eräsukset jalkaan, rep-
pu selkään ja kohti kelme-
än kuunvalon valaisemaa 
vaaramaisemaa. Parin tun-
nin hiihtomatkan jälkeen 
saavun laavulle. Otsalam-
pun valossa vaihdan läm-
mintä taukovaatetta ylle. 
Virittelen nuotion edel-
lisenä keväänä tekemistäni 
polttopuista.

Lähellä virtaava joki 
pulputtelee vaitonaises-
ti vähävetisenä ohuen jää-
kuorensa alla. Ympärillä 
on täydellinen hiljaisuus ja 
voi melkein kuulla tähtien 
tuikkivan syvän sinisellä 
taivaalla.

Pakkanen kiristyy ja re-
pusta roikkuvan digitaa-
lisen mittarin näyttö on 

kohmettunut. Hetken kädes-
sä lämmenneenä se näyttää 
asteiksi -29,2. Lämmittelen 
nuotiolla pakissa hernekeit-
toa ja lisään joukkoon liha-
pullia sekä mausteita. Juoma-
pullosta siemailen jäähileistä 
mehua. Ruoka maistuu erit-
täin hyvälle savuisine aro-
meineen.

Murran jääkerroksen jo-
kirannasta ja pesen astiat. 
Puut paukahtelevat pakka-
sessa, ja ilma on täysin tyyni. 
Lisään puita nuotioon ja kir-
joittelen ajatelmia vihkooni. 
Metallikuorisen kynän mus-
te jähmettyy, joten vaihdan 
lyijykynään. Kameralla tal-
lentelen tunnelmia laavulta 
ja yritän saada kuviin myös-
kin kappaleen upeaa mui-
naista tähtitaivasta kuineen. 
Pakkanen syö kamerasta 
akun. On aamuyö.

Ei näy taivaalla ufoja, eikä 
muitakaan merkkejä ympä-
rillä mistään elämästä. Erä-
maiden hiljaisuudessa mieli 
ja sielu rauhoittuvat. Voi tun-
tea täydellisen yhteyden tä-
hän puhtaaseen luontoon tä-
män syvän tähtitaivaan alla. 
Virittelen nukkumapaikan 
kuntoon ja koteloidun ma-
kuupussiini.

Heräilen muutamia kerto-
ja lisäämään puita nuotioon. 

Perhemessu seurakunta-
kodissa su 2.2. klo 10, Jaak-
ko Sääskilahti, Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen. 

Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tus, kirkkokahvit. Muistakaa 
mahdollisuus käyttää kirkko-
taksia, kyydin edestakainen 
hinta 5 €.
Messu Sarakylän kappelissa 
su 2.2. klo 10, Juha Rauhala, 
Anna Kälkäjä. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus, kirkkokah-
vit. Muistakaa mahdollisuus 
käyttää kirkkotaksia, kyydin 
edestakainen hinta 5 €.
Raamattupiiri seuraavan 
kerran ma 10.2. klo  17.30.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
29.1. klo 18.15, lapsikuoro to 
30.1. klo 16.30 seurakuntako-
dissa,  nuorisokuoro to 30.1. 
klo 17.00, kirkkokuoro to 

30.1. klo 18. Eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 29.1. klo 13.
Lähetystyö: Kirpputori  ke  
29.1. klo 10 – 13. 
Lähetystalkooilta  Kanttori-
lassa ma 3.2. klo 18.
Ystävänkammari: ti 5.2.  klo 
12.00 seurakuntakodilla. Ter-
vetuloa mukaan!
Nuttupiiri Kanttorilassa ke 
6.2. klo 17.
Sauvakävely: ti  5.2.  klo 
18.00. Kokoonnutaan Liepee-
seen. 
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 29.1. 
klo 11, suunnitellaan kevään 
toimintaa.
Omaishoitajat seurakunta-

kodissa ma 3.2. klo 11.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 31.1. klo 18-22
Varhaisnuorten kerhot: Hir-
vaskosken koululla maanan-
taina klo 17.30-19 ja  Livon 
koululla torstaina klo 17-
18.30.
Partio: Partiot kokoontuvat 
seurakuntatalolla,  Rönössä.  
Sudenpennut keskiviikkona 
klo 17-18, Seikkailija Tarpojat 
keskiviikkona klo 18-19.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 29.1. ja to 30.1. klo 
10-13,  iltaperhekerho seu-
rakuntakodissa to 30.1. klo 
16.30-18.30. Korpisen kyläta-

lossa ke 29.1. ja ke 5.2. klo 
10-13. 
Lapsiparkki seurakunta-
kodissa perjantaisin 9.30 – 
12   parkkiin voi ilmoittau-
tua etukäteen 08- 8823100. 
Lapsille pieni välipala mu-
kaan.
Rauhanyhdistykset: Sa-
rakylässä  Käsityöilta Elsa 
Puhakalla pe 31.1. klo 19 
ja lauluseurat Heidi Man-
nisella su 2.2. klo 19. Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 2.2. 
klo 17 (Urpo Illikainen, Ii-
vari Jurmu).
Haudattu:  Tuula Kyllikki 
Tamola 68 v,  Raili Salme-
la  67 v.

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ

P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)

www. kle.fi
tatu.pesala@kle.fi 

Pudasjärven kaupunki ja 
Metsähallitus järjestivät 
Pohjantähdessä torstaina 
23.1. yrittäjille infotilaisuu-
den, jossa puhuttiin, mitä 
tuulivoimarakentaminen on 
käytännössä. Se vaatii muun 
muassa teiden, asennuskent-
tien ja perustusten rakenta-
mista, sekä sähköistystöitä, 
tukipalveluja ja kunnossapi-
topalveluja.

Kaksi alalla pitkään toi-
minutta asiantuntijaa, Voi-

Tuulivoimarakentamisen 
tietoiskussa heräteltiin yrittäjiä

marakenteen Jouko Tiura-
niemi ja Eltel Networksin 
Pasi Tammivaara valotti-
vat tuulivoimarakentami-
sen vaatimuksia. Paikalla 
oli kymmenkunta kuulijaa, 
sekä paikallisia yrittäjiä että 
kaupungin edustajia.

Tilaisuuden alustajana 
toimi Metsähallitus Laatu-
maan tuulivoimapäällikkö 
Erkki Kunnari. Hän kertoi 
Tolpanvaara-Jylhävaaran 
tuulipuistohankkeen ole-

Pohjantähdessä yrittäjille pidetyssä Tuulivoimarakentamisen tietoiskussa paikalla oli paikalla kymmenkunta 
kuulijaa, sekä paikallisia yrittäjiä että kaupungin edustajia.

van vielä kaavaehdotusvai-
heessa, mutta kannattaa val-
mistautua jo hyvissä ajoin 
seuraavaan vaiheeseen eli 
rakentamiseen.

- Rakentamisen ja ylläpi-
don aikana avautuu mah-
dollisuuksia, joita me tietysti 
toivomme paikallisten yrit-
täjien hyväksikäyttävän. Ta-
voitteenamme on, että yrit-
täjillä olisi mahdollisimman 
hyvä tietämys tuulivoimara-
kentamisesta, mitä kautta he 
pystyvät miettimään omaa 
asemaansa ja kilpailukyky-
ään hankkeissa, totesi Kun-
nari.

Jouko Tiuraniemi kertoi 
maa- ja betonirakennuspuo-
len tekemisistä. 22 voimalan 
puiston rakentamisessa teh-
dään uusia teitä, kunnoste-
taan olemassa olevia sekä 
rakennetaan noin 500 kuu-
tiometrin kokoisia teräsbeto-
niperustuksia.

- Tuulipuiston investointi 
on noin 100 miljoonaa euroa, 
josta paikalliseen aluetalou-
teen voi jäädä 20-30 prosent-
tia. Maa- ja betonirakenta-
minen ei tuulipuiston osalta 
merkittävästi eroa tavallises-
ta tienrakentamisesta ja pe-
rustusrakentamisesta, mut-
ta jokaisella toimialalla on 
omat niksinsä, jotka täytyy 
tietää, huomautti Tiuranie-
mi.

- Tämän kokoisen tuu-
lipuiston rakennustyömaa 
kestää 2-3 vuotta, paikalli-

nen osaaminen ja palvelut 
ovat tärkeässä osassa. Luon-
nollisesti tarvitaan sekä säh-
kö- että mekaniikkaosaajia, 
mutta tarvetta on erilaisille 
palveluille, esimerkiksi cate-
ring-, vartiointi, tien ylläpi-
to ja niin edelleen. Lisäksi 20 
vuoden ylläpidon aikainen 
työvoiman tarve on merkit-
tävä, kertoi Eltelin Pasi Tam-
mivaara.

Loppukeskusteluissa toi-
vottiin, että kaupunki ja 
yrittäjät olisivat aktiivisia ja 
yhdessä tekisivät muun mu-
assa listauksen paikallises-
ta osaamisesta ja tarjonnasta. 
Kyseisellä listalla on var-
masti hyödyllistä käyttöä. 
Lisäksi esitettiin, että yrittä-
jät hankkisivat mahdollisim-
man paljon taustatietoa ja 
osaamista tuulivoimaraken-
tamisesta esimerkiksi Tuu-
livoimayhdistyksen kautta. 
Hyvällä valmistautumisella 
parannetaan omaa kilpailu-
kykyä, jota tarvitaan tarjous-
kilpailujen alkaessa.

Ritva Kinnula Pudas-
järven kaupungin kehittä-
mistoimesta totesi, että on 
erinomaista, että saatiin asi-
antuntijoita kertomaan tuu-
livoimarakentamisesta. Nyt 
on kaupungin ja yrittäji-
en hyvä alkaa valmistautu-
maan.

Erkki Kunnari
tuulivoimapäällikkö
Metsähallitus/Laatumaa

Voimarakenteen asiantuntijan Jouko Tiuraniemi mu-
kaan Pudasjärven tuulipuiston investointi olisi noin 
100 miljoonaa euroa, josta paikalliseen aluetalouteen 
voi jäädä 20–30 prosenttia.

Viime viikolla oli maisemas-
sa hienoja merkkejä, että pi-
meimmät talvipäivät on pik-
kuhiljaa ohitettu. Ohessa 
kaunis ja aurinkoinen, tal-
vipäivän kuva lumiharson 
verhoamasta koivusta. Kyl-
lä maisemaa kehtasi ulko-
na pitkään katsella, vaikka 
kylmä oli. Muutaman päi-
vän päästä näkymä oli jo 
ohi, kun ilmat lauhtuivat 
alle 10 pakkasasteen ja al-
koi tuulla. Sydäntalven tait-

Lumisen pakkaspäivän kauneutta
tuessa saamme muutaman 
kuukauden päästä jo naut-
tia pitkistä kevättalven päi-
vistä. Ken haluaa ja asian tai-
taa, hän laittanee lähiaikoina 
seinäkuivalihat ulos kuivu-
maan. Toinen, kalan perso 
pyytää nyt syöttikoukuilla 
tai merralla mateita, kun tie-
tää niiden vaeltavan perin-
teisille kutupaikoilleen. Joi-
denkin mielestä mateesta 
tulee paras kalakeitto. Naut-
tikaa luonnosta. PK Talvisen pakkaspäivän kauneutta ihailtiin viime viikolla.

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

* ei legot

Perjantaina 31.1. avamme poikkeuksellisesti klo 10.30

HURJA KEHYSALE!
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Osana säännöllisen valtio-
päivätoiminnan 150-vuotis-
merkkivuotta järjestetään 
ympäri Suomea Kansan-
edustajat kouluissa -teema-
viikko. Ajankohta on tam-
mikuun viimeinen viikko 
eli 27.–31.1.2014. Pudasjär-
vellä otettiin asiassa niin sa-
notusti varaslähtö ja tapah-
tuma järjestettiin jo 24.1. 
perjantaina. Paikalle kut-
suttu kansanedustaja Tapa-
ni Tölli kertoi tulleensa Pu-
dasjärvelle mielellään ja hän 
kertoi käyvänsä vastaavan-
laisilla vierailuilla useilla 
muillakin paikkakunnilla. 

Oppilaat tenttasivat kansanedustajaa
Kansanedustaja Tapani Töllillä oli Sammelvuo-salilla järjestetyssä Kansanedustajat kouluissa- tapahtuman kuulijoina noin 350 pudasjärvisten koulujen oppilaita opetta-
jineen.

Tilaisuuden järjestäjät vas. rehtori Eeva Harju ja luokanopettaja Johanna Puolakan-
aho kiittelivät Tapani Tölliä Kansanedustajat kouluissa -tapahtuman vierailusta. Töl-
li sai vierailustaan muistolahjaksi paikallisena käsityönä valmistetun saunakarhun. 

Kurenalan ja Rimmin koulun oppilaita tenttaamassa kyselytunnilla kansanedusta-
ja Tapani Tölliä. Kuvassa Johanna Pekkala, Jenna Mattila, Arttu Isomursu, Eveliina 
Mattila, Milla Pesälä, Johanna Pesonen, Lotta Ojala sekä kysyjävuorossa Olga Oi-
nas-Panuma.

Töllillä oli Sammelvuo-salil-
la kuulijoina noin 350 Rim-
min, Kurenalan ja lukion 
sekä Hirvaskosken koulujen 
oppilaita opettajineen.

Opetushallitus on suo-
sitellut, että mahdollisim-
man monessa koulussa ja 
oppilaitoksessa järjestet-
täisiin teemaviikon aikana 
Kansanedustajan kysely-
tunti. Kansanedustajille ky-
selytunti tarjoaa mahdolli-
suuden kertoa eduskunnan 
toiminnasta ja demokrati-
asta yleensä. Koululaiset ja 
opiskelijat saavat mahdolli-
suuden esittää kysymyksiä 

edustajalle haluamistaan ai-
heista.

Kertoessaan muun mu-
assa eduskuntatyöskente-
lystä Tölli tiesi, että aiko-
jen kuluessa eduskunnassa 
on työskennellyt useita pu-
dasjärveläisiä tai pudas-
järveläissyntyisiä kansan-
edustajia. Tölli kertoi, että 
kansanedustajaksi kannattaa 
pyrkiä, jos on aidosti kiin-
nostunut ja halukas kehittä-
mään sekä viemään yhdessä 
muiden kanssa tärkeitä asi-
oita eteenpäin. 

- Pelkän kuukausipalkan 
vuoksi kansanedustajaksi ei 

kannata pyrkiä. Työssä on 
tärkeää tulla toimeen erilais-
ten ihmisten kanssa ja luot-
tamus on erittäin tärkeää. 
Asioista saa olla eri mieltä, 
mutta valehdella ei saa. Pi-
tää muistaa, että päätökset 
eduskunnassa tehdään eri-
laisten mielipiteiden pohjal-
ta, sovitellen ja aina yhdessä, 
muistutti Tölli.

Töllin oman esityksen jäl-
keen vuorossa oli kansan-
edustajan tenttaaminen eli 
oikeammin sanottuna edus-

kunnan kyselytuntia vas-
taava tilaisuus, jossa tällä 
kertaa kahdeksan oppilas-
ta pääsi yleisön edessä esit-
tämään tärkeitä kysymyksiä 
Tapani Töllille. Oppilaat eri 
kouluilla olivat valmistautu-
neet päivän teemaan ja ky-
selytuntiin miettimällä sekä 
kirjaamalla kysymyksiä val-
miiksi.

Kurenalan koulun luo-
kanopettaja Johanna Puo-
lakanaho tiivisti ja kokosi 
reilun 30 kysymyksen lis-

tan innokkaiden tenttaajien 
käyttöön. Niin kuin edus-
kunnassakin järjestettävil-
lä kyselytunneilla tapahtuu, 
loppui varattu aika kes-
ken. Ilmeisesti sen verran jäi 
muutamaa oppilasta esittä-
mättä jäänyt kysymys mie-
tityttämään, että he tilai-
suuden päätyttyä riensivät 
Töllin luokse ja näin saivat 
mieltään askarruttavan asi-
an lopulta hoidettua.

Pertti Kuusisto

Tammikuun alkupuolella 
pankinjohtaja Matti Ranta-
lasta tuli Kairan Kuitu Oy:n 
tuhannes liittymäntilaaja. 
Kairan kuidun edustajat luo-
vuttivat Matille hupparin 
muistoksi liittymän tilaami-
sesta. 

Valokuituverkon raken-
tamisessa on edetty verk-
kosuunnitteluvaiheeseen. 
Suunnitelmien tekeminen on 
loppusuoralla ensikesänä ra-
kennettavien alueiden osal-
ta. Samanaikaisesti verkko-
suunnittelun kanssa etenee 
kaapeleiden sijoituslupatyö. 
Kaapeleiden sijoittamiseen 

Kairan kuidussa jo yli tuhat liittymän tilaajaa
tarvitaan tien omistajan tai 
maanomistajan lupa. Raken-
tamishankkeen laajuutta ku-
vaa myös se, että erilaisia 
sijoituslupia on talven aika-
na valmisteltu jo lähes tuhat 
kappaletta. 

Kun maat keväällä sula-
vat alkaa liittymien raken-
taminen. Pudasjärvellä en-
simmäisten rakennettavien 
alueiden joukossa ovat Ii-
joen pohjoispuoliset alueet. 
Ensimmäiset yhteydet val-
miiseen valokuituverkkoon 
saadaan kytketyksi loppu-
kesästä. Tavoitteena on, että 
liittymän tilanneet asiakkaat 

saavat yhteydet käyttöönsä 
mahdollisimman nopeasti.

Pudasjärven kaupungin ja 
Taivalkosken kunnan yhtei-
nen laajakaistahanke on mit-
taluokassaan yksi suurimpia 
Suomessa toteutetuista hank-
keista. Yhteensä molempien 
kuntien alueella valokaape-
lia vedetään tienvarsiin lähes 
2000 kilometriä. Hankkeen 
toteutumisen on mahdol-
listanut Viestintäviraston ja 
ELY-keskuksen hankkeelle 
myöntämät avustukset. 

Mikko Kälkäjä
Matti Rantalasta (toinen oikealta) tuli tuhannes Kairan Kuidun liittymäntilaaja. Kai-
ran kuidun edustajat Jari Jussila, Marianne Mäntylehto ja Mikko Kälkäjä onnittele-
massa hupparilahjan kera. 
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Pudasjärven Osuuspankilla 
pidettiin tiistaina 21.1. met-
sänomistajille ajankohtaise-
na asiana Metsäveroilta-ti-
laisuus. Suurimmalla osalla 
metsänomistajia veroilmoi-
tuksen viimeinen jättöpäi-
vä on torstai 28.2.2014. Ti-
laisuudessa paikalle olleet 
reilut 25 kuulijaa saivat tie-
toa myös Osuuspankin pal-
veluista ja metsävakuutus-
asioista.

Osuuspankin palveluis-
ta kertoi tilaisuuden isän-
tänä toiminut, yritysrahoi-
tuspäällikkö Elias Rask ja 
metsien vakuutusasioista 
Pohjola Vakuutuksen asia-
mies Mikko Ylitalo. Rask 
kertoi, että pankki voi aut-
taa metsänomistajia asi-
antuntijana muun muassa 
metsävarallisuuden hoita-
miseen, sijoitustoimintaan 
ja rahoitukseen sekä metsä-
tilakauppa- ja lainopillisiin 
palveluihin liittyvissä asi-
oissa.

Mikko Ylitalo esitte-

li metsien vakuutusasioista 
ja perusteli vakuuttamisen 
tärkeyttä, koska omista-
jalleen metsä voi usein 
olla arvokas omaisuuserä 
asunnon ohella. Erilaisis-
ta riskeistä Ylitalo mainit-
si muun muassa ilmaston 
muutokseen liittyvät sään 
ääri-ilmiöt, esimerkiksi 
myrskyt. Metsänomistajilla 
on tuoreessa muistissa vii-
me talven paikoin pahatkin 
tykkylumituhot, jotka  aiheut- 
tivat Pudasjärvellä vahin-
koja lukuisille metsän omis-
tajalle. Hän totesi myös, että 
tuhojen ennakointi on vai-
keutunut. Ylitalo tiesi myös 
kertoa, että ilman metsäva-
kuutusta Suomessa on noin 
viisi miljoona hehtaaria yk-
sityisten omistamia metsiä. 

Verottajaa ei  
kiinnosta  
metsänomistajan 
menot
Pudasjärven Metsänhoi-

Metsäveroilmoituksen 
tekemiseen saa apua 
ammattilaisilta

Pohjola Vakuutuksen 
asiamies Mikko Ylitalo pe-
rusteli metsien vakuut-
tamisen tärkeyttä, koska 
omistajalleen metsä voi 
usein olla arvokas omai-
suuserä asunnon ohella.

Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Härkönen kertoi kuulijoille keskeisimmät perusasiat metsäveroilmoituksen täyttämisestä. 

Illan isäntänä toiminut, 
Osuuspankin yritysrahoi-
tuspäällikkö Elias Rask 
kertoi metsänomistajil-
le tarjolla olevista pankin 
palveluista.

toyhdistyksen toiminnan-
johtaja Antti Härkönen 
kertoi kuulijoille keskei-
simmät perusasiat metsäve-
roilmoituksen täyttämises-
tä. Metsäveroilmoituksen 
tekemisessä käydään läpi 
edeltävän vuoden puu-
kauppatulot ja metsänhoi-
don vuosittaiset menot sekä 
monet muut asiat, jotka 
ovat tarpeellisia myös kau-
siveroilmoitusta varten.

- Tärkein viesti kaikil-
le metsänomistajille ehdot-
tomasti on se, että verot-
taja kyllä tietää tarkkaan 
kaikki metsään kohdistu-
vat tulot ja odottaa myös 
metsänomistajan ilmoitus-
ta. Monilla tahoilla on vel-
vollisuus ilmoittaa met-
sänomistajan saamat tulot, 
ennakonpidätykset sekä 
maksetut arvonlisäverot ve-
rottajalle vuosi-ilmoituksil-
la. Jos metsänomistaja ei il-
moita tuloja, jotka ovat jo 
verottajalla tiedossa, tulee 
pian selvityspyyntö. Mutta 

verottaja ei tiedä eikä edes 
välttämättä haluakkaan 
tietää, onko metsänomis-
tajalla metsään kohdistu-
via menoja. Joten menois-
ta ilmoittamatta jättäminen 
on todellista tappiota vain 
metsänomistajalle, ei verot-
tajalle, korostaa Härkönen.

Härkönen totesi, met-
sänhoitoyhdistykseltä voi 
pyytää neuvoja, mikäli 
metsäveroilmoituksen te-
kemisessä joku asia askar-
ruttaa. Yllättävän monet 
metsätalouden menot ovat 
vähennyskelpoisia, esi-
merkiksi on mahdollisuus 
käyttää työhuonevähennys 
verotuksessa. Veroilmoi-
tukseen liittyviä kuitteja ja 
tärkeitä asiakirjoja on säi-
lytettävä vielä kuuden vuo-
den ajan.

Tilaisuudessa järjeste-
tyssä arvonnassa metsä-
hoitoyhdistyksen lahjoit-
taman kirveen voitti Aini 
Seppänen, Pohjola Vakuu-
tuksen palosammuttimen 

Aino Ervasti ja Osuuspan-
kin huovan Paavali Ervas-
ti ja lippiksen Tarja Kok-
ko. Voittajille on ilmoitettu 
henkilökohtaisesti ja he voi-
vat noutaa palkintonsa 

Osuuspankin kassapalve-
luista.

Pertti Kuusisto

Uusi Lastensairaala 2017 
-hankkeen tukiyhdistys on 
järjestänyt valtakunnalli-
nen keräyksen lastensairaa-
lan rakentamiseksi Helsin-
kiin. Uudessa sairaalassa 
hoidetaan vaikeasti sairai-
ta lapsia joka puolelta maa-
ta. Helsingin Meilahteen 
rakennettava uusi lasten-
sairaala korvaa Lasten klini-
kan ja Lastenlinnan vanhen-

Hyväntekeväisyyskonsertti lastensairaalan hyväksi
tuneet tilat.

Pudasjärvellä on myös 
innostuttu asiasta ja jouk-
ko vapaaehtoisia on tuu-
mauksen jälkeen päättänyt 
järjestää asian hyväksi hy-
väntekeväisyyskonsertin 
yhteistyössä eri osapuolien 
kanssa. Tapahtuma ei ole 
poliittinen, vaan lähtee puh-
taasta halusta olla mukana 
erittäin tärkeässä asiassa.

Hyväntekeväisyyskon-
sertti järjestetään 28.2. per-
jantai-iltana Kansalaisopis-
ton Salikissa. Ohjelman on 
koonnut Kansalaisopiston 
opistolaiskunta, tilaisuuden 
kahvituksen sponsoroi ja 
järjestää Keskustan kunnal-
lisjärjestö. Täytekakun kon-
serttiin tarjoaa Pudasjärven 
K–supermarket. Ostamalla 
hyväntekeväisyyskonsertin 

20 euroa maksavan ohjel-
malehtisen saa paikan pääl-
lä myös kakkukahvit. Alle 
viisitoistavuotiaat pääsevät 
tilaisuuteen ilmaiseksi.

Tavoitteena on saada 
Kansalaisopiston Salikis-
sa tupa täyteen. Järjestäjät 
toivovat, että pudasjärve-
läiset kutsuvat konserttiin 
mukaan ystäviä ja tuttuja 
muistakin kunnista. Tapah-

Uusi lastensairaala 2017 keräyksen Pudasjärven hyväntekeväisyyskonserttia valmisteltiin 20.1. tiistaina kaupungintalolla.

tumaan osallistuvat pääse-
vät kuuntelemaan hienoja 
musiikkiesityksiä ja nautti-
maan hyvästä tunnelmasta 
tärkeän asian puolesta.

Keräyksen tuotto lahjoi-
tetaan lyhentämättömänä 
Uusi lastensairaala tukiyh-
distyksen tilille ja Pudasjär-
vellä vastuuhenkilöinä ovat 
Jouni Piri ja Erja Komulai-
nen.

Keräyksen valtakunnal-
linen kokonaistavoite on 30 
miljoonaa euroa ja tiistaina 
21.1. päivitetyn tiedon mu-
kaan keräystilille oli kerty-
nyt vajaa 20 miljoonaa eu-
roa. Keräys on siis edennyt 
hienosti. Pääosa osa sairaa-
lan rakentamisesta kustan-
netaan valtion varoin.

Konsertin järjestäjät toi-
vovat, että muutkin tahot 
innostuisivat järjestämään 
keräyksen hyväksi erilaisia 
tapahtumia, arpajaisia, kirp-
pareita ynnä muuta. Raha-
lahjoituksen voi myös tehdä 
suoraan Uusi lastensairaala 
tukiyhdistyksen tilille, josta 
lisätietoa löytyy osoitteesta 
uusilastensairaala2017.fi.

Pudasjärven yhteistyö-
porukka haastaa kaikki Pu-
dasjärveläiset yhdistykset, 
yritykset ja yksityiset ihmi-
set tekemään rahalahjoituk-
sen hyvän asian puolesta. 

Pertti Kuusisto
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Lukijan kynästä

Tammenlehvän Perinneliitto 
kartoitti vuoden 2013 aika-
na tietoja talvi-, jatko- ja La-
pin sotien muistomerkkejä. 
Pudasjärven Sotaveteraanit 
kartoittivat myös Pudasjär-
veltä löytyvät muistomerkit 
ja hommaan he pyysivät pai-
kallistuntija Eero Ahosta.

- Muistomerkkien ja nii-
hin liittyvien tietojen etsi-
minen oli melko haastavaa. 
Esimerkiksi kaupunginar-
kistosta olisi varmaankin 

Muistomerkkitietojen kokoaminen edistyy hyvin
löytynyt laajemmin tietoa 
muistomerkkien tarkoista 
paljastuspäivistä, mutta ar-
kistonhoitajan vaihduttua, 
ihan kaikki ei ollut helpos-
ti löydettävissä. Itse muisto-
merkkien löytymisessä aut-
toivat paikalliset ihmiset, ja 
olen kiitollinen avusta, Aho-
nen kertoo.

Haastavimpia löydettä-
viä olivat Ahosen mieles-
tä ne muistolaatat, jotka oli 
alun perin sijoitettu julkisiin 

tiloihin. Omistajien vaihtu-
essa tiloissa myös muisto-
laattoja siirrettiin. Näiden-
kin löytymisessä paikallisten 
tietämys ja avuliaisuus oli-
vat ensisijaisen tärkeää.

Pudasjärvellä on kaksi 
Lapin sodan muistomerkkiä, 
joista Hetekylän tienhaaras-
sa oleva sodan aloituksen 
muistomerkki. Aittojärvel-
tä löytyvä merkki muistaa 
Kantolanniemi –Mertajärvi-
Aittojärvi koukkausta. Hete-
kylän tienhaarassa on myös 
korsu ja juoksuhautaa, Hau-
pitsi sekä Pekka Niemitalon 
muistokaapit.

Sankarivainajia Pudasjär-
vellä on kaikkiaan 421 ja hei-
dän muistokseen kouluil-
le on paljastettu Pro Patria 
tauluja 20 kappaletta. Muis-
totauluja löytyy Aittojärven, 
Hirvaskosken, Kipinän, La-
karin ja Sarakylän kouluilta. 
Kylätaloilla Iinattijärvellä, 
Korpisella, Livolla, Paukke-
rinharjulla ja Syötteellä.

Siirrettyjä muistolaatto-
ja löytyy esimerkiksi Ervas-
tin kyläkaupalta, Hetekylän 
nuorisoseuran talosta, Pu-

hoksen kylätalosta ja Pärjän-
suon kylätalolta.

Merkeistä kirjatut tiedot 
ovat osittain puutteellisia, 
esimerkiksi paljastuspäivä-
määristä uupuu vielä tieto-
ja. Mikäli joku lukijoista voi 
auttaa täydentämään tietoja, 
asiasta voi olla yhteyksissä 
Eero Ahosen kanssa, nume-
roon 040 530 2536. JK

Hetekylän tiehaarassa olevan Lapin sodan muistomer-
kin paljastustilaisuudessa Eero Talala ja Erkki Nauha 
tekevät kunniaa. Täällä ammuttiin Lapinsodan ensim-
mäiset laukaukset 28.9.1944.

Kansalaisopiston Salikis-
sa on Pudasjärven Maan-
puolustusnaisten kerää-
mää Lotta-Svärd aineistoa 
nähtävillä vitriinissä.

Lakarin koulun pihan läheisyydessä on kenties Pudas-
järven komein sankarivainaille omistettu Pro Patria 
muistolaatta, joka paljastettiin vuonna 1995. Pienem-
piä laattoja on saatettu kiinnittää vaikka talojen seiniin.

K
un tulee 
”mummi” 
ikään, alkaa 
kummasti 

muistella ” vanhoja hyviä 
aikoja” lapsuus muisto-
ja. Ja ihme kyllä, aika kul-
taa muistot. Muistelemme 
mielellämme niitä aurin-
koisia päiviä, silloin kun 
olimme nuoria, vapaita, 
voimiemme tunnossa ja 
ystävät kulkivat vierellä.

Ja elämä kuljettaa.--- 
Varhaisin ”polkumuisto-
ni” on Jokelasta (varjona 
taannoin olleet koulusur-
mat). Olin vanhempieni 
kanssa sunnuntaikävelyl-
lä ja niin pieni, että minua 
talutettiin. Olin vilkas ja 
joka paikkaan ehtivä, ar-
veltava syy taluttamiseen. 
Valtavan kokoiset riippa-
koivut kaartuivat rantapo-
lun ylle, aurinko tietenkin 
paistoi, linnut lauloivat, 
vesi kimalteli upeasti ja 

Muistojen Polkuja
syötimme kesysorsia.

Seuraavat polkumuis-
tot siirtyvät Taivalkoskel-
le ja Kalle-papan seuraan. 
Minä lapsi, vailla peräänkat-
sojaa ja pappa sairas vanhus, 
ei enää isoihin töihin pysty-
nyt. Ja meillä ei ollut muuta 
kun aikaa. Toivotimme ke-
vään tervetulleeksi Iiviö-jär-
velle. Seilattiin jäälautoilla 
uiton tukkien seassa. Ja ve-
neellä särjettiin niitä. Odotel-
tiin hyviä onki-ilmoja. jolloin 
vene ankkuroitiin linjassa 
vanha petäjä meidän puolel-
la ja Iiviön riihi järven toisel-
la puolen. Siinä oli kylän pa-
ras ahventen narrauspaikka. 

Elämä oli suurta seikkai-
lua, sain kuunnella papan 
muisteluita omasta lapsuu-
destaan, kauheuksia sodasta 
ja elämän viisauksia. Pappa 
opetti kaikki eläinten juo-
mapaikat, polut ja linnun-
pesät. Kun hiihtelin yksin 
mummolaan yöksi, herätte-

lin puiden alta kaikki otuk-
set poroista jäniksiin. Tutkin 
kaikki ojanpenkat, mistä löy-
tyisi kärpän tai hiiren pesiä. 
Eikä koskaan tullut mieleen 
pelätä mitään, kun pappa se-
litti mistä mikäkin johtuu. 
Sain olla lapsuuden turval-
listen aikuisten seurassa. 
Kerrankin tulin Kuusinie-
men isännän mopon tarakal-
la mummolaan, järven jäällä 
oli tosi paljon vettä. Oli vii-
meisen päälle taitava kus-
ki. Silloin ei tarvittu erikseen 
elämyskokemuksia, arki nii-
tä järjesti.

Leikkikaverit asuivat 
kaukana. Ohje oli, kun suon 
yli mentiin, polulta ei syr-
jään saanut astua. Isommat 
pojat ”urheilivat” pitkos-
puilla pyörällä ajoa takape-
rinkin. Ja hauskaa oli.

Kun siirryin Ouluun, po-
lut muuttuivat ja varmaan 
myös minä kasvoin, koulu 
kun painoi päälle. Oli kovan 

Kuvassa Kalle-pappa ja pienoinen 
Onerva Ronkainen vuonna 1961 Taivalkoskella.

työn takana opetella luistele-
maan 8-vuotiaalle liian isoil-
la ja tosi rumilla kaunokeil-
la. Kastellissakin juostiin 
illat koko korttelin lapsilau-
man kanssa. Haettiin poru-
kalla ”tinkimaito” Knuutilan 
tilalta. Vaikka maidonhaku 
kesti, eivät äidit muistaakse-
ni valittaneet. Monesti hypit-
tiin pellonojiin päälleen lu-
meen ja maitopäälärit olivat 
tien poskessa. Tehtiin majo-
ja lähimetsiin ja aina oli joku 
kisa menossa. Sisällä ei juu-
ri oltu, kun ei ollut muka mi-
tään tekemistä, pikkusiskon 
paimentamista lukuun otta-
matta.

Polut kiertelivät pitkin 
Suomea opiskeluaikana ja 
välillä piti karttaankin tur-
vautua suurimmissa kau-
pungeissa, että osasi. Sitten 
tuli vastaan muuan Jonku-
lainen mies ja vei mukanaan 
Pudasjärvelle. Huomasin, 
että tämä on maailman paras 

paikka asua! Sain opetella 
uuden ammatin, navettapo-
lulla. Ja sain alkaa talutella 
omia pieniäni metsäpoluilla 
ja marjaretkillä.

Niin elämä kuljettaa ja 
kun aikaa laitetaan eteen-

päin, niin voi olla, että 
minuakin tarvitsee alkaa 
taluttaa uudestaan, sitten 
köppämuorina.

Onerva Ronkainen

Ely-keskus ansaitsee kiitoksen myönteisestä lausunnosta: ”voi-
malaitosrakentaminen ei heikennä Natura-alueiden luontoarvoja 
merkittävästi”, (Kaleva 4.1.2014). On väitetty, että Kollaja-altaan 
vesivarasto tuhoaisi tulvametsiä. ”Ei tuhoa” (Kaleva 14.1.2014/Lu-
kijalta). Kollaja ei kuivata myöskään jokea, vaikka julkisuuteen näin 
väitetään.

Kollaja-hankkeen toteutuessa hyödyt Pudasjärvelle olisivat val-
tavat. Luontoarvojen säilymisen lisäksi saavutettaisiin tulvasuoje-
lua, jolloin esimerkiksi 125 rakennusta vapautuisi tulva-alueesta. 
Päästötön energiatuotanto tukee Suomen tavoitetta pienentää 
haitallisia päästöjä uusiutuvalla ja päästöttömällä energialla. Hanke 
toisi myös arvokasta säätövoimaa, jota tuulivoiman tuotanto tar-

vitsee. Investointien noin 140 miljoonan euron ja työllisyyden vai-
kutukset alueelle olisivat merkittävät. Suurin osa investointipotis-
ta kuluu rakentamistöihin alueella. Hanke lisäisi alueen matkailu- ja 
virkistystoimintaa sekä vahvistaisi kalakantoja. Tekojärvi sopii vir-
kistyskäyttöön ja 12 km rantaa sopii rakentamiseen.. Pudasjärven 
kaupunki hyötyisi kiinteistöverotulosta, joka olisi vuodessa miljoo-
na euroa. Verotulo on työttömyydestä kärsivälle kaupungille kor-
vaamattoman tärkeä. Eikä sen verotulon saaminen vaadi kaupun-
gilta palveluita eikä muutakaan panostusta.

Ihmetystä herättävät yksityiset kannanotot, asiantuntemukset 
ja kirjoitukset, jotka tulevat Pudasjärven ulkopuolelta, joissa neu-
votaan miten täällä pitäisi elää ja olla. Paikallinen pudasjärveläinen 

väestö on tässä asiassa paras asiantuntija. Viini-
vaaran vedet oltaisiin valmiit ottamaan Pudas-
järveltä, mutta samalla vastustetaan Pudasjärven 
kaupungin työhankkeita ja mahdollisuutta hyö-
dyntää omia luonnonvarojaan. Yhden asian liikkeessä Suomessa 
vastustetaan kaikkia energiantuotantomuotoja, omassa taloudes-
sa he kuitenkin käyttävät sähköä surutta, kun sähkön saa helposti 
kodin pistorasiasta. Kollaja kestää pudasjärveläisten moninaiskäy-
tön. Pudasjärvellä eletään työtä tekemällä.

Reijo Talala

Kollajasta elinvoimaa maakuntaamme
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Taajaman metsien 
maisemanhoitohakkuita jatketaan

Kaupunginhallitus käsitte-
li tiistain 20.1. kokoukses-
saan Kurenalan taajama-alu-
een kaupungin omistamien 
puistometsäalueiden suun-
niteltuja harvennushakkui-
ta. Hakkuiden päätarkoitus 
on maisemanhoito ja paran-
taa asutun ympäristön viih-
tyisyyttä. Suunniteltuihin 
kohteisiin on tehty ennakko-
raivauksia jo viime vuonna. 
Pudasjärven metsänhoitoyh-
distys on pyytänyt kaupun-
gin puolesta tarjoukset har-
vennushakkuista ja näiden 
pohjalta kaupunginhallitus 
teki päätöksen Stora Enso 
Oyj:n ostotarjouksen hyväk-
symisestä.

Tarjouspyyntö perustuu 
aikaisemmin tänä vuonna 
hyväksyttyyn taajamamet-
sien hakkuusuunnitelmaan. 
Suunnitellun puukaupan 
hakkuukertymä on arviolta 
4468 kuutiometriä, josta en-
siharvennusta on 625, har-
vennusta 3462 ja uudistus-
hakkuuta 381 kuutiometriä. 
Tarjouspyynnön mukaan 
ostaja kerää ja kuljettaa ok-
sat sekä latvukset pois taa-
jama-alueen harvennuksil-
ta. Määräaikaan 18.12.2013 
mennessä tarjouksensa jätti-
vät Stora Enso Oyj ja Pölkky 
Metsä Kuusamo Oy. Ennen 
hakkuiden aloittamista ase-
makaava-alueella, haetaan 
hankkeelle maisematyölupa.

Peikkopolun  
laajennushanke  
toteutumassa
Pudasjärven Kelo-Syötteen 
alueella sijaitsevan Peikko-
polun kunnostus- ja laajen-
nushanke on saanut myön-
teisen rahoituspäätöksen. 
Hankkeen hyväksytty kus-
tannusarvio on noin 71 000 
euroa, josta EU:n + valtion 
rahoituksen osuus on 70 

Viime kevättalvena raivattiin muun muun muassa Kuusamotien varren metsiä ja 
maisemat siistiytyivät huomattavasti. Kuvassa Neste-huoltamon takana puuta las-
tataan rekan kyytiin. 

Pudasjärven kaupungin maankäyttöinsinööri Markku 
Mattinen ja Stora Enson hankintaesimies Aimo Kaivo-
rinne sekä Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Antti Härkönen tutustumassa viime kevättalvena Ank-
kalinnan maisemanhoitokohteeseen.

Peikkopolulla on järjestetty useita tapahtumia, josta 
esimerkkinä lokakuussa 2011 järjestetty tapahtuma, 
joka kokosi parisataa osallistujaa kunnostamaan peik-
kopolkua. Vattukurun Veera ja Erakko-Emmi tulivat las-
ten kanssa hyvin toimeen.

prosenttia ja kuntarahoituk-
sen osuus 30 prosenttia.

Kokous päätti Peik-
kopolun laajennushank-
keen toteutuksesta ja si-
toutumisesta hankkeen 
kuntarahoitusosuuteen, joka  
on noin 21 000 euroa. Hank-
keeseen tarvittava määrä-
raha on jo aiemmin kirjat-
tu kaupungin vuoden 2014 
talousarvioon. Hankkeen 
vastuuviranhaltijana toimii 
palvelusuunnittelija Ritva 
Kinnula.

Kehittämis- ja elinkeino-
palvelujen valmistelemasta 
hankkeesta Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus on tehnyt 
valtionavustuksen myöntö-
päätöksen ja hanke on myös 
Manner-Suomen

maaseutuohjelman 2007 
- 2014 mukainen. Hanket-
ta rahoitetaan hakemuk-
sesta poiketen ohjelman 
matkailuelinkeinojen toi-
menpiteestä, jossa voidaan 
tukea olemassa olevien mat-
kailu- ja vapaa-ajan reitistö-
jen kehittämistä.

Hankkeen aikana kun-
nostetaan ja laajennetaan 

Pudasjärven Kelo-Syötteen 
alueella sijaitseva Peikko-
polku ja kehitetään sitä niin, 
että se palvelee matkailijoita 
ja erilaisia erityisryhmiä pa-
remmin. 

Peikkopolun pisimmän, 
niin sanotun Ketun-kierrok-
sen pituus on 3200 metriä ja 
varsinainen Peikko-polku 
on 2060 metriä ja invareit-
ti on 400 metriä pitkä. Po-
lun alkupiste sijaitsee Ke-
lo-Syötteellä hiihtolatujen 
lähtöpaikalla. Kaupungin 
ja maanomistajan välille on 
tehty vuokrasopimus, joka 
antaa kaupungille oikeudet 
hyödyntää ja ylläpitää po-
lun kuntoa 31.12.2027 saak-
ka.

Peikkopolku on kaikkien 
avoimessa käytössä, mut-
ta osaltaan polun kunnosta-
minen tukee myös Syötteen 
alueen matkailun kehittä-
mistä ja lisää alueen veto-
voimaa. Polku on päässyt 
rapistumaan osittain niin 
huonokuntoiseksi, ettei sin-
ne enää voida ohjata käve-
lijöitä. Polun kokonaisval-
taisella kunnostamisella se 
saadaan toimivaksi koko-
naisuudeksi, joka palvee 
niin paikallista väestöä kuin 
alueella matkailevia turiste-

Luonnonmateriaaleista 
tehty Sotkupeikko. 

ja sekä erilaisia erityisryh-
miä. Peikkopolku on teh-
ty 1990-luvun alkupuolella 
alueella matkailevien lapsi-
perheiden ulkoilu- ja retkei-
lykohteeksi. Lisäksi alueel-
la on mahdollista järjestää 
peikko-teemaisia tapahtu-
mia. 

Kaupunginhallitusta on 
pyydetty esittämään Kiin-
teistö Oy Pudasjärven Jää-
halli -yhtiön hallitukseen 2 
edustajaa. Kaupungin edus-
tajiksi nimettiin kiinteistö-
päällikkö Kari Rissanen ja 
vapaa-aikaohjaaja Sampo 
Laakkonen. PK

31. RR-hiihto starttaa jäl-
leen 440 kilometrin hiihto-
matkalle maaliskuun viikol-
la 10 Kuusamosta ja päättyy 
Tornioon viikolla 11. Nel-
jä täyttä ryhmää ja 18 eri 
kansallisuutta hiihtää jäl-
leen Koillismaalta Peräme-
ren perukalle. Hiihtäjiä on il-
moittautunut mukaan 380 ja 
heistä ensikertalaisia on kak-
si kolmannesta.

Hyvin ovat edustettuina 
myös naapurimaat, Venäjäl-
tä saapuu 35, Norjasta kym-
menen ja Ruotsista kaksitois-
ta. Kotimaisten 128 hiihtäjän 
jälkeen eniten osallistumi-
sintoa on saksalaisilla, 54 
osallistujan voimin. Myös 
suuri joukko RR-konkareita 
saapuu mukaan, esimerkik-
si sveitsiläinen Alfred Stei-
ner on mukana jo 23. kertaa! 
Kaukaisimmat hiihtäjät tule-
vat Kanadasta ja Japanista.

Yli 30 vuotta RR-hiih-
toa on hionut tapahtumasta 
kansainvälisen mutta myös 
kotimaisen. Moni -hiihtäjis-
tä tulee toteuttamaan omaa 
henkilökohtaista tavoitet-
taan tai hakemaan erilais-
ta kokemusta. Ulkomaisilla 
hiihtäjillä taas on kiinnostus 
suomalaisiin, suomalaiseen 

Rajalta Rajalle-hiihto 
on suositumpi kuin 

koskaan!
kulttuuriin ja kanssakäymi-
seen. Tämän todisti myös 
eräs neljättä kertaa RR-hiih-
toon tuleva brittihiihtäjä, 
joka kirjoittaa ettei hän ole 
oikein hyvässä hiihtokun-
nossa mutta ei malta olla 
pois kun kanssahiihtäjät, rei-
tin varrella kohdatut ihmiset 
ja tapahtuma itse ovat niin 
kotoisia ja mukavaa.

Oman ja ison merkityk-
sensä saavat RR-hiihtorei-
tin majoitukset ja ne niin 
yllätykselliset ja odotetut 
huoltopisteet reitin varrel-
la. Hiihtäjiä myös odotetaan 
huoltopisteillä. RR-huolto-
pisteet ovat vuoden koho-
kohta tekijöillensä, neljän 
päivän aikana tavataan lu-
kuisia kansallisuuksia ja pu-
hutaan kieliä ja nautitaan 
taukopaikan antimista ja au-
tetaan mitä erikoisimmis-
sa tilanteissa. Luodaan jopa 
pitkäkestoisia ystävyyssuh-
teita. Näiden ja muiden tal-
koolaisten kautta ollaankin 
varmaan RR-hiihdon ytimen 
äärellä. Liikunnasta saadaan 
nauttia kotikutoisessa ja ren-
nossa, mutta kansainvälises-
sä Rajalta Rajalle -hiihdossa.

Heino Ruuskanen

Yhteiset taukohetket ovat ikimuistoisia tutustumisti-
lanteita hiihtäjille sekä paikallisille, kuva vuoden 2013 
RR-hiihdosta.

Hyvän Olon lauantai 
Hirvaskoskella

On meillä lauantaina tarjota teille monenlaista mukavaa ja
kaunista katsottavaa.

Hierojan käsiin pääset muokattavaksi,
kampaaja laittaa kutrisi valloittavaksi.

Jalkahoitaja känsät rapsii,
hyvinvointituotteet löytyy mukaan asti.

Käsityötä on myöskin monenlaista,
korttia, korua, tonttua ja muuta kotitekoista.

Ja paljon muuta kaunista alle ja päälle,
kelpaa sitten vaikka suunnata luistimilla jäälle.

Kahvilassa voit istahtaa tovin,
siellä ei kukkaro vajene kovin.
Lapset meillä muistettu on,

liikuntaseikkailu heille on verraton.
Tulukaahan porukalla käymään meille,
me pijetään ovia klo 11-14 auki teille.

Tervetuloa Hirvaskoskelle lauantaina 1.2.2014!

Toivottelee 
Ylitalon Paula
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Tiistaisin 
hiustenleikkaukset 
ilman ajanvarausta 

klo 9-17. 

MALLI- JA VARASTOUUNIT POISTOHINTAAN!

Centus 1 ja 2

NunnaUuni. Se kestävä vuolukiviuuni.

Meeri 1

5850,-
ovh. 7240,-

NYT

2590,-NYT

ovh. 3000,-ovh. 6100,-

4900,-

Vanessa 6
kulmatakka

NYT

3750,-
ovh. 4660,-

Genius
valkoinen

NYT

Antti 1

2490,-
ovh. 3150,-

NYT

Ison ruokasäkin ostajalle 
Jahti & Vahti Liha-ateria

KAUPAN 
PÄÄLLE!

Tarjous koskee 10–15 kg Jahti&Vahti
-täysravintoja. Tarjous voimassa 28.2.2014 asti.

lasikuiTu 
kelkka-ahkioT

137x68x37 cm

395,-
60 cm, sis. aisan

495,-
70 cm, sis. aisan

kelkka-ahkioT
187x95x37 cm

239,-119,-
veToaisa-
sarja

99,-

laTuhöYlä

279,-

lasikuiTuiNeN
hiihTäjäN ahkio

250,-
45x145 cm

290,-
48x170 cm

valjaaT

125,-
veToaisaT

50,-pari

Talousreki

395,-
Tukkireki

495,-

MeilTä MYös
koiraNkopiN 
pehMusTe
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Yhteisvastuu käynnistyy 
sunnuntaina 2.2. ja tänä 
vuonna aiheena on Saatto-
hoito, hyvä kuolema. Tavoit-
teena on parantaa yhteis-
vastuuvaroin suomalaista 
saattohoitoa sekä turvata ih-
misoikeuksia Guatemalassa.

- Tämä on vakava ja tär-
keä asia. Me haluamme ko-
rostaa laadukasta saatto-
hoitoa, joka mahdollistaa 
hyvän kuoleman. Täällä 
Pudasjärven seurakunnas-
sa keskitytään erityisesti lis-
takeräykseen. Monet jo tu-
tut aktiiviset kerääjät ovat 
liikkeellä tänäkin vuonna, 
mutta myös uusia innokkai-
ta kerääjiä tarvitaan, kertoo 
diakonissa Eeva Leinonen.

Avauspäivänä 2.2. seura-
kuntakeskuksessa ja Saraky-
län kappelissa järjestettävän 

Yhteisvastuu 2014 parantaa suomalaista saattohoitoa
jumalanpalveluksen jälkeen 
voi saada listoja, joita voi 
hakea myöhemminkin dia-
koniatoimistosta ja kirkko-
herranvirastosta. Vuosittain 
kerääjiä on 70–100 ja erityi-
sesti sivukylien kerääjille on 
tarvetta.

- Keräysalueet on lajiteltu 
karttoihin alueittain ja aikaa 
on huhtikuulle saakka. Alu-
eet eivät ole kovin isoja, ja 
ne saa käydä läpi ihan omaa 
tahtiaan, vaikkapa kaverinsa 
kanssa. Lipaskeräykset sit-
ten keskitetään tarkemmin, 
maaliskuulla kauppojen 
edustoille, kertoo Leinonen.

Lisäksi torstaina 20.2. jär-
jestetään seurakuntakeskuk-
sessa kello 11–18 perheta-
pahtuma vauvasta vaariin. 
Ohjelmassa on makkaran-
paistoa, onnenpyörän pyö-

ritystä, rukouspolku ja 
musisointia yhdessä. Ta-
pahtuman arpajaisista, her-
nekeittolounaasta ja muista 
kertyneet varat ohjataan yh-
teisvastuukeräykseen.

Suomessa saattohoitoa 
tarvitsee vuosittain noin 15 
000 parantumattomasti sai-
rasta ihmistä. Tällä hetkel-
lä jokaisella heistä ei kui-
tenkaan ole mahdollisuutta 
laadukkaaseen tukeen ja 
hoitoon elämänsä viimeisil-
lä metreillä.

Yhteisvastuuvaroin luo-
daan valtakunnallinen saat-
tohoidon osaamisverkosto. 
Keräyksen tuotolla järjeste-
tään saattohoitokoulutuksia 
eri puolilla Suomea, esimer-
kiksi vapaaehtoiselle saatto-
hoitotukihenkilölle.

Keräysvaroin perustetaan 
myös sähköinen saattohoi-
don tuki- ja neuvontajärjes-
telmä, joka palvelee ammat-
tihenkilöstöä sekä potilaita 
ja heidän omaisiaan kaik-
kialla Suomessa.

Ulkomainen kohde on 
Guatemala
Lisäksi yhteisvastuun ul-
komaisena kohteena on 
Guatemala, missä ihmis-
ten epätasa-arvoisuus ja ih-
misoikeusrikkomukset ovat 

Diakonissa Eeva Leinonen kannustaa myös uusia yh-
teisvastuukerääjiä mukaan hyvälle asialle.

suuri ongelma. Alkuperäis-
kansan edustajia, mayoja, 
syrjitään monin tavoin. Yh-
teiskunnan palveluja joutuu 
odottamaan tai niitä ei saa. 
Mayojen asuttamia maa-alu-
eita luovutetaan korvauk-
setta teollisuusyrityksille. 
Naiset ja lapset kärsivät per-
heväkivallasta. Monet eivät 
edes tiedä oikeuksistaan yh-
teiskunnassa.

Kirkon Ulkomaanapu 
toimittaa perille varat, joil-
la yhteisöjä koulutetaan tie-
dostamaan ja vaatimaan oi-
keuksiaan omaan kieleen, 
kulttuuriin, maahan ja pal-
veluihin. Lisäksi tuetaan yh-
teisöjä, erityisesti nuoria ja 
naisia, kehittämään toimeen-
tuloaan ja osallistumaan yh-
teiskunnalliseen päätöksen-
tekoon. JK

Yhteisvastuukeräyksen ulkomainen kohde on Guate-
mala, jossa halutaan parantaa alkuperäiskansan ih-
misoikeuksia ja poistaa perheväkivaltaa.

Taiteen monitoimimies Ta-
pani Kokko avasi näytte-
lynsä Kummitustalo Oulun 
taidemuseossa perjantaina 
24.1. Näyttely käsittää yli 
sata teosta: värikkäitä puu-
veistoksia, maalauksia, reli-
efejä ja persoonallista näke-
mystä.

Kokko kertoo, että var-
haisimmat teokset ovat ar-
violta vuodelta 2001, ja vii-

meiset työt hän viimeisteli 
vasta muutama viikko sit-
ten. Tapani Kokko on ko-
toisin Pudasjärveltä, Yli-
Siuruan suunnalta. Kokko 
myöntää, että teoksissa 
saattaa näkyä se, että Kari 
Tykkyläisen kanssa on tul-
lut juotua samoista vesiput-
kista ja lisäksi hän ihailee 
Tykkyläistä taiteilijana.

Näyttelytilaan on raken-

nettu aivan omanlaisensa 
ja alati muuttuva valaistus 
elävöittämään näyttelyä. 
Kokko vihjaa, että katso-
maan tulevien kannattaa 
saapua vasta museon vii-
meisinä aukiolotunteina, 
koska hämärämmällä va-
laistukset pääsevät oikeuk-
siinsa isoikkunaisessa tilas-
sa. Aavemaiset huhuilut, 
kriittisen taiteilijan mumi-

nat sekä moottorisahablues 
kuuluvat näyttelytilan ääni-
maisemasta. Valaisun ja ää-
nimaailman luomisesta on 
vastannut valosuunnittelija 
Severi Haapala.

Kahteen huoneeseen ja-
etussa näyttelyssä suurem-
masta löytyy värikäs osuus. 
Puuveistoksissa näkee har-
vemmin niin kirkkaita väre-
jä, kuin mitä Kokko töissään 

käyttää, ja myös se tekee 
niistä poikkeavia. Lisäksi 
vapautunut leikkisyys, vii-
meistelemätön punk-henki 
ja roisi huumori poukkoile-
vat teoksessa jopa liian alle-
viivaavasti. Naamiohahmot 
seikkailevat teoksissa, polk-
katukkainen tyttö ja possu-
poika ovat nähtävissä use-
assa paikassa.

Toisessa huoneessa esil-
lä on värittömämpää tuo-
tantoa ja lisäksi mahdolli-
suus katsella pätkiä Tapani 
Kokosta kertovasta pitkäs-
tä dokumentista, joka on 
työn alla. Lisäksi tulevista 
produktioista Kokko mai-
nitsee Veistäjät-näytelmän, 
jonka ohjaa Kristian Smeds 
ja se esitetään maaliskuussa 
kansallisteatterin Omapoh-
ja-näyttämöllä. Kummitus-
talo- näyttely on esillä maa-
liskuun 16. päivä saakka. 

Jenny Kärki

Taiteilija Tapani Kokko on kotoisin Pudasjärveltä ja asuu nykyisin Orimattilassa.

Tapani Kokon puuveis-
tokset ovat leikkisiä ja yl-
lättävän värikkäitä.

Tapani Kokon näyttely avattiin 
Oulun taidemuseossa

Hyydepadot ovat aiheut-
taneet ongelmia lähes kai-
killa Pohjois-Pohjanmaan 
joilla. Patojen aiheuttaman 
vedenpinnan nousun vuok-
si jokivarsilla on kastunut 
useita kesämökkejä, sauno-
ja ja piharakennuksia. Vesi 
on noussut teille, pelloille 
ja metsäalueille. Pysyvässä 
asuin käytössä olevia raken-
nuksia ei tiedetä kastuneen.

Rakennuttamispäällik-
kö Timo Karjalainen Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksesta kertoi, että Iijoella 
hyydepatojen ongelmapaik-
koja on aiempina vuosina ol-
lut muun muassa Kurenalan 
taajaman yläpuolella sijaitse-
va Haapokarin alue, jossa on 
aikaisemmin jouduttu myös 
torjuntatöihin.

- Tänäkin vuonna siellä 
on pieniä hyydepatoja ha-
vaittu, mutta tietääksemme 
vahinkoja ei ole kuitenkaan 
tullut. Viime vuonna Haa-
pokarin alueelle jokirannoil-
le rakennettiin tulvansuoje-
lurakenteita, muun muassa 
tulvapenkereitä. Joen ran-
nalla olevan seurantakame-
ran avulla pystytään seuraa-
maan tilanteen kehittymistä.

- Jokien tulvantorjunnas-
sa toimivat yhteistyössä pe-
lastuslaitos ja Ely-keskus. 
Pelastuslaitos suojaa ja eva-
kuoi tarpeen vaatiessa ra-
kennuksia ja Ely-keskuk-
sen käytännön tehtävänä 
on torjua tulvia purkamal-
la tarvittaessa jää- ja hyyde-
patoja. Hyydepatoja esiin-
tyy talvesta riippuen yleensä 
joulukuun alusta helmikuul-
le. Tänä vuonna patojen syn-
tymistä on havaittu Pohjois-
Pohjanmaalla normaalista 
poiketen paikoin jo ennen 
joulua, totesi Karjalainen.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus on purkanut 
jääpatoja kaivinkonetyönä 
muun muassa Pyhäjoella ja 
Sanginjoella. Viime päivi-
nä Kiiminkijoella on joudut-
tu purkamaan hyydepatoja 
useista eri paikoista räjäy-
tystyönä.

Jokiin muodostuneet jää-
kannet vähentävät hyyde-
patoriskiä jokivarsilla, mut-
ta eivät koskiosuuksilla. 
Sulana olevien koskien ala-
osat ovat erittäin otollisia 
paikkoja hyydepatojen muo-
dostumisen kannalta.

Hätätilanteessa tulee ot-
taa yhteyttä pelastuslaitok-
seen. Ajantasaista tulvatilan-
netta Pohjois-pohjanmaan 
alueilla voi seurata interne-
tissä twitteristä osoitteessa: 
twitter.com/POPtulvat PK

Jokien hyyde-
patotilanne 

Pohjois-
Pohjanmaalla
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Tervehdys Syötteeltä

Aika: torstai 13.2.2014 klo 8.30–11.00 
Paikka: Jukolan Pirtti, Jukolantie 4, Pudasjärvi

Tilaisuudessa käsitellään tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen 
ajankohtaisia asioita. Puhujina toimivat PwC:n veroasiantuntijat 
Perttu Ervasti, Hanna-Leena Rissanen ja Anne Klemola.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittauduthan viimeistään 7.2.2014 osoitteeseen  
minna.lakkapaa@fi.pwc.com tai numeroon 020 787 7619.  
Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-allergiat. 

Tervetuloa kuulemaan ja 
keskustelemaan ajankohtaisista 
yritysten veroasioista

Vuonna 2009 Pudasjärven 
kaupunki juhli 370-vuotis-
ta historiaansa ja sen kun-
niaksi valtuusto hyväksyi 
26.2.2009 pidetyssä koko-
uksessa suoritettavaksi 370 
euron vauvarahan pudas-

Vauvaraha 2014
järveläisestä syntynees-
tä vauvasta. Juhlavuonna 
vauvarahaa maksettiin 78 
vauvasta ja maksamista on 
jatkettu vuosittain korotta-
malla summaa yhdellä eu-
rolla joka vuosi. Käytän-

töön on varauduttu myös 
vuoden 2014 talousarvios-
sa ja menettelyä jatketaan, 
tänä vuonna vauvaraha on 
375 euroa. PK

Uusi vuosi on pyörähtä-
nyt käyntiin täysillä. En-
simmäinen sesonki on ta-
kanapäin, ja uusi on jo 
tulossa. Talven markki-
nointitoimenpiteet ovat 
edenneet suunnitelmien 
mukaan. Viime viikon-
vaihteessa olimme Mat-
ka 2014 messuilla hyväl-
lä joukolla edustamassa 
Syötteen aluetta ja Pu-
dasjärveä. Olimme Poh-
jois-Pohjanmaan yhteisel-
lä osastolla piikkipaikalla. 
Uskon, että saimme mes-
suilta kaiken sen hyödyn 
irti, mikä tapahtumasta oli 
irti saatavissa. Mukana sa-
malla osastolla olivat Ro-
kuan Geopark ja Oulun 
Matkailu Oy.

Radiokampanja Ra-
dio Aallossa on käynnissä 
sekä Radio Novan kam-
panja starttasi juuri ra-
dionova.fi -sivuilla ja täl-
lä viikolla sitten radiossa. 
Molemmat radiot kuulu-
vat melkein koko maassa. 
Valtakunnallista ilmoitte-
lua on myös Seurassa. Tal-

vi Syöte -makasiinia jaetaan 
vielä alkuvuodesta Pohjan-
maan alueelle.

Talven tapahtumia on 
myös edelleen kehitelty ja 
monipuolistettu. Tapahtu-
makalenterista syote.fi -si-
vuilta löytyy kaikki alueen 
tapahtumat. Kaikkea kivaa 
on menossa melkein koko 
ajan, rinteillä, Luontokes-
kuksessa ja ravintoloissa, 
tässä muutama esimerkki:

Perinteiset Umpihanki-
hiihdon MM-kisat alkavat 
perjantaina 7.2. Torstaina 
13.2. Radio Novan Enbuske 
& Linnanahde Crew tulee te-
kemään aamuohjelmaa suo-
rana Syötteeltä. Porokarne-
vaalit järjestetään nyt kaksi 
kertaa torstaina 20.2. ja tors-
taina 27.2., sekä perinteiset 
Hankihulinat torstaina 6.3., 
näin saamme kaikille hiihto-
lomaviikoille lisää ohjelmaa. 
Torimyyjiä tarvitaan, joten 
aina mukaan sanaa saa le-
vittää eteenpäin. Ilmoittau-
tumiset torimyyjäksi noihin 
kaikkiin kolmeen tapahtu-
maan voi tehdä Luontokes-

kukseen (irja.leppanen@
metsa.fi).

Luontokeskuksessa on 
Satu metsässä -näyttely. 
Näyttely kannustaa erityi-
sesti lapsiperheitä ja lapsia 
lähtemään retkelle met-
sään. Näyttelyyn voi tu-
tustua 29.3.2014 saakka.

Uutuutena tälle kau-
delle on aloittanut Neva-
kiven Syöte Express. Reit-
ti ajetaan Syötteen, Oulun 
linja-autoaseman ja Oulun 
lentoaseman välillä 21.4. 
saakka. Bussi kulkee tors-
taisin ja sunnuntaisin. Ou-
lun rautatieasemalta on 
myös bussiyhteys Syöt-
teelle. Suksibussi kulkee 
kuten aikaisempina vuo-
sina kuljettaen hiihtäjiä 
lauantaisin Oulusta Syöt-
teelle ja takaisin. Alue-
bussi liikennöi myös van-
haan malliin, kuljettaen 
asiakkaita Syötteen alueel-
la, rinteille ja majoituspai-
koille.

Vauhdikasta talvea kaikille!
tj Rauno Kurtti
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Puikkarissa järjestettiin vii-
me viikolla InBody -varta-
lonkoostumusmittauksia. 
Pudasjärven kaupungin lii-
kuntatoimen vapaa-aika-
ohjaaja Sampo Laakkonen 
kertoo, että kävijöitä neljän 
päivän aikana oli yhteensä 
60 ja etenkin miesten osuus 
kävijöistä on kasvussa.

InBody-mittauslaite on 
Pohjois-pohjanmaan liikun-
ta ry:n omistama laite, joka 
kiertää aluetta sopimuksen 
mukaan. Pudasjärvelle laite 
saadaan kahdesti vuodessa, 
jolloin säännöllinen kehon-
koostumuksen seuranta on 
mahdollista. Lisäksi saman-
laista seurantaa voi tehdä 
paikkakunnilla vierailevissa 
Suomenmies- ja Suomennei-
to-busseissa. Laakkonen ker-
too myös tehneensä joitakin 
ryhmämittauksia yritysten 
virkistyspäivien yhteydessä 
ryhmille.

Mittaukseen mennessään 
tarvitsee ainoastaan riisua 
kengät ja sukat, ja nousta 
seisomaan kahden anturan 
päälle. Käsillä tartutaan vas-
taavista anturista. Puolen-
toista minuutin ajan täytyy 
seisoa rauhallisesti paikoil-
laan, minkä aikana kehon 
läpi kulkee hoitovirta, joka 
mittaa eri kudosten tihey-
det. Laite siis antaa melko 
tarkan arvion missä suhtees-
sa kehosta löytyy lihasta ja 
rasvaa. Mittauksen jälkeen 

InBody-mittaus
kertoo pienten tekojen merkityksestä

InBody -kehonkoostumusmittaukseen tullut Reijo 
Raiskio kertoi tulleensa kokeilemaan mielenkiinnon 
vuoksi. Omaehtoinen liikunta on miehelle tärkeää, ja 
uskoo sen näkyvän tuloksissa. Mittausta valvoo va-
paa-aikaohjaaja Sampo Laakkonen.

käydään rakentavaa keskus-
telua tuloksien perusteella.

- Inbody-mittaukset ovat-
kin todella hyvä keino vaik-
kapa laihduttajalle ja aktii-
viliikkujille seurata omaa 
kehitystä. Monet tulevatkin 
erityisesti mittauttamaan si-
säelinten ympärillä olevaa 
vaarallisen rasvan määrää, 
kertoo Laakkonen.

Laitteella näkee helposti, 
miten pienillä muutoksilla 
voi saada merkittäviä asioi-
ta aikaan. Laakkonen uskoo, 
että selkeä dokumentti ke-
hityksestä on erinomainen 
motivoija. Vaikka kylpy-
huoneen puntarin lukema 
ei muuttuisikaan, saattaa ke-
hon sisällä tapahtua merkit-
täviä muutoksia.

- Meillä on erittäin hyvä 
vuorokeskustelu PoPLin 
kanssa ja tarkoituksena olisi 
kehittää liikuntaneuvontaa 
laajemminkin. Monet kai-
paavat neuvoja esimerkik-
si miten liikunnan voi aloit-
taa itselle sopivalla tavalla ja 
välttää ylisuorittamista sekä 
muita sudenkuoppia. Tie-
tenkään liikunta ja ruokava-
lion oikea määrä ei ole avain 
onneen, ihminen tarvitsee 
myös lepoa, harrastuksia ja 
muuta mielekästä tekemistä. 
Liikunnan pitäisi olla yksi 
tärkeä osa, sen on todettu 
myös syventävän unen laa-
tua, mikä auttaa jaksamaan 
arjessa. JK

Lukijan kynästä

ELY-keskuksen Natura-lausunnon mielestä muutettujen suun-
nitelmien mukaan haitalliset vaikutukset Natura-alueisiin ovat 
aikaisemmin esitettyä lievemmät. Natura-alueet ovat pieni osa 
kokonaisuudesta, johon Kollaja-hanke vaikuttaisi. Vuonna 2009 
valmistunut Kollaja-YVA on edelleen viranomaisten taholta to-
dettu puutteelliseksi ja virheelliseksi. 

Iijoki on suojeltu koskiensuojelulailla eivätkä sen perusteet 
ole muuttuneet mitenkään.

”Uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää ve-
silaissa (264/61) tarkoitettua lupaa seuraavissa vesistöissä ja 
vesistön osissa: Iijoen vesistön keski- ja yläosassa Kuusamon, 
Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Suomussalmen, Taival-
kosken, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnissa.”

Kansallinen kalatiestrategia on hyväksytty valtioneuvostos-
sa. Strategian tärkein tavoite on uhanalaisten ja vaarantuneiden 
vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Toimin-
ta-ajatuksena on painopisteen siirtäminen istutuksista kalojen 
luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen.

Kalojen kulkumahdollisuuksia parannetaan rakennetuis-
sa joissa ja edistetään potentiaalisten lisääntymisalueiden käyt-
töönottoa esimerkiksi kalateiden, uomien vesittämisen ja perat-
tujen koskien kunnostamisen avulla.

Iijoen kalateiden suunnitelmat valmistuvat lähiaikoina ja lohi-
en ylisiirroilla jokisuulta keskijuoksulle on saatu erinomaisia tu-
loksia. Panostukset em. asioihin ovat jo nyt merkittäviä 

Iijoella kaikki jokivarren kunnat ovat sitoutuneet vaelluska-
lojen palauttamiseen ja kalateiden rakentamiseen. Kalatiesuun-
nitelmat Iijokeen valmistuvat tänä vuonna.

Vaelluskalojen palauttaminen vaatii toimivan Iijoen myös 
Haapakosken ja Pudasjärven (Kipinän alue) välille.

Altaan rakentaminen vaikuttaisi siten, että Iijoki lakkaisi toi-
mimasta elävänä jokena Pudasjärven alapäästä lähelle Haapakos-
kea eli lähes 40 kilometrin matkalta. Livojoen kääntäminen suo-
raan altaaseen vaikeuttaisi ratkaisevasti vaelluskalojen nousua 
Livojokeen ja joessa syntyneet poikaset joutuisivat tekoaltaa-
seen pääsemättä merelle.

Kipinän alueen vireiden kylien (Petäjäkangas, Kollaja, Kipinä) 
ja runsaan vapaa-ajanasuntojen olemassaolo nojaavat vahvasti 
vuolaaseen ja vapaana virtaavaan Iijokeen, johon Oulun lähei-
syys antaa voimakkaan vaikutuksensa.

Alue on merkittävä virkistyskalastuskohde voimakkaine har-
jus- ja taimenkantoineen. Kipinänkosken niskalla on myös pää-
osin julkisilla varoilla rakennettu kalastuskeskus.

Iijoen juoksutukset muuttuisivat sähkön säätelyvoiman tar-
peitten mukaiseksi ja niiden haitalliset vaikutukset muuttaisivat 
koko Iijoen vesistöä.

Altaan ja siihen liittyvien jokien rakentamisen mukanaan tuo-
mat alueelliset haitat ovat moninkertaisesti suuremmat kuin sii-
tä saatava hyöty. 

Iijoen kalastusalue vastustaa hankkeen eteenpäin viemistä ja 
ehdottaa sen hylkäämistä.

Kehitetään Iijoen aluetta ja sen palveluja kestävän kehityk-
sen ja luonnon ehdoilla. Voimatalouden aiheuttamia haittoja pie-
nennetään rakentamalla toimivat kalatiet, jatketaan vaelluskalo-
jen ylisiirtoja ja parannetaan velvoiteistutusten tuottoa yhdessä 
asiantuntijoiden ja osakaskuntien kanssa.

Iijoen vesistön kalastusalue
Jari Jussila, hallituksen puheenjohtaja

Iijoen kalastusalueen 
kannanotto 
Kollaja-hankkeeseen

Nuorisoseurojen Maakunnallinen Maka-karaoke, 
avoin henkilökohtainen solistikilpailu, 

aluekarsinnat ja finaali.

Koillismaan osakilpailu Pudasjärvellä 
Koskenhovilla la 1.2.2014, 

harjoittelu alkaen klo 14, kilpailu klo 15.
Kilpailukappaleina Melplayn koko tuotanto.
Kilpailusarjat: alle 16 -vuotiaat, yleinen sarja, 

seniorit yli 50 -vuotiaat.
Ilmoittautuminen sähköpostitse: 

marjo.jussila@nuorisoseurat.fi
Osanottomaksu: 

nuorisoseuran jäsen 5€ muut 10€.
Tapahtuman järjestäjä 

Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto.
Lisätietoja: 

toiminnanjohtaja Timo Nevanperä 
p. 044 720 8509 ja Pudasjärven nuoriseura/

Arto Liekola p. 040 871 1717.

Palatalon iso myymälärekka 
on tuttu ostospaikka monel-
le käsityön ystävälle. Muun 
muassa kankaisiin ja eri-
laisiin käsitöissä käytettä-
viin lankoihin sekä ompe-
lutarvikkeisiin erikoistunut 
liikkuva myymälä kiertää 
ympäri Suomen toreja ja 
myyntipaikkoja. Viimeksi 
myymälä vieraili Pudasjär-
ven torilla perjantaina 24.1.

Käsityötarvikkeisiin eri-
koistunut myymälärekka on 
nykyisin Suomen ainoa ja 
sitä pitävät Kuhmossa asu-
vat Markus Kähkönen puoli-
sonsa Anja Pecherinan kans-
sa. Vuodesta 1994 lähtien 
toimineelle myymälärekal-
le kertyy vuodessa arviol-
ta 220 matkapäivää. Heinä-
elokuussa yrittäjäpariskunta 
lepäilee ja huoltaa sekä val-
mistelee kalustoa ja tuottei-
ta seuraavaa myyntikautta 
varten. 

Markus Kähkösen mie-
lestä myymälän suosio joh-
tuu osaltaan laajasta, jopa 
viikoittain uudistuvasta tuo-
tevalikoimasta. 

- Esimerkiksi erilaisia 
kangastuotteita meiltä löy-
tyy 500-600 eri kuosia. Oma-

Palatalon myymälärekalle 
kertyy vuodessa 220 matkapäivää

tuonnin ansiosta pystymme 
keskittymään eurooppalai-
seen laatutavaraan ja samal-
la kuitenkin pitämään kan-
kaiden hinnat edullisena. 
Aikaisemmin valmistimme 
esimerkiksi lp-, moppi- ja 
säielangat itse, mutta se al-
koi jossain vaiheessa tun-
tua liian kovalta hommalta, 

Palatalon myymälärekasta löytyy erilaisia kangastuotteita 500-600 eri kuosia.

joten teetämme ne nykyi-
sin alihankintatyönä. Meil-
tä löytyy myös poppana- ja 
matonkuteita, muistuttaa 
Kähkönen.

Yrittäjäpariskunnan mu-
kaan myymälärekka on vuo-
den aikana liikkeellä siksi 
niin paljon, koska aktiiviset 
käsitöitä harrastavat eivät 

juurikaan osta käsityötarvik-
keita varastoon, vaan uut-
ta ja tarpeellista hankitaan 
aina pienin väliajoin. Mar-
kus Kähkönen kertoo, että 
Pudasjärvelläkin myymälä 
vierailee noin kolmen viikon 
välein.

Pertti Kuusisto
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

SYÖTTEEN
MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,

myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

Jari Särkelä, 
p. 0400 374 259

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443 Jyrkkäkoski Oy

p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 
info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

Hinta 35 €/tunti/auto
(harjoittelu omalla vastuulla)

Ilmoita 
palvelu-

hakemistossa 
puh. 040 1951 732

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, 

pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen 

mukaan.

Palveleva konepaja Pudasjärvellä

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EdULLISTA 
ILMOITUSTILAA!  

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Tmi Laura Kokko

Puh. 040 587 5051

Mökkien siivous ja huoltopalvelut, suursiivoukset,
mm. lakanapalvelu, puupalvelu

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraani kuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

Päivystys 24 h puh. 0400 687 234
Kaupungin kiinteistöjen piha-alueisiin kuuluvat työt

ma-pe klo 7-16:  040 745 9839

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Mäntyrinteentie 8, p. 0400 259 067

Koneurakointi Valkola T:mi
Traktoriurakointia, 

kiinteistönhuoltoa ja lumitöitä.

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Painopalvelusta yhtenäiset 
MAINOSTEKSTIILIT
Yrityksille ja Yhdistyksille

Katso:  ja pyydä tarjous!

  Kuukauden tuote:THINSULATE-PIPO!

ma-ke 9-17, to 9-15, pe 9-17
* Tuote-esittelytilaa ilmaiseksi

* Uusia tuotteita edullisesti * Käytettyjä huonekaluja
* Kierrätystuotteiden myyntipöydät; 

vuokra myynnin mukaan 
*Suoritamme erilaisia siivoustöitä, saunanpesua yms.

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161
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PUDAsTORI
MyyDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

sEKALAIsTA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

Alue vartioitu. 
Mahd. lämmitykseen. 

Tarvittaessa myös 
edestakainen kyyditys 

lentoasemalle.

Edullista 
parkkitilaa

Oulun lentoaseman 
läheisyydessä.

Puh. 050 565 0387

Myytävänä käytettyjä kerros-
sänkyjä patjoineen; 20€/ker-
rossänky. p. 040 704 7503.

Kunnostettuja monenlaisia pol-
kupyöriä edullisesti, huolto ja 
otan joutilaat. P. 040 504 2814.

Iso-Syöteen juurella paritalon 
puolikas 51,5 neliötä p. 045 
6733 418.

Muutot 
p. 045 866 7774.

RT 3 h+k+s 75,5 m2, vuokra 
661 eur/kk+vesi+sähkö p. 0400 
585 136/kiinteistöneliö.

VUOKRATTAVANA

Viime keväänä Pärjänkieva-
rin bändiviikoista saatiin sen 
verran hyvää palautetta, että 
se kannusti uudestaan järjes-
telyhommiin. Olemme pyr-
kineet tekemään sellaisen 
kattauksen, että jokaiselle 
olisi jotakin. Bändi-ilta tulee 
olemaan aina, kuten viime 
keväänäkin, perjantaisin.

Bändiviikot aloittaa per-
jantaina 7.2. entisen senaat-
torin Lyly Rajalan luotsaama 
trio, joka soittaa Lylyn sa-
nojen mukaan "laidasta lai-
taan". 21.2. jatkaa Ari Pura-
la Group. Kvartetti soittaa 
”selevää tanssimusaa”. 28.2. 
Pärjällä vierailee Piitlesit eli 
The Beatles Band, ja kuten 
nimestä voi päätellä, ilta me-
nee Beatlemusan merkeis-
sä. Bändi voitti vuonna 2012 
suomen Beatlebändien mes-
taruuden Tampereella.

Perjantaina 7.3. räjähtää, 
sillä lavalle ahtautuu yksi-
toistamiehinen Mustana, 
joka soittaa latinovaikutteis-
ta musiikkia sekä vanhoja 
ikivihreitä eri vuosikymme-
niltä.

Syötteen hiihtojen aikaan 
perjantaina 4.4. yleisöä viih-
dyttää suomen toiseksi van-
hin, vuodesta 1967 liiken-
teessä ollut pop/rock bändi 

Pärjän Bändiviikot 
starttaavat taas

Express. Orkesteri soittaa ja-
lan alle menevää 60- ja 70-lu-
kujen musiikkia. Tämän ke-
vään bändiviikot lopettaa 
pääsiäisenä 18.4. edesmen-
neen Bamperos yhtyeen so-
listin bändi, Rönsy´s Re-

Perjantaina 4.4. Pärjän bändiviikoilla yleisöä viihdyttää 
suomen toiseksi vanhin pop rock bändi Express.

Pärjän bändiviikoilla Beatlemusiikkia soittaa Suomen 
Beatlebändien mestari vuodelta 2012 eli Beatles Band.

vival. Rönsy´s Revival on 
Elviksen taitaja ja bändi soit-
taa muutenkin erittäin jalan 
alle menevää musaa.

Junnu Sippola

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!
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Syötteen kylätalolla 
asunto vapautuu 1.3. 

lähtien. 
Olohuone, 

makuuhuone ja 
keittiö, 

58 neliötä. 
Tiedustelut numerosta 

045 673 3418.

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven 
torilla
to 30.1. 

klo 9.30-12.00

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

Tavarat kiertoon!!!

Bauer li´l star ensiluistimet 
10/11, pohjallinen 160 mm. 
Muutaman kerran käytetyt, 
hp. 5€. Uudet Tecno pro kau-
noluistimet, koko 32. Hp. 10€. 
P. 0400 412 061.

Otetaan vastaan kaikenlaista 
puutavaraa p. 045 350 2977
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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!

Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la klo 10-17.
Simulaattorin  Pakkasukko golfturnauksen päätöstilaisuus to 30.1. klo 18. 
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä  la 1. 2.  Kilpailu alkaa klo 12, ilmottautumi-
set viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.
Karaokekilpailu la 1. 2. klo 14.00. Nuorisoseurojen Maakunnallisen Karaokekilpailun 
Koillismaan osakilpailu. Kilpailusarjat ovat alle 16 vuotiaat, yleinen sarja ja seniorit yli 50 
vuotiaat. Koskenhovi, Koskenhovinkuja 1.
Palkkaa nuori kesätöihin -talkoot nuorisotiloissa la1.2. klo 17.30-20.00. Nuorten 
teemailta nuokkarissa.
Kirjallisuuspiiri to 6.2. klo 17.30-19.00. Lukuaiheena Fredrik Backman: Mies joka 
rakasti järjestystä ja Niina Miettinen: Israel-tyttö. Vapaa pääsy, tervetuloa! Pudasjärven 
kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 7.2.-9.2. Kaikille avoin eräseikkailu, jossa vaa-
ditaan hyvän hiihtokunnon lisäksi tietoja ja taitoja, joiden avulla selviytyy luonnossa an-
karissakin talviolosuhteissa ympäri vuorokauden. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.
ParkkiJamit-Cup Iso-Syöte SnowParkissa la 8. 2. Jameihin ei ole erillistä ilmoit-
tautumista, riittää kun tulet laskemaan ja pitämään hauskaa Iso-Syöte SnowParkkiin 
klo 12-15.
Leijonakisa Iso-Syötteellä la 8.2. Leikkimielinen ratalaskukisa klo 14 Lumimaassa 
alle 13 vuotiaille. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
hiihtokoululle.
Radio Nova Syötteellä to 13.2. Suorassa lähetyksessä 13.2 klo 6.00-10.00 äänessa 
Minna Kuukan, Tuomas Enbusken ja Aki Linnanahteen haastateltavina paikallisia vaikut-
tajia eri aloilta.
Elokuvailta Pohjantähdessä to 13.2. klo 18.00-21.30. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1.

 Tulkaa kokeilemaan latua tai muuten 
vain ulkoilemaan. Kyläseura tarjoaa 

munkkikahvit tai -mehut.

Pintamon kyläseura 
järjestää Perinteisen 

Pintamovaaran 
valoladun avajaiset

la 1.2. klo 12-14 leirikeskuksessa.

Pintamon kyläseura

tulevia taPahtumia:
Kyläseuran yleinen kokous 
la 1.3. klo 12. Tervetuloa paikalle!
kuutamohiihto 12.4. klo 20

VIRIKEPÄIVÄ 
Metsälässä Metsälä-kodissa 

keskiviikkona 5.2.2014 alkaen klo 12, 
päärakennuksessa osoitteessa Vanhatie 9. 

Aiheena käsityöt mm. neulahuovutus.
Tervetuloa kaikki mukaan!          Livokas ry

Myydään Laimet 130 (yläterällä)  

siirrettävä kenttäsirkkeli.
Puh. 0400 212 356.

Oletko kiinnostunut 
hirvenmetsästyksestä?
Olet tervetullut hirviporukkaamme, 

Ruovaaran suunnalla.
Veli Liehu

Soita puh. 040 7031 345

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Keskiviikko ”Pikku-lauantai”
Laula, nauti ja viihdy kanssamme!

Pubissa 

Perjantaina 31.1. Pubissa Karaoke raikaa... Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30 Karaoke

Lauantaina 1.2.

Lippu 5€DJ Jari
Aukioloajat

ma-ti 15-20 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 14-03 • la 13-04 • Tammikuussa su sulj.

Kiinnostaako energiapuun myynti?
Kaipaako nuori metsäsi harvennusta?

Energiapuupäivä la 8.2. kello 10
Livon koululla

Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoima Bioenergiapörssi-
hanke ja sen osatoteuttajat Suomen Metsäkeskus Pohjois-
Pohjanmaa, Iin Micropolis Oy ja Turveruukki Oy järjestävät 
alueen metsänomistajille Energiapuupäivän. Tilaisuus on 
avoin ja maksuton myös alan toimijoille ja kaikille asiasta 
kiinnostuneille.
10.00  Aamukahvit
10.15  Bioenergiapörssin esittely, metsäneuvoja Tero 
           Hänninen, Suomen Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa
11.00  Linja-autokyyditys energiapuun korjuukohteelle,
           jossa paikallisen metsäkoneyrittäjän näytös
13.00  Lounas
14.00  Paluukyyditys
Kahvi- ja lounastarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 
viimeistään 31.1.2014 Marja-Liisa Junekselle, 08 5875 6121, 
marja-liisa.junes@oulunkaari.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä voit varata linja-autokyydin reitin 
varrelta: Lähtö klo 9.30 Pudasjärven kaupungintalo – Pär-
jänsuo – Yli-Livo – klo 10.00 Livon koulu. Linja-auto palaa 
samaa reittiä takaisin ja on kaupungintalolla noin klo 14.30.
Tervetuloa!                        www.bioenergiapörssi.fi 

(Kirsiojantie 31)

Tervetuloa!                        www.bioenergiapörssi.fi 

seurakuntatalolla klo 18.00
30.1., 20.2., 20.3., 10.4. ja 20.5.

Tervetuloa mukaan!

Pudasjärven 
maa- ja koti-
talousnaiset.

KERHOILLAT

Lauantaina 25.1. järjestettiin 
Iso-Syötteellä FreeKing Ride 
-vapaalaskutapahtuma, joka 
keräsi yhteen viitisen kym-
mentä laskijaa sekä mui-
ta vapaalaskusta kiinnostu-
neita. Tapahtumassa nähtiin 
taidokkaita laskusuorituk-
sia sekä nautittiin letkeästä 
menosta. Mahdollisuus oli 
myös testata uusia vapaalas-
kuvälineitä City Sportin tes-
tikylässä.

FreeKing on jatkoa ou-
lulaisten vapaalaskijoiden 
monivuotiselle yhteispon-
nistukselle Iso-Syöte Freeri-
delle. Tänä vuonna kilpailu 
nousi kansalliseksi. Syksyn 
ajan vapaalaskija Kimmo 
"Skipe" Oivo on raivannut ja 
rakentanut vapaalaskualuet-
ta kuntoon ja alue ristittiin 
Freeride Parkiksi.

- Ideana on tarjota vapaa-
laskualueella kiinnostavaa 
kisailtavaa sekä vanhan lii-
ton vapaalaskijoille että hyp-
pyreistä pitäville uudem-
malle koulukunnalle. Ennen 
kaikkea halusimme viet-

Luovaa menoa ja 
vapaalaskua FreeKing Ridessä

tää mukavan päivän hyväl-
lä porukalla. Kilpailu on osa 
Freeking Ridea, mutta yh-
dessäolo on tärkeintä, ker-
too tapahtuman johtajanakin 
toimiva Oivo.

Päätösbanketti illallisi-
neen ja palkintojen jako oli 

Hotelli Iso-Syötteellä. Kisan 
kuningattareksi kruunattiin 
Heljä Rahikkala ja kunin-
kaaksi Jussi Mononen. 

Erikoismainintoja jael-
tiin myös runsaalla kädel-
lä. Lehdistön ihannelaskijak-
si eli kuvauksellisimmaksi 
tapaukseksi palkittiin Tero 
Poikajärvi, joka sai kame-
ramiehet käymään kuumi-
na. Luovalla sykkeellä-mai-
ninnan sai Riku Laakso, 
joka tykitti yhden sämpylän 

voimalla koko päivän ja fi-
naalissa irtosi kakkos-tila.

Päivän vamma -palkinto 
meni Marja Kumpuniemel-
le, jolla finaalilaskussa Hel-
jä Rahikkalaa vastaan ran-
ne pääsi taittumaan. Piti siis 
matkata pirssillä Ouluun 
sairaalaan, jossa todettiin 
nätti värttinäluun murtuma. 
Urhea nainen sai kanssajuh-
lijoilta kunnioitusta selvites-
sään illaksi takaisin Syötteel-
le kisan päätösbileisiin. JK

FreeKing Ride 2014 voittajat Heljä Rahikkala ja Jussi 
Mononen. Kuva: Henry Kestilä.

Happy FreeKing people eli vapaalaskukisan yleisöä 
hyvissä tunnelmissa. Kuva: Jani Johansén.

Nina Almi tyytyväisenä laskun jälkeen. Kuva: Jani Johansén.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

METSÄNOMISTAJAILTA     
yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Metsä Group

   

 Ma 3.2.2014  klo 18.00 –20.30 
 Liepeen väentupa, Liepeentie
 Tule kuulemaan ajankohtaisista veroasioista ja uuden  
 metsälain suomista mahdollisuuksista. Metsäliitto   
 täyttää tänä vuonna 80 vuotta ja tarjoaa tilaisuudessa 
  syntymäpäiväkahvit. Ilmoittaudu 30.1. mennessä:  
 
  Taimi Pekkala puh. 050 5635139,  
  s-postilla: taimi.pekkala@metsagroup.com
  Markus Ekdahl  puh. 040 748 4201,  
	 	 s-postilla:	markus.ekdahl@metsakeskus.fi	

 
Tervetuloa!

Sami Karppinen

Koulutuksessa saat tietoutta omaishoitajuudesta sekä va-
paaehtoistoiminnasta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, 
jotka haluavat toimia vapaaehtoistoiminnassaan omaishoita-
jien keskuudessa tai vapaaehtoisille, jotka jo toimivat vapaa-
ehtoisena omaishoitajien parissa. Koulutus on maksuton!

 ANNA AIKAA, SAAT AUTTAA -KOULUTUS
Ti 25.2.2014 klo 17.30-20.00, 

Pudasjärvi, palvelukeskus, Kauppatie 25

Koulutukseen ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen 
koulutuksen ajankohtaa Marja Heikkiselle p. 040 5019119

marja.heikkinen@omaishoitajat.inet.fi

ANNA AIKAA - SAAT 
AUTTAA

vapaaehtoistoimintaa - 
omaishoitajille

Pudasjärven kaupungintalossa 
kokoustila Otso ke 29.1.2014 klo 9.30-15.00
- onko tiekunnalla tarvetta pitää kokous.
- onko kokoukset jääneet pitämättä. 
- pitääkö yksityistiellenne perustaa tiekunta
- onko kulkuoikeuksissa (rasitteissa) epäselvyyttä
- pitääkö tietänne kunnostaa, myös metsätien rahoitus    
  ja kunnostusneuvonta
Paikalla Projektipäällikkö, yksityistieasioiden erityisasian-
tuntija Heino Ervasti.
Päivä on tarkoitettu kaikille tiekuntien osakkaille, yksityistie-
asioita hoitaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Varaa aika neuvontapäivään puh. 040 860 8016.

Tervetuloa! 

KOILLISMAAN YKSITYISTIEVERKON 
KEHITTÄMISHANKKEEN 
NEUVONTA PÄIVYSTYS 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Nuorisopalvelut tiedottaa 1 / 2014
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

OSALLISUUSTOIMINTA
Lasten Parlamentin kokous ma 10.2. klo 13-15 Neli-Iikkalassa.
Nuorten Parlamentin kokous ke 12.2. klo 13-15 Neli-Iikkalassa.

KULTTUURINEN NUORISOTOIMINTA
NuoriKulttuuri tapahtuma rohkaisee, kannustaa ja innostaa 
10-20-vuotiaita (1994-2004 syntyneet) nuoria osallistumaan Hau-
kiputaan la 5.4. alueelliseen katselmukseen teemalla Tanssi (Moves).  
Lajeina ovat katutanssi, nykytanssi, baletti, jazz- ja showtanssi, steppi 
sekä etniset tanssit.  Raadissa mukana on mm. multimedia taiteilija 
Kari Tykkyläinen.  Yhteistyössä Oulun kaupunki / nuorisopalvelut.  Mi-
käli innostuit asiasta niin lisätietoja saat Tarja Väisäseltä, osallistujille 
maksuton kuljetus tapahtumaan.

WANTED! 10-12-vuotiaiden tyttöryhmä kaipaa ohjaajaa Haukipu-
taalle lähtevien tanssiesitysten valmisteluun.  Jos kiinnostuit tanssimi-
sesta tai ohjaajan tehtävistä, ilmoittaudu.

LIIKUNNALLINEN NUORISOTOIMINTA
SYÖTEkuljetukset Iso-Syötteelle ja Pikku-Syötteel-
le la 22.2. ja la 8.3.  Lähtö nuorisotilojen edestä klo 9 
ja paluu 18.  Pakkasraja – 20.  Hinnat: matka 2 €. 
IS: hissilippu 7-12 vuotta 19 € muut 32 €, välineet – 
suksipaketti 41 € lautapaketti 45 € + kypärä molem-
piin paketteihin 10 €.  
PS: hissilippu 10 €, välineet 12 €, kypärä 3 €.  

RUKAN RETKI Kuusamoon la 22.3. Lähtö nuorisotilojen edestä 
klo 8 ja paluu samaan paikkaan n. klo 20. Hinnat: matka 11 €, hissilippu 
19 €, välineet 17 €. HOX! Välinevuokraajat – täyttäkää vuokrausloma-
ke netissä etukäteen https://www.ski-inn.fi/evuokrauslomake/Default.
asp? Ilmoittautuminen alkaa heti.

WANTED! Jos olet kiinnostunut retkien suunnittelusta, markki-
noinnista tai muista toteutukseen liittyvistä tehtävistä, ota yhteyttä 
nuorisotoimistoon.

NUORISOTAKUUTA ELÄVÄKSI
Ammattikirjasto Rimminkankaalla 8-luokkalaisille pe 28.3. klo 
9-11; lainattavissa ainakin metsäkoneenkuljettaja, maaseutuyrittäjä / 
kotipalvelutyöntekijä, sosiaalikasvattaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, 
liikunnanohjaaja ja metsätalousteknikko. 

WANTED! Jos haluat mukaan lainattavaksi ammatiksi, ota yhteyttä 
nuorisotoimistoon.

Työnäytökset ja innoluola yläkoululaisille toukokuussa viikolla 22.

Tietoiskut Palkkaa nuori töihin talkoista S-marketissa la 15.2. klo 
11-13 päiväkahvien merkeissä.

WANTED!  Kuulutko nuorisotakuun piiriin?  Oletko ollut työmark-
kinatuella yli 500 pv?  Mitä mietitkin, älä mieti enää yksin!  Ota yh-
teyttä työllisyyskoordinaattori Ulla-Maija Paukkeriin 050 405 8409 tai 
erityisasiantuntija Anita Autioon 050 444 9689, sovitaan tapaaminen 
ja suunnitellaan yhdessä hyvä tulevaisuus.

http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu  
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_
rekrytointiin/palkkatuki/index.html

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/tyokokeilu_tyonantajat.pdf

NUORTEN JA  
IÄKKÄIDEN KOHTAAMISIA
Virikepiiri Koivukoti parittomat viikot ma klo 10-11.
Virikepiiri Tuohikoti parilliset viikot ma klo 10-12.

Virikepiiri vanhustentaloyhdistyksen kerhohuoneella ma klo 12-14, 
kahvitarjoilu.

WANTED! Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta iäkkäi-
den parissa, ota yhteyttä nuorisotoimistoon.

NUORISOTILATOIMINTA
Nuorisotilat kirjastotalolla ovat avoinna ma-pe klo 12-20.
Iltakahvila nuorisotiloissa avoinna lauantaisin klo 18-23, teemallista 
ohjelmaa
1.2. Kesätyöt – Palkkaa nuori kesätöihin talkoot
8.2. Umpihankikisat
15.2. Kansainvälinen biljardi- ja bingisturnaus; tuo-
mareina Pauli Hiltunen ja Mooses Wachira.  Ilmoit-
tautuminen klo 18-19 nuorisotiloissa.
22.2. Hengailua
1.3. Skimbailua
8.3. Nuorten tuki ry

WANTED!  Järjestöjä ja muita toimijoita kaivataan yhteistyöhön 
iltakahvilatoiminnan kehittämiseen yhdessä nuorten kanssa.  Ilmoit-
taudu nuorisotoimistoon.

YHTEYSTIETOMME
Neli-Iikkala, Kauppatie nuorisotoimisto, Suomi-kotitoiminta, 
nuorten tieto-, neuvonta- ja palvelupiste, aikalisäpalvelupis-
te, pienryhmätoimintatila alakoululaisille ja yläkoululaisille 
sekä nuorisojärjestöjen kokoustila; Tarja Väisänen, vapaa-aikaoh-
jaaja/nuorisopalvelut, lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämistyö, 
040 5262 765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi

Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 3; nuorisotilat, nuorisokahvila; 
Jari Pekkala, nuoriso-ohjaaja 0400 703 307, jari.pekkala@pudasjarvi.fi 

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Valtuuston kokous kuulutus
Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla kokoushuone Ota-
vassa maanantaina 10. päivänä helmikuuta 2014 alkaen klo 16.00. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävänä kaupun-
gin ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoi-
mistossa 14.2.2014 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 24.1.2014

Timo Vähäkuopus
Valtuuston puheenjohtaja

Kaavoituskatsaus
Vuoden 2013 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys 
kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavois-
ta sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- 
ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 27.1.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PITOPALVELU
ILLIKAINEN

P. 040 587 2273
alpoil@jippii.fi

Omat astiat 
mukaan!

Myy 
hernekeittoa 

Pudasjärven torilla 
to 30.1.

klo 11 alkaen.

Tykkää meistä:
www.facebook.com/

Pudasjarvilehti

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
•Valokuvauspalvelut  

 (yrityskuvaukset, häät, hautajaiset, 
rippikuvaukset, syntymäpäivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy
Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281                   vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi                    www.pudasjarvi-lehti.fi



16 TPnro 5PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.1.2014 29.1.2014nro 5

Tule käymään, niin tehdään 
kartoitus ja sovitaan 

tarvittaessa 
ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Käyttövesi- ja lämmitysputkien uusiminen
Uponor komposiittijärjestelmällä 

Ilmastointikanavien puhdistus sekä
ilmastoinnin säätäminen

Tammi- helmikuun aikana 
putkistoremontin tilanneille

kylpylälahjakortti tai työvaatesetti
 kaupanpäälle. 

Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

Tulossa!
Kattopeltien

 laskentapäivä ma 10.2. 
paikalla 

Ruukin edustaja.

Tulossa!
Ma 17.2. paikalla 

Uponorin ja Niben 
edustajat.

(myös ilmastointikoneiden huolto ja vaihdot) 

350€alk.      350€Tule ja 

pyydä tarjous!

Ensiviikolla
Pudasjärvellä ABC Ma 3.2. klo 15.00–17.00
Taivalkoskella ABC Ma 3.2. klo 18.00–20.00

Hotelli Kuusamo Ti 4.2. klo 9.00–18.00

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

LINIMENTIT AINA EdULLISEEN HINTAAN!

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUdASJÄRVI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Ulkokäyttöön, pakkassyttyvyys -30°C.
Käyttöaika 20 000 tuntia. E27-kanta.

Pakkaslamppu 
Osram Dulux Intelligent Longlife

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia18,95/kpl

Etusi 47%

9,95
K-Plussa  tarjous

kpl

Palovaroitin Housegard 
SA401S Optinen 2 kpl ja 

Sammutuspeite 120x180 cm

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 28,95/pkt

Etusi 31%

19,90
K-Plussa  tarjous

pkt

1090
/tuubi 990

/plo

850
/plo 495

/tuubi

Pharma blue lotion 
1000 ml

Tummeli 
125 ml 

490
/tuubi

Helosan 
300 g

Biobzz mehiläisvaha 
500 ml 

BF jääsalva 
500 ml  

Helosan 
2,5 L 

3950
/prk

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

kiihtyy...

Alensimme uuden erän talvikenkiä

TALVIALE

-50% -70%
JOPA

69€
(norm. 110,-)

LOPUT ALE VAATTEET

-50%
LOPUT TOPPAHOUSUT

-50%
ERÄ TALVIKENKIÄ 
POISTOHINTAAN

10€alk.

KOTIMAINEN MIESTEN 
NAHKAKENKÄ

- lämmin vuori
- lyhyt varsi

NAISTEN 
NILKKURI

- koot: 37-42
- lämmin vuori

- nahkaa 65€
(norm. 129,50,-)

TERVETULOA!
OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle
KANGAS JA OMPELIMO 

SARAAN
Puistotie 2 A 1 

Pe 31.1. klo 10-16.30
Erä ESITTELY-

KONEITA
-30%

Esittelyssä 
mukana suositut 

koulumallit
BROTHER - BERNINA

HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

 (ajanvaraukset klo 10-15 välisenä aikana)

Hirvaskosken koululla 
la 1.2.2014 klo 11–14

Tule nauttimaan kahvihetkestä 
Ajatusten kahvilassa,
tekemään ostoksia tai 

varaa aika hemmottelulle!

Hyvän Olon Lauantai

Ajanvaraukset (ja myös ilman ajanvarausta): 
Kampaaja Mervi Ervasti; puh. (08) 821 228, 
hieroja Oiva Rantala; puh. 040 566 2074 

(oiva.rantala@pp.inet.fi), 
jalkahoitaja Pirjo Leino; puh. 040 187 1760

Mukana myös Pxc-alusasut (Katja Järvenpää), käsitöitä 
(Aira Ervasti), kynttilöitä ja HomCare (Kynttilätalo), 
Me&I (Päivi Lantto), Forever Aloe Vera ( Airi Pätilä), 

Tupperware (Miia Vähäkuopus), GNLD (Aino Niskasaari),  
Koruja (Tiina Toikka), Korut ja kortit (Satu Piri-Tihinen) 

sekä Lemom-korut ja huivit (Hilkka Sarajärvi),
Huovutetut tontut (Helena Kummala) ja 

Käsityöt ja magneettikorut (Lahja Simonen).
Lapsille liikuntaseikkailu 
klo 12-14 liikuntasalissa.

Tervetuloa!
Järjestäjä: Hirvaskosken kyläyhdistys ry


