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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
jäähallihanke lähtenyt 

liikkeelle s. 4
Umpihankihiihdon MM-

kisailijoilla luvassa hyvät 
lumiolosuhteet s. 6

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE. markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Helmikuun 

aikana remontin 

tilanneille 

300 euron 

lahjakortti 

Rautiaan!

Kosteusmittaukset ja kuntoarviot 
Edulliseen hintaan!

Remontti arvio veloituksetta ilman sitoumusta!

Oikopolku, Pudasjärvi
(Pizzeria Veronikan vieressä) 

Huomio naiset!
Kevään Wool Fan
housut / tunikat
vain loppuviikon!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 12.2., ke 19.2. ja ke 26.2.

P. 040 821 1819

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

RUNEBERGINPÄIVÄ  ke 5.2.!
RUNEBERGIN-

toRttU
2 kpl/200 g

2,79
ras

RaNskIs
VIIPaloItU

410 g

PoPsI Iso 
VIItoNEN NakkI 900 g

maksa- ja 
lIhamakaRoNI-
laatIkot 400 g

BURGERI 110 g

2,50

2,90
pss

toffIfEE
125 g

1,19
ltk

2,20
pkt

1,19
pss

UUtUUs!

2,59
pkt

kING REGal
kIRPEÄ lakU- ja 
REmmI
300-320 g 

2,99
pkt

chojEckI
Isot kEksIRasIat

1 kg

5,95
ras

sUklaaRakEEt
120 g 

1,00
pss

moNstERIt
yllÄtysPUssI

moNstERIt
makEIssalkkU

3,90
kpl

casalI
sUklaaBaNaaNI
300 g

2,99
pkt

5 kpl

Eri m
akuja

0,65
prk

PRo fEEl aPRIkoosI
PRotEIINIRahka 75 g

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

HELMIKUUN TARJOUS

Cuccio Colour Veneer-kestolakkaus
ja

parafiinihoito käsille

yht.

TULOSSA 14.2. klo 10-18

48€48€48€48€48€

YSTÄVÄNPÄIVÄN YLLÄTYSMYYNTI:
HUIMIA TARJOUKSIA JA ARVONTAA!!

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

Suomalainen
HERNEKEITTO

6x460 g

990990
kg

795795
kg

10001000
pkt

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

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

KirPPis
ma ja ti 10.-11.2. klo 10-16 

entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

• 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



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

Johan  Ludvig Runeberg syntyi Pietarsaaressa helmi-
kuun 5. päivänä vuonna 1804 merikapteenin poikana. 
Käytyään ensin koulua Oulussa, sitten Vaasassa, hän 
jatkoi opiskelua Turun yliopistossa. Lukujensa välis-
sä hän toimi opettajana muun muassa Saarijärvellä ja 
Ruovedellä. Maaseudulla vietetty aika muodostui hä-
nen kehitykselleen erittäin tärkeäksi, sillä hän sai tu-
tustua maamme suomalaiseen väestöön ja idylliseen 
luontoon. Turkuun palattuaan Runeberg saavutti filo-
sofian maisterin arvon. Viimeiset elinvuotensa Rune-
berg vietti halvaantuneena ja kuoli Porvoossa 6. päi-
vänä toukokuuta vuonna 1877. 

Runebergista tuli jo hyvin varhain suosittu kirjaili-
ja  Suomessa. Hänen runojaan sävellettiin pian niiden 
ilmestymisen jälkeen ja ne levisivät kansan keskuu-

teen niin ruotsiksi kuin suomeksi. Kansallisrunoilijan 
aseman Runeberg saavutti ”Maamme” - runollaan ja 
Vänrikki Stoolin tarinoillaan, joiden ensimmäinen osa 
ilmestyi vuonna 1848 ja toinen vuonna 1860. Paavo 
Cajander käänsi Maamme –laulun suomeksi vuon-
na 1867. Cajander on lainannut käännöksensä Julius 
Krohnin aikaisemmasta versiosta.

Runebergin laulullisuus innoitti säveltäjiä. ”Jout-
sen” on ylistys Suomen suviselle luonnolle, rakkaudel-
le ja korkeammille elämän pyrkimyksille. ”Lähteellä” 
sai ihmiset löytämään lähteitä kaikkialta Runebergin 
elämäntaipaleen varrelta. Uskonnollisen kantansa hän 
toi esille monissa virsissä. Toimiessaan virsikirjakomi-
tean jäsenenä Runeberg sepitti kuutisenkymmentä 
virttä, jotka kuvastelevat hänen valoisaa jumalakäsi-

tystään. Nykyisessä vuonna 1986 hyväksytyssä  suo-
menkielisessä virsikirjassa on 16 ja ruotsinkielisessä 
28 hänen kirjoittamaansa virttä. Hänen tunnetuimmat 
virtensä lienevät ”On meillä aarre verraton”, ”Sun kä-
tes, Herra, voimakkaan” ja ” Mä silmät luon ylös tai-
vaaseen”. 

Suo, että sanas kirkkaana
saa keskellämme kaikua,
ja kautta sukupolvien
suo soida nimes kiitoksen.      
Virsi 577:  9

Tuulikki Tihinen

J.L. Runebergin päivä tänään 5.2.

Pudasjärven Nesteen piha-
piirin ilmestyi kaksi viikkoa 
sitten mielenkiintoinen vie-
ras, oikea ukkometso. Viime 
viikon perjantaihin mennessä 
metso on vieraillut paikalla 
päivittäin ja on rauhallisesti 
ja kohtuullisen pelottomasti 
käyttäytyen herättänyt suur-
ta ihmetystä. Metson päivä-
rutiineihin kuuluu istuskelu 
piha-alueen reunusmännyis-
sä ja tietenkin ruokailu eli 
männyn havuneulasten syö-
minen. Ruokailuun valmis-
tautumiseen kuuluu pien-
ten kivien syöminen maasta. 
Torkkuja otetaan pitkin päi-
vää hangella seisten tai 
puussa istuen. Levätessään 
lintu ummistaa valkeat sil-
mäluomensa kiinni, mut-

Ukkometso - pakkaspäivien ilopilkku

Metso kävi välillä myös tarkistamassa Nesteen tankkauspaikan, että onko kaikki 
kunnossa.

Auringon alkaessa pais-
taa lämpimämmin met-
so keskeytti ruokailun 
ja kääntyi kaula pitkäksi 
ojennettuna kohti aurin-
koa.

Yleisesti ajatellaan, että 
ukkometso on melkein 
musta, mutta läheltä näh-
tynä linnusta löytyykin 
monenlaisia hienoja ja 
kauniita värejä.

Torkkujen jälkeen metso 
noukki maasta suuhunsa 
kymmeniä, sopivan pieniä 
jauhinkiviä. Linnun niele-
mät kivet kertyvät lopul-
ta kivipiiraaksi kutsuttuun 
sisäelimeen, jossa lin-
nun syömät ruoka-ainek-
set hienontuvat. Talvella 
metson tärkeintä talvira-
vintoa ovat männyn havu-
neulaset, joita se saattaa-
kin syödä valitsemassaan 
männyssä päivän kulues-
sa tuntikausia.

Aamupäivällä metso otti 
hangella välillä pienet tor-
kut. Pysyäkseen lämpi-
mänä vajaan 20 asteen 
pakkasessa lintu torkkui 
pyöreähkön muotoisena 
höyhenet pörröllään. Tä-
män tästä metso aukai-
si välillä silmänsä tarkis-
taakseen, että ympärillä 
kaikki on hyvin.

Metso lennähti välillä pi-
han reunusmäntyyn, jos-
sa istuen se söi rauhal-
liseen tahtiin männyn 
havuneulasia.

ta avaa silmänsä tämän tästä 
varmistaakseen, että ympä-
rillä on kaikki hyvin. Kylmäs-
sä, parinkymmenen asteen 
pakkasessa metso pörhistää 
höyhenensä ja päivemmäl-
lä auringon paistaessa lin-
tu lämmittelee kääntämällä 
rintamasuunnan aurinkoon 
päin. Linnun nähneet toivo-
vat, että alueella liikkuvat au-
toilijat osaisivat varoa pihalla 
kävelevää komistusta. Nes-
teen työntekijöille metsosta 
on tullut jo lyhyen ajan ku-
luessa suosikki, jonka ilmes-
tymistä odotetaan. Toivotta-
vasti tämä metso on tietoinen 
myöhemmin keväällä tulossa 
olevasta metson soidinajasta 
ja osaa suunnistaa lähimmäl-
le soidinpaikalle tarkastele-
maan paikalla saapuvia mor-
siusehdokkaita.

Pertti Kuusisto

Messu  seurakuntakodissa 
su 9.2. klo 10, Juha Kukku-
rainen, Keijo Piirainen, Vox 
Margarita.
Nalle-kirkko ystävänpäivän 
teemalla seurakuntakodissa 
ke 12.2. klo 17. Ota nalle tai 
muu pehmolelu mukaan. Sa-
tuhahmot laulattavat ja leikit-
tävät. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Raamattupiiri  rippikoulusa-
lissa ma  10.2. klo  17.30, Juha 
Rauhala.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
5.2. klo 18.15, lapsikuoro to 
6.2. klo 16.30 seurakuntako-

dissa,  nuorisokuoro to 6.2. 
klo 17.00, kirkkokuoro to 6.2. 
klo 18.  Sarakylän kappeli-
kuoro to 13.2. klo 18.15.
Lähetystyö: Kirpputori  ke  
5.2. klo 10 – 13.
Ystävänkammari: ti 11.2. klo 
12 seurakuntakodissa.
Nuttupiiri  Kanttorilassa to 
6.2. klo 17.
Sauvakävely: ti  11.2.  klo 
18.00. Kokoonnutaan Liepee-
seen.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 7.2. klo 18-22

Partio: Partiot kokoontuvat 
seurakuntatalolla,  Rönössä.  
Sudenpennut keskiviikkona 
klo 17-18, Seikkailija Tarpojat 
keskiviikkona klo 18-19
Perhekerho seurakunta-
kodissa ke 5.2. ja to 6.2. klo 
10-13,  iltaperhekerho seu-
rakuntakodissa to 6.2. klo 
16.30-18.30. Korpisen kylä-
talossa ke 5.2. ja ke 12.2. klo 
10-13.
Lapsiparkki seurakunta-
kodissa perjantaisin 9.30 – 
12   parkkiin voi ilmoittau-
tua etukäteen (08) 882 3100. 

Lapsille pieni välipala mu-
kaan.
Rauhanyhdistykset: Om-
peluseurat Pärjänsuolla  
Eija ja Jouni Seppälällä pe 
7.2. klo 18.30 (Simo Kur-
vinen). Päiväseurat  Ku-
renalan ry:llä su 9.2. klo 
13 (Pauli Tauriainen, Juha 
Turpeinen).
Haudattu: Kreeta Eliina 
Lukkari 88 v, Erkki Olavi 
Kaartoma 81 v, Kauko Jo-
hannes Hemmilä 76 v,  Ris-
to Johannes Kukka  59 v,  
Ahti Tolonen  56 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

TehTaamme pizzanmyynTi 
muuTTuu laskuTusmyynniksi 

helmikuun alusTa alkaen.

Apetit Pakaste Oy
Teollisuustie 3
93100 Pudasjärvi
Puh. 010 4024661, 050 3253661
urpo.illikainen@apetit.fi

pizzoja myydään päivisin tuotantoaikana. erikseen 
ilmoitettavia myyntipäiviä ei toistaiseksi ole.

Kaupunginhallitus sai tiis-
taina 4.2. pitämässään koko-
uksessa ennakkoilmoituksen 
kaupunginjohtajan eläkkeel-
le jäämisestä. Kaarina Daa-
vittila kertoo lähettämässään 
kirjeessä jäävänsä 1.9.2014 
alkaen vanhuuseläkkeelle 
täytettyään 63 vuotta. Daa-
vittila on jo kesällä 2013 il-
moittanut valtuuston ja 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajille suunnitelmis-
taan. Irtisanomisaika on kol-
me kuukautta ja vuosilomaa 
Daavittila anoo erikseen al-
kamaan kesäkuun alkupuo-
lella. Kaupunginhallitus 
ryhtynee valmistelemaan 
ennakkoilmoituksen johdos-
ta tarvittavia tehtäväjärjes-
telyjä.

Valtuusto on hyväksy-
nyt 19.12.2013 kokoukses-
saan koulupaikaksi valitun, 
Poroputaan aluetta koske-
van yleiskaavan. Kaavasta 

Kaupunginjohtaja ilmoitti
eläkkeelle jäämisestään

on jätetty hallinto-oikeudelle 
valitus, jonka mukaan kaa-
voitetuista kortteleista tulisi 
poistaa koulurakennukset ja 
lisäksi vaaditaan toimenpi-
dekieltoa, kunnes valitus on 
ratkaistu.

Hirsirakenteisen koulu-
kampuksen elinkaarihank-
keen toteuttajaksi on jo 
aiemmin valittu Lemmin-
käinen Talo Oy:n, Kontio-
tuote Oy:n ja Lemminkäinen 
Talotekniikka Oy:n yhteen-
liittymä ja päätetty solmia 
kilpailutuksen perusteella 
elinkaarihankkeen leasing-
sopimuksen Kuntarahoitus 
Oy:n kanssa. Suunnitelmien 
mukaan hankintaan liittyvät 
sopimusasiakirjat allekirjoi-
tetaan 10.2.

Kokous käsitteli Ku-
renalan koulukampukseen 
toteuttamiseen liittyen Po-
roputaan rakennuspaikan 
vuokraamista Kuntarahoi-

tus Oy:lle. Asiasta on jo ai-
emmin valmisteltu vuokra-
sopimusluonnos kaupungin 
ja Kuntarahoitus Oyj:n välil-
lä. Tontista laadittu vuokra-
sopimusluonnos on kaupun-
gissa yleisesti käyttämien 
vuokrausehtojen mukainen. 
Vuokra-aika on 50 vuotta ja 
indeksiin sidottu vuosivuok-
ra on 0,45 euroa neliöltä. 
Vuokran tasona on käytetty 
puolta viereisen Karhukun-
naan alueen vuokratasosta. 
Vuokraoikeus on mahdol-
lista siirtää kolmannelle. Mi-
käli kaupunki lunastaa kou-
lukampuksen itselleen, on 
vuokrasopimus irtisanotta-
vissa.

Pudasjärven kaupun-
ki on pyytänyt kirjallisesti 
tarjoukset hirsirakenteisen 
koulukampuksen elinkaa-
rihankkeen hankinta-asian-
tuntijapalveluista. Koulu-
kampushanke on edennyt 
toteutusvaiheeseen ja koh-
teeseen tarvitaan tilaajan 
edustajaksi ja avustajaksi 
suunnittelun ja rakentami-
sen aikaista valvojaa. Han-
kinta-asiantuntijapalve-
luista on vastannut Inspira 
Oy, jonka rakennusteknise-
nä asiantuntijana on toimi-
nut Pöyry Oy. Päätösehdo-
tuksen mukaan kaupunki 
käyttäisi optio-oikeutta, ja 

valitsisi Pöyry Oy:n hirsi-
kampushankkeen valvojak-
si. Tavoitteena on rakentaa 
toiminnallisesti korkeata-
soinen, käyttötaloudeltaan 
edullinen, yhtenäinen ja te-
hokas koulukampus.

Valvonnalla varmiste-
taan elinkaarihankkeen pal-
veluntuottajan sekä muiden 
urakoitsijoiden työsuoritus-
ten sopimuksenmukaisuus 
teknisesti, laadullisesti, talo-
udellisesti ja ajallisesti. Val-
vontatehtävä alkaa urakka-
asiakirjat on allekirjoitettu 
ja päättyy, kun toisen takuu-
vuoden tarkastus on hyväk-
sytysti suoritettu.

Opetus- ja sivistysjohta-
jan virka on ollut täytettynä 
määräaikaisilla tehtäväjär-
jestelyillä 18.10.2012 alka-
en. Virka on julistettu haet-
tavaksi 1.1.2014 alkaen ja 
määräaikaan mennessä vir-
kaa hakivat seuraavat hen-
kilöt: Holappa Juha, Hurtig 
Tuula, Lampela Mirja, Loppi 
Ari, Parkkisenniemi Hilkka, 
Prokkonen Leena ja Ahonen 
Juha. Kaikilla hakijoilla on 
virkaan edellytetty ylempi 
korkeakoulututkinto, mutta 
rehtorin kelpoisuus puuttuu 
Tuula Hurtigilta. Kaupun-
ginhallitus tekee päätöksen 
valinnasta haastattelujen jäl-
keen. PK

Kiint. Oy Pudasjärven Jäähalli
Kiinteistö-osakeyhtiön perustava 

kokous pidettiin 8.1.2014.

PUDASJÄRVEN LASTEN, 
NUORTEN JA JÄÄURHEILUN HYVÄKSI.

Kiint. Oy Pudasjärven Jäähalli/hallitus

Osakkeen 
hinta 100 €, 

perustamisvaiheessa 
myynnissä 
1050 kpl.

Tiedustelut: 
Heino Ruuskanen 0400 346 097, heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

Juha Hemmilä 0400 677 148, hemmilajuha@gmail.com
Jarkko Puolakanaho  045 634 7657, jarkko.puolakanaho@gmail.com

Jaakko Riekki 040 535 3247, j.riekki@khriekki.fi
Ahti Nivakoski 0400 198 410, urheilu.ankkuri@co.inet.fi

Henrik Illikainen 040 587 4976, henrikilli@suomi24.fi
Jouni Pesälä 040 827 1268, jpesala@suomi24.fi

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Varaa nyt 
osakkeita, ole 

mukana yhteisessä 
hankkeessa!

Kokous käsitteli Kurenalan koulukampukseen toteut-
tamiseen liittyen Poroputaan rakennuspaikan vuokraa-
mista Kuntarahoitus Oy:lle. 

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

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Poistopöydältä löydät 
vaikka mitä 

todella Halvalla!
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Koneellinen lääkkeiden an-
nosjakelu on sekä turvallis-
ta että edullista. Ostopalvelu 
on käytössä säännöllisen ko-
tihoidon asiakkailla kaikissa 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
jäsenkunnissa. 

Aiemmin asiakkaat ovat 
maksaneet koneellisen an-
nosjakelun kustannukset 
itse. Eduskunnan oikeusasia-
miehen tuoreen linjauksen 
mukaan asiakkaalle ei saa 
kertyä lisäkustannuksia ko-

neellisesta jakelusta verrat-
tuna siihen, jos lääkkeiden 
annostelu toteutettaisiin ko-
tihoidon omana työnä. 

Oulunkaari jatkaa an-
nostelupalvelun ostamista. 
Lääkkeiden annosteluun ku-
luisi kotihoidon työntekijöil-
tä asiakasta kohti noin kolme 
tuntia kuukaudessa, jolloin 
kustannukset olisivat noin 
310 000 euroa vuodessa. Ai-
kaan on laskettu mukaan 
lääkkeen jako asiakkaan ko-

tona, reseptiliikenteen hoi-
taminen, apteekkikäynnit ja 
lääkedosettien huolto. Ko-
neellisena ostopalveluna 
vuosikustannukset ovat noin 
100 000 euroa. Palvelun pii-
riin kuuluu Oulunkaarella 
212 asiakasta tällä hetkellä. 

Koneellisessa annosjake-
lussa asiakkaan kokonais-
lääkitystä kartoitetaan jatku-
vasti yhteistyössä lääkärin 
kanssa. Näin voidaan pois-
taa tarpeettomat, keskenään 

yhteensopimattomat ja pääl-
lekkäiset lääkkeet, mikä lisää 
potilaan turvallisuutta ja vä-
hentää kustannuksia. Koti-
hoidon työntekijöillä ei yksin 
ole tarkasteluun vaadittavaa 
ammattitaitoa. 

Koneellisen annostelun 
ostopalveluhinta apteekeis-
sa vaihtelee eri jäsenkunnis-
sa 7,5 eurosta 10 euroon per 
viikko. Palvelutuotantolau-
takunnan päättää uusista 
asiakasmaksuista, jotka sisäl-

tävät myös lääkeannostelun 
maksun. Tähän asti pienitu-
loisten asiakkaiden kotihoi-
don maksua on alennettu 20 
euroa kuukaudessa, koska 
he ovat maksaneet koneelli-
sesta annostelusta itse. Pieni-
tuloisuuden bruttotulorajat 
ovat olleet 1100 euroa kuu-
kaudessa yksin asuvalla ja 
1700 euroa kahden hengen 
taloudessa.

Oulunkaari tiedotus

Lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta hyviä kokemuksia

Pudasjärven jäähallihanke 
etenee. Perustava kokous pi-
dettiin tammikuun alussa, 
jossa valittiin yhtiölle halli-
tus. Perustavan kokouksen 
osallistujat merkitsivät 100 

Pudasjärven jäähallihanke lähtenyt liikkeelle
euron hintaisia osakkeita jo 
mukavasti ja sen jälkeen on 
ostajia löytynyt jo lisääkin. 
Kaikkiaan tällä hetkellä on 
myynnissä 100 euron hintai-
sia osakkeita 1050 kpl. 

Heino Ruuskanen ja hal-
lituksen puheenjohtaja Juha 
Hemmilä ovat puuhahenki-
löinä sekä muut hallituksen 
jäsenet myös. Tässä lehdes-
sä on myös ilmoitus osakkei-
den ostamisesta, josta näkyy 
hallituksen jäsenten yhteys-
tiedot.

Hallituksen puheenjohta-
ja Juha Hemmilä kertoi, että 
hallituksen jäseniä oli vii-
me lauantaina mukana tu-
tustumismatkalla äskettäin 
valmistuneeseen Posion jää-
halliin, jota käytetään myös 
osittain mallina Pudasjärven 
jäähallia suunniteltaessa. 

Posion jäähallin esitte-
lijänä toimi hallin suunnit-
telija Jorma Varanka. Ko-
konaisuuden ratkaisu on 
käyttäjien keskuudessa to-
dettu olevan hyvin toimiva. 
Noin 250 hengen katsomo 
sijaitsee sosiaalitilojen ylä-
puolella. Samalla tasanteel-
la hallin päädyssä on myös 

noin 70 -paikkainen kioski-
kahvila. Katsomosta on erin-
omainen näkymä kentälle. 
Monikäyttöinen halli on tul-
lut maksamaan 1,5 miljoo-
naa euroa, jota hintaluokkaa 
suunnitellaan myös Pudas-
järven hallin maksavan. Pe-
lialueella toisessa päässä oli 
lisäksi pituushyppy rata. 

Hemmilä selvittää, että 
Pudasjärven hallisuunnitel-
massa tarkastellaan vaih-
toehtoa, jossa hallin korke-
us olisi kuusi metriä, leveys 
34 metriä ja pituus 60 met-
riä. Hallin pinta-alaa ja tila-
vuutta pienentämällä sekä 
käyttämällä seinä- ja kat-
torakenteissa uretaani pu-
riste-elementtejä säästettäi-
siin rakentamis- ja energian 
käyttökuluissa. Säästöä tulee 
myös siinä, että Pudasjärvel-
lä ovat valmiina toimivat so-
siaalitilat nykyisessä Suoja-
linnan huoltorakennuksessa. 

Avustusanomukset ope-

Pudasjärveltä tehtiin Posion jäähalliin tutustumismat-
ka. Vasemmalla on hallin sisäänkäynti, keskellä kylmä-
laite- ja ilmanvaihtokontit. Oikealla näkyy hieman jään-
hoitokonehuonetta. 

tusministeriöön ovat vireil-
lä ja hankkeen toteuttami-
sessa toivotaan kaupungin 
olevan voimakkaasti mu-
kana. Hemmilä korostaa 
myös, että nyt olisi tärkeä 
saada mahdollisimman pal-
jon osakkeita merkittyä, joka 

Kahviosta kentälle ovat Posion hallissa erittäin hyvä 
näkyvyys. 

edistäisi hankkeen etenemis-
tä. 

Mikäli jäähallin rakenta-
minen ei toteudu 30.9.2018 
mennessä niin yhtiö palaut-
taa sijoitussumman takaisin.

Heimo Turunen

Karhupajan nuoret mukana Työ Elämään- tapahtumassa
Nuoret saivat ainutlaatui-
sen mahdollisuuden tie-
donhakuun ja työpolkunsa 

voimin matkan Oulun kau-
punginteatterilla järjestet-
tyyn Työ Elämään - nuorten 
ammatti- ja kesätyötref-
fit -tapahtumaan. Tapahtu-
ma oli suunnattu yläkoulu-
laisille, lukiolaisille, toisen 
asteen oppilaitosten ja kor-
keakoulujen opiskelijoille 
sekä eri koulutusasteiden 
opettajille.

Paikalla oli paljon vä-
keä ja tapahtumassa oli hy-
vät mahdollisuudet nähdä 
ja kysellä eri alojen ammat-
tilaisilta ja yrityksien edus-
tajilta tietoa asioista, joista 
nuoret halusivat tietää lisää. 
Kävimme kuuntelemassa 
tietoiskua siitä, kuinka val-
mistaudutaan työhaastatte-
luun. Saimme tietoiskusta 
hyviä vinkkejä jotta erottui-
simme työhaastatteluissa 
eduksemme. Lisäksi tapah-
tumasta löytyi urakahvila, 
ammattikirjasto sekä monia 
yrityksiä ja kouluja esittele-
mässä tarjontaansa, joihin 
nuoret tutustuivat oman 
kiinnostuksensa mukaan.

Tarkoituksena oli lisä-
tä Karhupajan nuorille in-

nostusta ja tietoa kesätöis-
tä, erilaisista ammateista 
sekä kouluun ja töihin ha-
kemisesta. Toisia tapahtu-
ma kiinnosti enemmän, toi-
sia taas vähemmän.

- En kokenut tapahtu-
maa itselleni tarpeelliseksi 
ja tuntui, että se oli enem-
män nuoremmille tarkoitet-
tu. Suosittelisin vastaavia 
tapahtumia nuorille, joilla 

Kaupunginteatterin aulassa oli monenlaisia infopisteitä nuorille.

Tapasimme paikan päällä AVI:n nuorisotyön asiantun-
tija Kirsi-Marja Stewartin, kuvassa myös Minna, työval-
mentaja Merja ja yksilövalmentaja Sointu.

ei ole vielä ammattia tai tie-
toa mille alalle suuntautua, 
erityisesti 9-luokkalaisille 
tuollaiset ovat hyödyllisiä, 
kommentoi yksi Karhupa-
jan nuorista jälkeenpäin.

Eräälle toiselle nuorelle 
taas tapahtumasta oli hyö-
tyä. Hän innostui vartijan 
ammatista, kun hän kävi 
ammattikirjastossa vartija-
kirjan juttusilla ja suunnit-

suunnan etsimiseen tiistai-
na 21.1. Järjestimme tuol-
loin koko Karhupajaväen 

telee parhaillaan alan kou-
luun hakemista.

Minna Ojala
Kirjoittaja on nuoriso- ja va-
paa-ajanohjaajaopiskelija, työs-
säoppimisjaksolla Karhupajalla 
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Koillismaan yksityistiever-
kon kehittämishanke järjesti 
kaupungintalolla keskiviik-
kona 29.1. neuvontapäivän. 
Projektipäällikkö ja yksi-
tyistieasioiden asiantunti-
ja Heino Ervastin ajanva-
rauskalenteriin olikin tullut 
ennakkoon lukuisia kirja-
uksia. Päivän kuluessa Er-
vastin puheilla kävi kym-
menkunta henkilöä. Ervasti 
kertoi hankkeen neuvonta-
palvelujen olevan ilmaista 
ja tällä reissulla neuvoja ja 
lisätietoja kaivattiin muun 
muassa tiekunnan perusta-
miseen, yksikkölaskelman 
laatimiseen ja tiekunnan ko-
kouksen pitämiseen sekä tie-
oikeuksien selvittämiseen. 
Lisäksi tiedusteltiin, miten 
pääsee tieisännöitsijäksi ja 
miten saisi asiaan liittyvää 
koulutusta.

Ervasti totesi, että Yksi-
tyistieverkon kehittämis-
hankkeella halutaan herä-
tellä yksityisteiden tiekuntia 
ja maanomistajia järjestäyty-
mään tiestön kunnossapitä-
miseksi. 

-Asia on tällä hetkellä erit-
täin ajankohtainen. Yksityis-

Tieisännöitsijöille on tilausta 
– yksityistiet kuntoon!

tiet ovat tietyin osin olleet ai-
emmin kunnan hoidossa ja 
tämän seurauksena tiekun-
tien toiminta on useimmiten 
hiipunut. Nykyään kunnat 
eivät enää vastaa hoidosta, 
vaan antavat yksityisteiden 
kunnossapitoon harkinnan-
varaista avustusta. Avustus-
ten perusedellytyksenä on, 
että tien varressa on ympäri-
vuotista asutusta. 

-Mikäli kunnat kiristyvän 
talouden seurauksena lopet-
tavat avustukset, vastuu tei-
den kunnossapidosta jää ko-
konaan tiekunnille. Monin 
paikoin ihmiset ovat huo-
manneet yksityisteiden kun-
non heikentyneen ja ovat al-
kaneet selvittämään, mitä 
tilanteen korjaamiseksi pi-
täisi tehdä. 

-Tietoisuuden lisäämi-
seksi hanke on muun muas-
sa järjestänyt tiedonvälitys-
tä eri infotilaisuuksissa sekä 
puhelinneuvonnan ja toi-
mistolla käyntien yhteydes-
sä. Hanke on myös selvittä-
nyt, millaisia toimenpiteitä 
tieosakkaat voisivat tehdä 
saadakseen hallintonsa kun-
toon.

-Hankkeen yhtenä tavoit-
teena on, että Koillismaan 
alueelle saataisiin laajan yk-
sityistieverkon vuoksi kehi-
tettyä tieisännöintipalvelu-
ja, koska palvelujen kysyntä 
on Pohjois-Suomessa kasva-
maan päin. Palvelujen tuot-
tamisesta kiinnostuneita uu-
sia toimijoita onkin ottanut 
meihin yhteyttä. Tällä het-
kellä esimerkiksi Pudasjär-
vellä tieisännöintipalveluita 
usein hoitavat Oulun alu-
een tieisännöitsijät. Palveluja 
kannattaa tiedustella myös 
paikallisilta metsäpalveluja 
tarjoavilta toimijoilta ja yri-
tyksiltä, tiesi Ervasti.

Pudasjärven kaupungin 
alueella tieasioista vastaava 
yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö Kauko Seppänen tote-
si, että kaupungin nykyiset 
resurssit eivät mahdollista 
nykyistä laajempaa yksityis-
tieasioiden hallinnollisten 
tehtävien hoitoa. Yksityistei-
den hallinto kuuluu lainkin 
mukaan tiekunnille. Pudas-
järven kaupunki on muka-
na kolmen eri tilaajan käsit-
tävässä alueurakassa ja tätä 
kautta osallistuu huomatta-

van isolla osuudella ns. val-
tionavullisten yksityisteiden 
kunnossapito- ja hoitokus-
tannuksiin sekä urakan vaa-
timiin muihin tehtäviin. 
Tiekuntien tulisi nyt viimeis-
tään herätä pitämään koko-
uksia tämän projektin aika-
na ja laittamaan tiekuntien 
hallinnolliset asiat ajan ta-
salle.

Ervasti muistutti, että 
hankkeen tarjoamaa apua 
ja neuvontaa kannattaa nyt 
hyödyntää. Hanke toimii 
Kuusamon ja Pudasjärven 
kaupunkien sekä Posion- ja 
Taivalkosken kuntien alu-
eella. Hanke kestää vuoden 
2014 loppuun.

-Jos tieosakkaat ovat esi-
merkiksi kiinnostuneita tie-
kunnan perustamisesta, 
hanke voi auttaa esimerkik-
si ensimmäisen kokouksen 
koollekutsumisessa ja järjes-
tämisessä. Tulevan kevään 
tapahtumista kannattaa 
muistaa, että hanke järjestää 
Pudasjärvellä Yksityistie-
päivän, joka on asiasta kiin-
nostuneille tarkoitettu mo-
nipuolinen informaatio- ja 
koulutustilaisuus, totesi Er-
vasti.

Taimi Takkinen ja Pentti 
Kokko kävivät juttelemassa 
neuvontapäivänä Heino Er-
vastin kanssa. Yhteisenä asi-
ana Takkisella ja Kokolla oli 
molempien kesämökeille Li-
vojokivarressa johtavan yk-
sityistien kunnostamiseen 
liittyvät asiat. Keskustelu-
tuokion jälkeen Takkinen ja 
Kokko poistuivat hyvillään 
saamiensa neuvojen kera. 
Ervastilta saamiensa neu-
vojen mukaan kyseisen tien 
osakkaiden kannattaisi jär-
jestäytyä ja sitä varten käyn-
nistää yksityistietoimitus. 
Asia lähtee eteenpäin otta-
malla ensiksi yhteyttä pai-
kalliseen maanmittauslai-
toksen edustajaan.

Pertti Kuusisto

Heino Ervastin järjesti kaupungintalolla 29.1. yksityisteiden perusparannusta koskevan neuvontapäivän. Mökki-
tieasioista Ervastin kanssa kävivät keskustelemassa muun muassa Taimi Takkinen ja Pentti Kokko.

Yksityistien perusparannusta Koillismaalla. Kuva Heino Ervasti. 

avoinna ma-pe 9-17

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar), 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 816 9700

TÄllÄ kupOnGilla

10 €
alennus katsastuksesta

ha-pa/1 tarjous/katsastus

kotimainen katsastusasema 
kiimingissä

Pudasjärven
apteekki

Hyvä Asiakas!
Kiitos kuluneista vuosista.
On ollut ilo palvella Teitä 

Pudasjärven apteekkarina. 
Lämpimin terveisin

Anja Salminen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärvi-lehden 

palstoilla.
P.  040 195 1732

Iloissa ja suruissa mukana

Muista Ystävää
Ystävänpäivänä 

14.2.2013!
Muista ystäviä tervehdyksellä 

ke 12.2. lehdessä!



6 nro 6PUDASJÄRVI -lehti 5.2.2014

Umpihankihiihdon ystä-
vät kokoontuvat Pudas-
järvellä Syötteen alueella 
helmikuun toisena viikon-
loppuna 7.-9.2. kun Um-
pihankihiihdon maail-
manmestaruuskilpailut 
järjestetään seitsemän-
nentoista kerran! Innok-
kaimmat aloittavat kisan 
jo perjantaina. Järjestäjien 
mukaan MM-kisailijoilla 
on tiedossa hyvät lumiolo-
suhteet.

Lauantaina linnuntietä 
mitattuna noin 26,5 km 
pituiseen reittiohjelmaan 
kuuluu erilaiset tehtävä-
rastit, joissa mitataan kil-
pailijoiden osaamista ja 
tietämystä monin tavoin. 
Kisan viimeinen päivä hui-

Umpihankihiihdon MM-kisailijoilla 
luvassa hyvät lumiolosuhteet

Suppilosuksisauva.

Metsäsuksessa hiihto-
monolle tarkoitetut si-
teet.

Umpihankihiihtäjän kil-
pahiihtomonot.

Kiinteistö-Neliön joukkue umpihankiosuudella, kuva Antti Lehto. Kuva viime vuodelta.

pentuu sunnuntain puhtaa-
seen, noin yhdeksän kilo-
metrin hiihto-osuuteen.

Pudasjärven Urheilijoi-
den järjestämä tilaisuus on 
kerännyt vuosittain yli 300 
hiihtäjää, jotka kisaavat 
sekä yksilö- että joukkuekil-
pailuissa. Sarjoissa on sekä 
miehiä että naisia sekä nuo-
ria. Tänä vuonna ennakkoil-
moittautuneita kilpailijoita 
on yhteensä 312, joista ensi-
kertalaisia on lähes sata.

Kisa avataan virallisesti 
perjantaina 7.2. klo 19 Hotel-
li Pikku-Syötteellä ja samalla 
arvotaan kisaajien lähtöjär-
jestys. Lauantain iltajuhlassa 
yöleiripaikalla kutsuvieraat 
ja yli satapäinen huoltojouk-
ko pääsee nauttimaan tun-
nelmasta luonnon helmassa.

Lauantaina hiihdetään il-
man ajanottoa käytyjen teh-
tävärastien määrästä riip-
puen noin 30–50 kilometriä 
ja tällä matkalla saa käyttää 
metsäsuksin tehtyä reittiä. 
Toisena hiihtopäivänä, sun-
nuntaina matka on yhdek-
sän kilometriä, jonka jouk-
kue hiihtää samaa latua ja 
yksilökilpailija omaa latua 
umpihangessa.

Tänäkin vuonna kisaajien 
etenemistä voi tarkkailla re-
aaliaikaisesti internetin vä-
lityksellä osoitteessa www.
umpihankihiihto.pudasjar-
vi.fi. Syötekeskuksella tilan-
netta voi seurata myös isol-
ta kankaalta. Sunnuntaina 
kilpailujen viimeisen kisa-
osuuden maalialue on Ro-
jolan Kartanon pihapiiris-
sä, jossa järjestäjien mukaan 
on yleisöä varten runsaasti 
parkkipaikkojakin. Kilpailu-
jen palkintojenjakotilaisuus 
pidetään sunnuntaina Pikku 
Syötteellä Syötekeskuksella.

Erätaidot ovat kisaajal-
le välttämättömyys. Kisassa 
ei ratkaise pelkästään kova 
kunto ja nopeus, vaan mat-
kan varrella on myös teh-

Kiinteistö-Neliön joukkue riemuitsee maalissa viime vuonna, kuva Antti Lehto.

tävä- ja lisärasteja, joilla 
käyminen ja tehtävistä suo-
riutuminen parantaa mah-
dollisuutta voittoon ja epä-
onnistuminen puolestaan 
vaikuttaa tuntuvasti seuraa-
van päivän lähtöaikaan.

Tehtävärastien haas-
teet liittyvät muun muassa 
suunnistus- ja erätaitoihin, 
ensiavun hallintaan sekä 
luonnontuntemukseen ja pe-
rinnetietouteen. Lisäksi ki-
saajat yöpyvät lauantain ja 
sunnuntain kisapäivien väli-
sen yön maastossa, jossa he 
joutuvat selviytymään mu-

kanaan kantamiensa varus-
teiden avulla. Järjestäjät ovat 
varanneet yöpymispaikal-
le polttopuita rankoina, jois-
ta kilpailijat saavat itse saha-
ta ja pilkkoa tarvitsemansa 
polttopuun.

Koko kilpailun idea ja 
haaste on osata varustautua 
oikein talviretkelle, selviytyä 
ensimmäisen päivän hiih-
dosta sekä erätaito- ja suun-
nistustehtävistä järkeväs-
ti, jotta jää riittävästi aikaa 
palautumiseen. Ollakseen 
riittävän hyvissä voimissa 
sunnuntaiaamuna, ei lau-

antai-iltana saapuminen lei-
ripaikalle saisi venyä liian 
myöhään. Jos näin kävisi, 
olisi tiedossa tietenkin mui-
ta lyhyemmät yöunet.

Kaikista ilmoittautuneis-
ta joukkueita on yhteensä 
86. Yksilökilpailuun osallis-
tuu 29 henkilöä, joista yksi 
on nainen. Perjantaina ki-
san aloittaa 14 joukkuetta ja 
yhdeksän yksilökilpailuun 
osallistujaa.

Eri maiden kansalli-
suuksista kisaan osallistujia 
on Englannista, Venäjältä, 
USA:sta ja Italiasta. Pudas-

Ali Kela ja Matti Mattila pystyttivät leiripaikalle laavu-
kangasta. Kuva viime vuodelta.

järveläisiä on myös muka-
na kilpailussa. Kokonaan 
pudasjärveläisistä koottuja 
joukkueita on kaksi, joista 
toinen naisjoukkue ja yksi-
lökilpailuun on ilmoittau-
tunut yksi pudasjärveläi-
nen.

Hyvää menestystä ja-
noavia joukkueita on pal-
jon. Aiemmin menesty-
neistä mainittakoon muun 
muassa Kiinteistöneliö, 
Shelby Oy, Sivakkapar-
tio, Laskuvarjojääkärikil-
ta 1.ja 2., Nahjukset, Met-
säläiset, Suomen Sotilas, 
Sawon Sissit, Mörskän 
Miehet ja Kova Oksa. Nah-
justen kunniaksi voi to-
deta, että he ovat vuosien 
saatossa menestyneet ras-
titehtävissä erityisen hy-
vin. Yksilökilpailun voitto 
on koko kilpailujen histo-
rian ajan jaettu kuuden eri 
miehen kesken, joista nyt 
vain yksi ei osallistu kilpai-
luun. Kuusi kilpailijaa osal-
listuu tänä vuonna tapah-
tumaan 15:sta kertaa, joten 
heille on järjestäjältä luvas-
sa palkinnoksi ja muistok-
si kisastandaari. Lukuisille 
osallistujille Umpihanki-
hiihto-tapahtuma sinäl-
lään ja liikkuminen lumi-
sessa luonnossa on hieno 
ja mieleenpainuva muis-
to, jonka he haluavat kokea 
uudestaan, vuosi toisensa 
jälkeen.

Pertti Kuusisto
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Lähes 30 henkeä oli lauan-
taina 1.2. mukana Pinta-
mon valoladun avaustilai-
suudessa. Osa vieraista kävi 
hiihtämässä ladun ympäri, 
osa tyytyi kahvittelemaan 
ja muistelemaan valoladun 
historiaa.

Alunperin puuhamiehe-
nä on toiminut Aaro Par-
tanen. Hänen panoksensa 
nousi esille jokaisessa muis-
telussa. Pintamovaaran la-
duilla on 80-luvun lopulla 
katsastettu maajoukkuehiih-
täjiä maailmancupin osakil-
pailuun ja vaarassa on hiih-
detty useita piirikunnallisia 
sekä pienempiä kisoja.

Valoladun kiertänyt kau-
pungin vapaa-aikaohjaaja 
Sampo Laakkonen toi tilai-
suuteen Pudasjärven kau-
pungin tervehdyksen. Hän 

Perinteikäs Pintamon valolatu avattiin
kehui latua vaihtelevaksi. 
Hän kiitteli kylältä löyty-
vää talkoohalua ladun yllä-
pitoon. Laakkonen muistutti 
liikuntapaikkojen merkityk-
sestä kylän ja kyläläisten hy-
vinvointiin.

Kyläseuran puheenjoh-
taja Sauli Juurikka kiitti Pu-
dasjärven kaupunkia ja lu-
pasi kyläseuran pitävän 
ladun kunnossa. Pintamojär-
velle avataan säiden ja keli-
olosuhteiden salliessa hiih-
tolomaviikosta alkaen noin 
10 kilometrin perinteisen 
tyylin latu.

Pudasjärven kaupunki on 
luvannut sähkön valoihin ja 
Pintamon kyläseura on tal-
koovoimin Metsähallituk-
sen luvalla raivannut ja le-
ventänyt latu-uraa niin, että 
hiihtäjien käytössä on 3,5 ki-

lometrin perinteisen- ja luis-
teluhiihdon ladut. Valot ovat 
päällä kello 21 saakka.

Pintamon leirikeskuk-
sen isäntäpari Liisa ja Kale-
vi Malinen lupaavat hiihtä-
jien käyttää leirikeskuksen 
parkkipaikkaa. Kiertosuun-
ta ladulla on vastapäivään, 
eli hiihtämään lähdetään 
parkkipaikan jälkeen oike-
alle. Pintamon kyläseura toi-
vottaa kaikki ladun käyttäjät 
tervetulleiksi.

Sauli Juurikka
Hiihtäjien käytössä on 3,5 kilometrin perinteisen- ja luisteluhiihdon ladut. Valaistus 
on päällä kello 21 saakka.

Pudasjärvelle liikunnan tasa-arvotyön palkinto

Liikunnanohjaaja Elina Uusi-Illikainen vastaanotti Poh-
jois-Pohjanmaan Urheilugaalassa liikunnan tasa-arvo-
palkinnon.

Pohjois-Pohjanmaan Urhei-
lugaalaa vietettiin lauantai-
na 1.2. Hotelli-ravintola La-
saretissa Oulussa. Paikalla 
oli 150 juhlavierasta. Urhei-
lugaalassa palkittiin vuoden 
2013 urheilussa ja liikunnas-
sa ansioituneita henkilöitä ja 
eri tahoja. Pudasjärven kau-
pungin liikunnanohjaaja Eli-
na Uusi-Illikaiselle ojennet-
tiin liikunnan tasa-arvotyön 
palkinto. Hän on toteuttanut 
hyvin tuloksin nuorten maa-
hanmuuttajien kotouttamis-
ta liikunnan avulla.

- Olemme saaneet hyvää 
palautetta järjestämistäm-
me aktiviteeteista, joita on 
toivottu lisääkin. Osallistu-
jat ovat myös antaneet aktii-

visesti uusia ideoita. Kiitos 
tapahtumien onnistumises-
ta kuuluu myös kaikille yh-
teistyökumppaneillemme. 
Vakiintuneita ja tykättyjä lii-
kuntatapahtumia ovat mui-
den muassa nuorten ja ai-
kuisten uimakoulut, kertoo 
Uusi-Illikainen.

Freestylelaskija Antti-Jus-
si Kemppainen, Ruka Slalom, 
valittiin Pohjois-Pohjanmaan 
vuoden 2013 parhaaksi ur-
heilijaksi. Hän sijoittui half-
pipen maailmancupin koko-
naistuloksissa viidenneksi ja 
saavutti yhden MC-osakil-
pailuvoiton Uudessa-Seelan-
nissa sekä hopeaa Espanjan 
osakilpailussa. Halfpipen eli 
lumikourun erikoismies on 
valittu edustamaan Suomea 
Sotshin olympialaisiin. 

Vuoden nuoreksi urheili-
jaksi valittiin Saloisten Reip-
paan hiihtosuunnistuksen 
N 17- vuotiaiden Euroopan 
mestari Noora Räisänen ja 
entisen Oulun läänin Nuo-
ren urheilijan kultamitalin 
sai kuulantyöntäjä Matti Si-
vonen, Kuivasjärven Aura.

Viime vuoden tapaan par-
haaksi joukkueeksi valittiin 
Oulun Hiihtoseuran viesti-
joukkue. Ero viime vuoteen 
oli, että nyt palkittu jouk-
kue voitti Suomen mestaruu-
den ampumahiihtoviestissä, 
joukkueella (Tuomas Säily, 
Juhani Tolonen ja Jouni Kin-
nunen).

Vuoden Liikuttajaksi va-

littiin Iin Yrityksen järjestä-
mät Iin juoksutapahtumat. 
Pohjois-Pohjanmaan Liikun-
nan yhteistyökumppaniksi 
valittiin KKI, Kunnossa Kai-
ken Ikää -ohjelma, jonka tu-
ella PoPLi aloitti ensimmäi-
senä Suomessa liikkuvan 
liikuntaneuvonta ja -testaus 

Elina Uusi-Illikainen ohjaa telinevoimisteluharjoituk-
sissa viime syksynä ja renkailla taiteilee Vicky Mwika.

Perheliikuntamaa -tapahtumassa on mukana suomistarttilaisia ja muita nuoria.

toiminnan Eikka-bussilla. 
Viime vuoden urheiluta-

pahtumaksi valittiin Kalevan 
Rastiviesti. Vuoden sykäh-
dyttävin urheiluhetki Poh-
jois-Pohjanmaalla 2013 oli 
yleisön äänestämänä Oulun 
Kärppien 17 ottelun voitto-
putki SM-liigassa. PK

Pudasjärven seurakunta 
on hyväksynyt uuden val-
miussuunnitelman. Valmi-
ussuunnitelman laatimi-
nen perustuu siihen, että 
seurakuntien tehtävänä on 
huolehtia tehtävistään kai-
kissa olosuhteissa. Tästä 
selviytyäkseen seurakun-
nalla tulee olla voimassa 
oleva valmiussuunnitel-
ma, jossa on määritelty seu-

Seurakunnalle hyväksyttiin valmiussuunnitelma
rakunnan valmiusjärjestelyt 
yhteiskunnan häiriötilantei-
ta ja poikkeusoloja varten. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi 
27.1. pitämässään kokouk-
sessa Pudasjärven seurakun-
nan valmiussuunnitelman 
ja nimesi valmiustoimikun-
nan, johtoryhmän ja henki-
sen huollon ryhmän.

Kirkkoneuvosto päät-
ti kokouksessaan myös seu-

rakunnan ilmoituksista. 
Pudasjärven seurakunta il-
moittaa toiminnastaan sekä 
Iijokiseudussa että Pudas-
järvi-lehdessä. Päätös kos-
kee vuotta 2014. Lisäksi pää-
tettiin, että vuoden 2014 
aikana tulevat seurakun-
tavaali-ilmoitukset tulevat 
molempiin lehtiin.

Pudasjärven seura-
kunnan ensimmäiset lap-

siasiahenkilöt nimettiin. 
Kirkkoneuvosto vahvisti 
kasvatustyön johtokunnan 
päätöksen Marja-Sinikka 
Luokkasen ja Marja Lanton 
valinnasta Pudasjärven seu-
rakunnan lapsiasiahenki-
löiksi toimikauden, vuoden 
2014 loppuun asti. Lapsi-
asianhenkilön tehtävänä on 
edistää lasten ja nuorten nä-
kökulmien huomioimista 

päätöksenteossa ja toimin-
nassa.

Kirkonmäen valaistus-
urakka pysyi budjetissaan. 
Kirkonmäen parkkialueiden 
ja valaistuksen rakentami-
seen liittyvät urakat vastaan-
otettiin 29.10.2013. Seura-
kunnan sekä urakoitsijoiden 
Destia Oy ja Koillissähkö Oy 
väliset taloudelliset loppu-
selvitykset käytiin 6.11.2013. 

Kirkkovaltuuston hyväk-
symä kustannusarvio ja 
määräraha hankkeeseen 
oli vuoden 2013 talousar-
viossa 800 000 euroa. Lop-
pulaskelma osoitti 712 000 
euron toteumaa, johon si-
sältyy vuosien 2007 – 2013 
aikana toteutuneet kustan-
nukset.

Juha Rauhala
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Olihan meillä mukavaa lauantaina,
ihan niin kuin Hirvaskoskella aina.
Oivasti hierottiin paikat vetreiksi,

Mervi saksi ja laittoi kutrit siisteiksi.
Ainon ja Arvon tuotteet oivat,

jalkojen pakotukseen avun toivat.
Airilta energiajuomat sai,

niistä vauhtia kinttuihin, kai.
Helenan tontut hurmasivat kaikki,

huovutettuna löytyi Juuso ja Maikki.
Kynttilätalon kynttilät somat,
jokaiselle löytyi mallit omat.

Päivi vaatetti pienet ja isommatkin,
Aira oli loihtinut korit ja laukutkin.

Lahja mukanaan toi,
käsityöt niin kauniit, oi.

Tiinan ja Minnan pöydästä mukaan lähti,
kortit ja korut, joissa oli tähti.

Pirjo raspaili känsät ja johan nousi kevyesti jalka,
yhdestä pöydästä löytyi vielä koruja huivien alta.

Elina ja nuoret liikettä piti,
lapsilla oli ilo liki.

Puffetissa hääri Eeva ja Merja,
korvaamattomat naiset joka kerta.

Kiitos kaikille mukana olleille,
kävijöille ja yhteistyötahoille.

Hirvaskosken kyläyhdistys toivottelee teille,
mukavaa menoa ja odotusta hankikelille.

Hyvän Olon lauantai

Myyjiä oli saapunut mukavasti tuomaan markkinahenkeä hyvän olon tuotteilla.

Lapsille oli Hyvän olon päivässä mahdollisuus kiipeillä ja saada hyvää oloa liikkumisesta. Arvo ja Aino Niskasaari esittelemässä GNLD-tuotteita.Paula Ylitalo

Lukijan kynästä

Jopahan lopultakin kuului se ääni, kun Talalan Reijo otti kynän 
käteensä. Onkos enää mitään laitaa, että immeiset ympäri maa-
ta äänestelevät Pudiksen asioista. Silloin kun tämmöisiä asiois-
ta äänestetään, pitäisi äänioikeus olla vain ja ainoastaan Pudas-
järvelle veronsa maksavilla henkilöillä. Onpa myöskin erikoista, 
että muuten aivan kunnioitettavat ja kansalaisluottamusta naut-
tivat henkilöt vuodesta toiseen valehdella samoilla fraaseilla, jo-
kainen heistä ja meistä tietää varmuudella, että mitään joen kui-
vumisilmiöitä ei tule!

Pitäisi todellakin osata ymmärtää Pudiksen nykytila, tällaiset 
viiden vuoden työmaat olisivat todellinen pelastus Pudasjärven 
kaupungille sekä satojen miljoonien urakat betoni, maansiirto 
ja rakennus firmoille, seurannaisvaikutukset, kaupoille, huolta-
moille, korjaamoille, kaikille palvelualoille.

Asukasluku lisääntyisi työmaan ajaksi useilla sadoilla. Osa ra-
kentajista voisi ihastua luonnonkauniiseen Pudikseen ja jäädä 
pysyvästi asumaan. Meillä tarvitaan lisää asukkaita, kuten Kaa-
rina Daavittila on asian ilmaissut. Tiedän, että tähän on vastine 
valmiina: Ulkomaiset firmat tulevat ja tekevät työt. Tämäkään ei 
pidä paikkaansa, koska työt hoidetaan yksityisellä rahoituksella, 
niitä ei tarvitse EU-kilpailuttaa.

Arvokalojen palautushankkeet voidaan hyvin hoitaa suunni-
telmien mukaan. Vieläpä paljon paremmin, kun tehdään yhteys-
työtä kaikkien osapuolten kanssa!

Tulvaniittyjä koskeva väite ei myöskään pidä paikkaansa. Tul-
vaniittyjä ei voi olla olemassa, jollei niitä hoideta. Tahtoo sanoa, 
että niittyjä on niitettävä ja tai syötettävä karjalla, että voidaan 
kutsua nimikkeellä tulvaniitty.

Lopuksi vielä hupaisa väite: Taipaleenharjulla olisi ikuinen tul-
va, jos Kollaja rakennetaan!

Pudasjärven puolustaen
Alpo Illikainen

Huutava ääni korvesta

Kolmattakymmentä henki-
löä kokoontui tammikuun 
lopulla laajan Siuruan alu-
een eri kulmilta keskustele-
maan ja miettimään paikal-
lisen työväentalon tiloihin, 
miten kylän elämään saa-
taisiin uutta puhtia ja eloa. 
Paikalla olivat edustettuina 
erilaisten yhdistyksien toi-
mijoita.

Kyläläiset haluavat lisätä 
yhteistoimintaa keskenään 
ja halusivat, että paikalle 
saadaan tahoja, jotka voivat 
jakaa omia kokemuksiaan 
kylätoiminnasta.

Alpo Turpeinen Livok-
kaasta kertoi, miten Livolla 

Siurualla keskusteltiin kylän kehittämisestä
ollaan toimittu. Ensiksikin 
Alpo mainitsi, että kateus ja 
kauna kannattaa unohtaa jo 
lähtiessä suunnittelemaan 
yhteisiä toimintoja. Kaikil-
le on oltava mahdollisuus 
päästä toimintaan mukaan 
yhteisöllisyyden kasvatta-
miseksi. Joka kylältä löytyy 
asiantuntijoita. Yleisiä haet-
tavia avustuksia ja tukia kan-
nattaa hakea sekä osallistua 
hanketoimintaan. Hankkeet, 
jotka ovat kestoltaan moni-
vuotisia, hyödyttävät eniten 
kylää. Lisäksi Alpon mieles-
tä kyläsuunnitelma on olta-
va väljä, jolloin toiminnan 
suunnittelu on jouhevampaa 

ja toiminta tuloksellisempaa. 
Toimintaa tukee palkkatuen 
käyttö työllistämisessä.

Ritva Kinnula kaupun-
gilta innosti kyläläisiä ha-
kemaan erilaisia yleisiä ja 
paikallisia rahoituksia, joil-
la omaa kylää voidaan ke-
hittää. Kaupunki on omal-
ta osaltaan valmistelemassa 
yhdistyksille erilaisia kehit-
tämis- ja toimintatukia, joil-
la edistettäisiin esimerkiksi 
erilaisten arjen- ja virikepal-
velujen, työllisyyden sekä 
muunlaisen sosiaalisen tuen 
kasvattamista. Kaupun-
ki pyrkii toiminnallaan tuo-
maan kaikkien käyttöön 

osallistuvaa budjetointia, 
jota voidaan hyödyntää yh-
teisessä suunnittelussa. 

Tilaisuuden lopuksi kylä-
läiset valitsivat keskuudes-
taan ryhmän, joka miettii ja 
suunnittelee tapoja, joilla 
toiminnallista yhteisymmär-
rystä lähdetään yhdessä vie-
mään eteenpäin.

Ryhmään valittiin jäse-
niksi Marko Kehusmaa, Jari 
Uitto, Kalevi Taivaloja, Arja 
Huoponen ja Sirpa Järven-
pää.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Matti Kyllösen kirjoittaman 
Kuusamon historian kolmas 
osa “Verellä lunastettu maa. 
Kuusamo 1918-1939” on il-
mestynyt. Kirja käsittelee 
Kuusamon kehityslinjat itä-
rajan sulkeutumisesta 1918 
talvisodan syttymiseen 1939. 
Kirjoittajan käyttämä runsas 
ennen julkaisematon arkis-
toaineisto ja sanomalehdistö 
sekä laaja kirjallisuus antavat 

Kyllöseltä Kuusamon 1918-1939 historia
hyvän perustan tutkimuksel-
le. 

Kirjassa käsitellään vuo-
den 1918 sota Koillisrinta-
malla, rajan sulkeutumises-
ta aiheutuneet taloudelliset 
vaikeudet, vienankarjalaisten 
pako Kuusamoon, vuoden 
1923 kato, isojaon vaiheet, 
Oulun-Kuusamon-Paanajär-
ven rautatiehanke, elinkei-
nojen kehitys, kuten maa- ja 

karjatalouden nousu, maa-
miesseurat ja kyläosuuskas-
sat,  liippateollisuus, sahat, 
kauppa ja matkailu. Kuusa-
mon seudun sivistysliiton ja 
Helsingin yliopiston aloitta-
ma “Kuusamon kesäyliopis-
to“ ym. monipuolinen yhdis-
tystoiminta ja urheilu saavat 
laajan huomion. Lyhyesti sa-
noen: Kuusamolainen yrit-
täjyys ja luovuus näyttää 

voimansa kaikilla aloilla ja 
kukoistava Koillis-Pohjan-
maan keskus Kuusamo syn-
tyy.

Nyt ilmestyneessä kova-
kantisessa kirjassa on 540 si-
vua. Oulussa asuva kuu-
samolaissyntyinen Matti 
Kyllönen on filosofian tohto-
ri, historiantutkija, historian-
opettaja sekä sanomalehti-
mies emeritus vuodesta 2005. 

Verellä lunastettu maa. Kuusamo 1918-1939, 
kirjan hinta on 45 euroa. Kirjan on kustantanut Itä-Karjalan 

Kustannus Oy Oulusta. Kirjaa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta mattia.kyllonen@gmail.com
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

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

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

www.rautioky.fi

Myös uudet 
kalusteovet ja 

tasot vanhoihin 
runkoihin!

Meiltä myös 
peräkärryn vuokraus!

Kevään 2014 yhteishakuajat 
alkavat olla käsillä. Amma-
tillisiin oppilaitoksiin ja lu-
kioihin haetaan 24.2.-14.3. 
Ammattikorkeakouluihin 
ja yliopistoihin opiskelu-
paikkaa tavoitellaan 3.3.-
1.4. Ruotsinkielisiin ja eri-
koisopintoja järjestettäviin 
koulutuksiin hakuajat ovat 
edellä mainituista haku-
ajoista poikkeavia, joten ne 
kannattaa selvittää ko. op-
pilaitoksien kohdalta opin-
to-oppaista tai netistä. Näi-
den lisäksi on mahdollista 
pyrkiä aikuiskoulutuskes-
kuksen järjestämiin eri alo-
jen aikuiskoulutuspaikoille 
ja TE- toimistojen järjestä-
mille työvoimapoliittisille 
kursseille. Yhteishaku vel-
voittaa kaikkia alle 25-vuoti-
aita ammatillista koulutusta 
vailla olevia kiinnostumaan 
koulutukseen lähtemisestä.

Yhtenä oivallisena vaih-
toehtona on järjestää itsen-
sä pätevöitymään ja saa-
maan ammatillinen tutkinto 
oppisopimuskoulutuksen 
kautta. Tällaisessa vaihto-
ehdossa opiskelemaan halu-
avalla täytyy olla työpaik-
ka ja työnantajan halukkuus 
antaa mahdollisuus työnte-
kijälleen opiskella ja tehdä 
työtä yrityksessä samanai-
kaisesti. Kannattaa rohkeas-

Kevään yhteishaku ja 
kesätyöpaikkojen etsiminen 

ti ottaa asia puheeksi työn-
antajan kanssa, sillä monilla 
työpaikoilla oppisopimus-
koulutus on luonteva hyvän 
työntekijän työpaikalla pitä-
misen varmistus ja oppisopi-
muksessa olevalle työpaikan 
saaminen yrityksessä.

Kesätyöpaikan kyselemi-
nen kannattaa aloittaa NYT. 
Työnantajat suunnittele-
vat heti alkuvuodesta kesä-
työntekijöidensä tarpeen. 
Työpaikan kyselemisessä 
kannattaa olla aktiivinen ja 
sitkeä. Ensimmäisiin epää-
viin vastauksiin ei pidä lan-
nistua, vaan hakuverkot on 
jaksettava heitellä useasti ja 
useisiin työpaikkavesiin. Ke-
sätyöpaikkaa voi hakea koko 
kevään ja kesän ajan, sillä joi-
hinkin yrityksiin palkataan 
kesätyöntekijöitä erityises-
ti loppukesän ajaksi. Yhdis-
tykset, sukulaisten ja tuttavi-
en yritykset tai muut heidän 
työkohteet ovat oivallisia ke-
sätyöpaikkoja. Luovuus ja 
ennakkoluulottomuus ovat 
valttia työpaikan etsimisessä 
ja valitsemisessa. 

Ansioluettelo eli CV on 
nuorenkin työnhakijan koh-
dalla hieno asia. Sen avulla 
sekä hakijan että työnanta-
jan on helppoa edetä työpai-
kasta keskusteltaessa. Mal-
leja CV:n laatimiseen löytyy 

netistä.
Pudasjärven koululaisille 

ja opiskelijoille järjestetään 
maaliskuun alussa Nuorten 
koulutus- ja kesätyötapahtu-
ma, jossa kerrotaan kesätyö-
paikoista mielenkiintoisilla 
tavoilla. Kyseiset kesätyö-
paikat ovat suunnattu 1996-
1999  vuosina syntyneille.

Ellei palkallinen kesätyö-
paikka osu kohdalle kan-
nattaa harkita hakeutumista 
vapaaehtoistyöhön sellai-
seen työpaikkaan, joka kiin-
nostaa mahdollisen tulevan 
koulutukseen hakeutumi-
sen pohjaksi. ”Elävän am-
mattikirjan” eli jonkin alan 
ammattilaisen käyttö ja hyö-
dyntäminen on mallikas kei-
no saada selville mitä haa-
veammatin edustaja oikeasti 
tekee työkseen. Ammattilai-
sen haastattelu tai työn seu-
raaminen työpaikalla sel-
keyttää omaa käsitystä ko. 
työstä ja saattaa oikein hy-
vässä tapauksessa olla porti-
navaaja kesä- tai työkokeilu-
paikkaan.

Yhteishausta, opiskelu- 
ja työpaikoista saa tietoja ja 
neuvontaa oppilaitoksista, 
TE-toimistoista sekä yhteis-
haku 2014 ja MOL:n sivuil-
ta netistä.

Sointu Veivo

Pudasjärvellä viime talvena aloitettu yhteis-
metsäselvitys jatkuu. Kyselyn toteutti ja yh-
teismetsän perustamista muutenkin toteut-
taa EU-rahoitteinen ”Toimiva metsä” -hanke.

Hankkeen projektipäällikkö Mikko Honka-
sen mukaan Pudasjärven yhteismetsäselvitys 
tuotti todella hyvän tuloksen. Tähän mennes-
sä kyselyyn on tullut 81 vastausta. Vastauksis-
sa 172 metsänomistajaa on ilmaissut kiinnos-
tuksensa tulla mukaan yhteismetsään, heillä 
on omistuksessa yhteensä 102 tilaa yhteisa-
laltaan 5190 hehtaaria. Alkuperäinen kyselyn 
1000 hehtaarin minimitavoite ylitettiin viisin-
kertaisesti.

Vastanneista lähes puolet on yhteisomis-
tustiloja eli perikuntia tai yhtymiä. Kyselyyn 
vastanneista 172 omistajasta 78 prosenttia 
asuu muualla kuin Pudasjärvellä, esimerkiksi 
45 vastannutta asuu Helsingin seudulla. Tilo-
jen saaminen mukaan yhteismetsään aktivoi-
si niiden metsätalouskäyttöä.

Yhteisöomistajat kuten kaupunki eivät ole 
vielä tehneet lopullisia päätöksiä liittymisis-
tään mukaan selvitykseen. Kaupunki tehnee 
päätöksen nyt kuluvan talven aikana.

Torstaina 30.1. pidettiin kulttuurikeskus 
Pohjantähdessä yhteismetsäselvityksen tie-
dotustilaisuus, jossa oli paikalla parikymmen-
tä selvityksessä mukana olevaa metsänomis-
tajaa. Heille kerrottiin selvityksen tuloksista ja 
tulevista vaiheista sekä yhteismetsän toimin-
taperiaatteista ja käytännön toimista.

Yhteismetsäselvityksen seuraavasta vai-
heesta eli metsävaratiedon keruun ja tila-arvi-
oiden tekemisestä keskusteltiin tilaisuudessa. 
Maanomistajat maksavat itse työn. Kaupun-

ki on tehnyt päätöksen tukea metsävaratie-
don keruuta neljällä eurolla hehtaaria kohden 
niiden tilojen osalta, jotka liittyvät yhteismet-
sään.

- Metsäsuunnitelman teettäminen ei mene 
hukkaan, vaikka ei lopulta liittyisikään yhteis-
metsään, se on tarpeellinen työkalu metsäta-
loudessa ja sen kulut voi vähentää metsäve-
rotuksessa.

Tilaisuudessa päätettiin, että kaupunki kil-
pailuttaa metsävaratiedon keruun tekijän. 
Kilpailutuksen jälkeen työn tilaukset hoide-
taan keskitetysti hankkeen kautta tulevan tal-
ven aikana. Hanke toimittaa sitten tilaukset 
valitulle tekijälle. Kerätyn metsävaratiedon 
pohjalta laskettavat tila-arviot päätettiin to-
teuttaa tuottoarvomenetelmällä ja laskenta 
tehdään maanmittauslaitoksella.

Mikäli yhteismetsään liittyminen kiinnos-
taa, mutta ei vielä ole vastannut kyselyyn, niin 
mukaan ehtii vielä hyvin, varsinkin kun on tie-
dossa, ettei ole ainoana mukana joukossa. En-
nen maastokauden alkua ehtii hyvin mukaan 
ja ilmoittautumisen yhteydessä voi samalla ti-
lata metsävaratiedon keruun tilalleen.

Mukana olo selvityksessä ja metsävaratie-
don tilaaminen ei vielä sido metsänomistajaa 
yhteismetsään, mutta varmistaa, että on mu-
kana hankkeessa.

Yhteismetsäselvityksestä tiedotetaan Pu-
dasjärvellä seuraavan kerran paikallisen Met-
sänhoitoyhdistyksen järjestämillä metsäpäi-
villä perjantaina 21.3.

Mikko Honkanen
Toimiva metsä hanke

pudasjärven 
yhteismetsäselvitys jatkuuNYT
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Punaviinihärkää, perunamuusi, makaronilaatikko, 
wokkikasvikset, hernekeitto,

pannukakku ja hillo

Uunilohi, perunamuusi, savuporokiusaus,
aurinkokasvikset, aurajuustokeitto, 

suklaamousse

Sipulipihvit, uunimakkara, perunamuusi,
ratatouille, lohikeitto,

marjakiisseli

Broilerin koipireisi, riisi, rytykänpata, perunamuusi, 
talonkasvikset, tuorejuustokasviskeitto,

persikkarahka

Kaalikääryleet, uunikala, perunamuusi, 
uunijuurekset, jauhelihakeitto,

mokkapala

Metsäkeskuksen julkisen 
palvelun yksikkö ja Met-
sä Group järjestivät yhdes-
sä maanantaina 3.2. Liepeen 
Pappilan väentuvassa met-
sänomistajaillan. Illan ohjel-
ma oli ilmeisen kiinnostava, 
koska pirtti täyttyi noin 50 
kuulijasta. Illan aluksi juhlis-
tettiin kakkukahveilla Met-
säliiton 80-vuotisjuhlaa ja 
sen jälkeen käytiin ajankoh-
taisina asioina läpi metsä-
veroasioita ja vuoden alusta 
uudistettua metsälakia.

Piiripäällikkö Jarkko Par-
pala piti historiakatsauksen 
Metsäliitosta ja esitteli Met-
sä Groupin nykytoimintaa 
sekä puukaupan nykytilan-
netta ja tulevaisuuden nä-
kymiä. Parpala kertoi, että 
yleisestä taantumasta huo-
limatta Metsä Groupin lähi-
ajan näkymät ovat hyvät. 

- Maailman markkinoi-
den näkökulmasta puu-
kaupoissa kuusen kysyntä 
laskee ja männyn osuus puo-
lestaan kasvaa ja vastaavasti 
tuotepuolella hienopaperin 
kysyntä laskee ja kartongin 
kasvaa. Tähän tilanteeseen 
yhtiö on kuitenkin toimin-
nassaan pystynyt hyvin vas-
taamaan, totesi Parpala.

Metsäkeskuksen metsä-
neuvoja Markus Ehdahl ker-
toi Metsäkeskuksen organi-
saatiomuutoksesta ja esitteli 
metsänomistajien käytettä-

Metsänomistajaillassa synttärijuhlat ja metsänhoidon uusia tuulia
vissä olevaa valtakunnallis-
ta innovaatiopalkittua met-
saan.fi -palvelua. Ekdahl 
totesi, että Pudasjärven alu-
eella metsien laserkeilausta 
on juuri valmistunut 40 000 
hehtaarin alueelle, metsän-
omistajia informoidaan asi-
asta kirjeellä.

Metsaan.fi -palvelussa on 
nähtävissä metsänomistajil-
le vuoden 2004 jälkeen teh-
dyt metsäsuunnitteluaineis-
tot. Seuraavat keilaukset on 
suunniteltu tehtäväksi vuo-
sien 2016–2019 aikana.

Metsäveroilmoitusasi-
at olivat paikalla olleil-
le pääosin tuttua asiaa. Esi-
merkeissä Ekdahl kävi läpi 
muun muassa mikä summa 
puukaupasta ja Kemera-tu-
esta kirjataan veroilmoituk-
seen. Tulon tasaamisessa 
kannattaa hyödyntää meno-
varausta ja metsävähennyk-
sissä on syytä varmistaa, että 
vähennysoikeus on otettu 
käyttöön täysimääräisenä. 

- Mikäli aikoo ilmoit-
taa verottajalle käyttäneen-
sä metsätaloustöissä eri 
työlajeissa aktiivisesti moot-
torikelkkaa tai mönkijää, 
kannattaa asia perustella eri-
tyisen huolellisesti. Nykyi-
sen linjauksen mukaan ve-
rottaja on hyväksynyt asian 
vain poikkeustapauksissa. 
Epäselvissä asioissa kannat-
taa tietenkin ottaa yhteyttä 

soittamalla verottajan palve-
lunumeroon. Syksyllä met-
sänomistajille lähetettävä 
verotuspäätös kannattaa tar-
kistaa huolella. Mahdollinen 
oikaisupyyntö verotuksen 
osalta tulee tehdä viipyile-
mättä, muistutti Ekdahl.

Uuden metsälain  
suomat  
mahdollisuudet
Metsä Groupin ostomet-
säasiantuntija Samuli Lep-
pänen esitteli illan vii-
meisenä aiheena vuoden 
alussa uudistettua metsäla-

kia. Leppäsen mukaan lain 
uudistaminen on tehty met-
sänomistajien aloitteesta.

- Uuden lain myötä met-
sänomistaja voi toteuttaa 
metsänhoidollisia ajatuksia 
aiempaa vapaammin ja mo-
nipuolisemmin keinoin. Se 
antaa esimerkiksi mahdolli-
suuden huomioida parem-
min ympäristö- ja maisema-
arvoja. Nyt on mahdollisuus 
järkevöittää metsäkuvi-
on rakennetta ja tehdä hak-
kuita myös haasteellisissa 
kohteissa. Mikäli metsän-
omistaja hoitaa metsäänsä 
lyhytnäköisesti ja huonos-

ti, jää vastuu tulevaisuuden 
taloudellisesta tuotosta hä-
nelle itselleen. Mikäli metsiä 
käytetään pankkilainan va-
kuutena, on tulevaisuudessa 
vaarana, että pankkien mää-
rittelemien metsätilojen va-
kuusarvot laskevat.

- Harvennuksia voi tarvit-
taessa tehdä voimakkaam-
min ja nyt pystyy myös pa-
remmin hyödyntämään 
hyviä puumyynnin suh-
danneaikoja. Näin metsän-
omistajalla on mahdollisuus 
verrata tuottoja muihin sijoi-
tusmuotoihin ja vapauttaa 
tarvittaessa metsäkaupoilla 

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikkö ja Metsä Group järjestivät Liepeen Pappilan väentuvassa metsän-
omistajaillan. Ostometsäasiantuntija Samuli Leppänen esitteli vuoden alussa uudistettua metsälakia.

tarvitsemiaan pääomia, tote-
si Leppänen. Valtaosan met-
sänomistajista hän uskoo 
kuitenkin pitäytyvän perin-
teisissä ja hyväksi todetuissa 
hakkuumenetelmissä.

Markus Ekdahl Metsä-
keskuksesta kertoi, että uu-
teen metsälakiin tutustutaan 
paremmin helmikuussa jär-
jestettävässä koulutustilai-
suudessa. Ilta päätettiin mu-
kavasti arvontaan sekä 
makkaran paistoon hirsipir-
tin takkatulen ääressä.

Pertti Kuusisto
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Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Olinpas jouluaaton aattona Kuren-
kartanossa tassuterapeuttina ja 
tonttuna. Huomasin, että sain 
hymyn monen vanhuksen ja 
myös hoitajien huulille. Mi-
nulla on tapana muulloinkin 
käydä siellä tassuterapiaa 
antamassa. Zorro ei sellai-
seen osallistu, kun sitä ujos-
tuttaa tuntemattomat ihmi-
set. Iso koirapoika ja niin ujo...

 Käymme aina Zorron kans-
sa jossakin metsässä juoksemassa 
ja se on kyllä tosi kivaa. Siitä Zorro-
kin tykkää. Metsässä on niin kaunista, kun puutkin ovat lumisia. 
Emma koirakin ruukaa olla siellä mukanamme emäntänsä kans-
sa. Yhdessä on hauskaa.

Näin ystävänpäivän kynnyksellä haluamme kiittää kaikkia 
ihania ihmisiä vauvasta vaariin, jotka ovat tuolla kylillä lenkillä 
käydessämme tulleet aina silittämään meitä. Hellyys ja hyvät sa-
nat lämmittävät aina pientä koiransydäntä ja tietysti myös ihmi-
sen mieltäkin.

 
Lopuksi Anna-Leenan Sunin  
kirjoittama Tassuterapeutti runo:
 
Joka ei katso ohitseni poissaolevana, omia asioitaan ajatellen,
vaan on läsnä tässä hetkessä,
on minua varten.
Joka ei vaihda minua nuorempaan, kauniimpaan, henkevämpään.
Jota ei haittaa vähääkään, jos olen
liian lihava, laiha, pitkä, lyhyt
tai kun vanheneminen ja sairaus
ovat jättäneen minuun lähtemättömät jälkensä.
- Sinä olet sinä, sen palvovat silmät sanovat.
Jolle olen aurinko, kuu ja tähdet,
kertakaikkisen ylivertainen ja täydellinen, maailman keskipiste.
Tämä ihailu tekee minusta ehkä paremman ihmisen.
Joka tulee lähelle, sydämeen asti, kun kärsin.
- Sinä suret, minäkin suren.
Jonka silmät nauravat, kun nauran.
- Sinä olet onnellinen, minäkin olen.
Joka rakastaa tänään, eilen, huomenna, aina,
uskollisesti, täydesti, ihanasti.
Joka antaa hyvinvointinsa, terveytensä,
henkensä minun käsiini.                                                                       
Minun koirani,
minun elämäni koirat.

 
T. Niehka
Tarinassa mukana Zorro 
ja Lahja       

Runebergin torttu (n. 12 kpl)

150 g voita tai margariinia
1,5 dl sokeria
2  munaa
2 dl  vehnäjauhoja
1,5 dl korppujauhoja tai piparimuroja
1 dl  mantelijauhoa
1 tl  kardemummaa
0,5 dl maitoa
0,5 dl kermaa
2-3 tippaa karvasmanteliöljyä tai rommiesanssia

Koristeluun:
n. 2 dl vadelmahilloa
1 dl  tomusokeria
1 rkl sitruunamehua, vettä tai mantelilikööriä

Kostuttaminen:
2 dl  vettä
0,5 dl sokeria
2-3 rkl  rommia tai mantelilikööriä tai 3-4 tippaa rommiaromia

1. Vaahdota pehmeä rasva ja sokeri vaahdoksi. Lisää munat yk-
sitellen hyvin vatkaten.
2. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan vuorotellen 
maidon ja kerman kanssa. Sekoita taikina tasaiseksi.
3. Voitele ja korppujauhota muffinipelti tai annosvuoat. Jos käy-
tät silikonivuokia niin pelkkä voitelu riittää. Voit käyttää myös pa-
perisia muffinivuokia. Jaa taikina vuokiin.
4. Paina lusikalla tai jauhotetulla sormella taikinan keskelle sy-
vennys ja täytä se hillolla. Paista leivonnaisia 200 ºC:ssa 15–20 
min. Anna jäähtyä.
5. Lisää torttuihin vielä nokare hilloa.
6. Sekoita tomusokeriin tilkka sitruunanmehua, vettä tai mante-
lilikööriä. Sekoita ja kaada seos pakastepussiin. Leikkaa kulmasta 
pala pois ja koristele leivonnaiset pursottamalla.
• Runebergin tortun ohjeita ja sovelluksia löytyy moninaisia. 
Toiset haluavat kostuttaa torttunsa punssilla tai rommilla, toisille 
ne maistuvat kuivina.
• Jos haluat, kostuta tortut heti uunista ottamisen jälkeen kos-
tutusliemellä.

Maistuvat ohjeet 
sydäntalven herkkuleivonnaisiin

Helmikuu on makean ystä-
vän suosikkiaikaa. Silloin 
nautitaan Runebergin tor-
tuista ja ystävänpäivän su-
loisista suuhunpantavista.

Kansallisrunoilija Johan 
Ludvig Runebergin päivää 
juhlistetaan tänään keski-
viikkona 5. helmikuuta. Tä-
nään voi siis kahvipöytiin 
loihtia hillosilmäisiä Rune-
bergin torttuja.

- Runeberg oli tunnetus-
ti perso makealle, joten lei-
vonnaiset maistuivat, usein 
aamuryypyn kanssa, ker-
too Keski-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaisten ruoka-
asiantuntija Seija Varila.

- Alkuperäiseksi todistet-
tavaa Runebergin tortun lei-
vontaohjetta ei ole löytynyt. 
Arvellaan, että runoilijan 
vaimo Fredrika jauhoi kui-
vat leivonnaiset muruiksi ja 
näin kierrätti ne torttuihin. 
Olettaa sopiikin, että tuol-
loin käytettiin niitä aineksia, 
mitä kaapista löytyi.

Herkkuleivonnaisten ohjeet:

Suomessa ystävänpäi-
vä on puolestaan suhteelli-
sen uusi juhla. Vasta vuonna 
1987 helmikuun 14. päivän 
kohdalle tuli kalenteriin 
maininta ystävänpäivästä. 
Malli sen viettoon on saatu 

Yhdysvalloista, Valentinen 
päivästä, joka on perinteises-
ti rakastavaisten päivä. Suo-
messa nimipäivää viettävät 
Voitto ja Valentin.

- Ystävänpäivänä sopii 
muistaa ystäviä ja rakastet-

tuja sydämenmuotoisilla lei-
voksilla, kannustaa Seija.

Kuvat: Maa- ja kotitalous-
naisten Keskus / 
Timo Viljakainen

Ystävänpäivän vaaleanpunainen unelmatorttu

Pohja:
5 kpl munaa
2 dl sokeria
2 dl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta
Täyte:
1-2 dl mansikkahilloa
200 g maustamatonta tuorejuustoa
1 dl mansikanmakuista tomusokeria
1 rkl vaniljasokeria
2 dl kuohukermaa

Kuorrutus:
1/3 osa täytteestä ja esim. 50 g sitruunan makuista valkosuklaata 
lastuina ja strösseleitä

1. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Yhdistä kuivat aineet ja lisää 
vaahtoon.
2. Levitä taikina leivinpaperille uunipannulle. Paista 225 asteessa n. 
6-8 min.
3. Kumoa paistunut kääretorttupohja sokeroidulle leivinpaperille 
ja irrota pohjapaperi varovasti. Anna pohjan jäähtyä.
4. Valmista täyte. Sekoita tuorejuuston joukkoon sokerit. Vatkaa 
kerma vaahdoksi ja sekoita tuorejuuston joukkoon.
5. Ota täytteestä 1/3 osa kuorrutusta varten.

6. Levitä ensin torttulevylle mansikkahillo ja sitten täyte tasai-
seksi kerrokseksi. Kääri rullalle leivinpaperia apuna käyttäen. Anna 
kääretortturullan makujen tasaantua jääkaapissa muutaman tun-
nin.
7. Levitä loput täytteestä kuorruttamiseen ja tee koristeraitoja 
esim. haarukalla ja koristele valkosuklaalastuilla. Voit käyttää myös 
koristeluun strösseleitä.
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Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

* Jalkojenhoitoa
* C. E. vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

KOsKiTrAKTOri OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

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

Autokorjaamo
TH-MOTOr

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

VAKUUTUSYHTIöIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

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

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
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)

Peräkärryn 
vuokraus

kuomukärryt, 
pressukärryt, 

koppikärryt, trailerit

Puh. 050 366 5340
www.peräkärrynvuokraus.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

ilmoita 
palvelu-
hake-

mistossa 
p. 040 1951 732

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen
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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/rakennuk-
sen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muis-
tathan 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 toimitukselle (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

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

SYÖTTEEN
MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,

myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

Jari särkelä, 
p. 0400 374 259

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

TMi PAAVO HiETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA

Taksi 
siuruainen

Yli-Livo

040 190 4344

Taksi 
Markku 

Naamanka
Invavarustus, Yli-Livo
p. 0400 282 130

Palveluhakemisto

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040 176 7640
Avoinna Ma-Pe klo 9-15

www.pudasjarvenisannointi.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

ensio@pudasjarvenisannointi.fi
eeva-liisa@ pudasjarvenisannointi.fi

• 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.

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

* Uusia tuotteita edullisesti
* Käytettyjä huonekaluja

* Kierrätystuotteiden myyntipöydät; 
vuokra myynnin mukaan 

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161

Painopalvelusta yhtenäiset 
MAINOSTEKSTIILIT
Yrityksille ja Yhdistyksille

Katso:  ja pyydä tarjous!

  Kuukauden tuote:THINSULATE-PIPO!

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

 

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

Saksanpaimenkoiran pentuja.  
Pennut rekisteröidään ja luovu-
tetaan maaliskuun puolenvälin 
jälkeen. P. 044 972 8829.

Pilkkikelkka Ski-Doo Nordik 
300, 250cc, varma peli. hp 
990€. P. 0400 384 118.

Muutot 
p. 045 866 7774.

OSTETAAN

Halutaan ostaa polttopuupals-
ta tai pieni metsätila Syöte/
Naamanka-alueelta. P. 040 
837 2222.

Edullinen yksiö tai pieni kaksio 
keskustasta. P. 0400 384 118.

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

-  Kettupillit 8 erillaista
 halavalla
-  HUOPIKKAAT,   
 kotimaiset
-  Riistakamerat  
 valvontaan 
-  Kiikarit 
-  Sarkapuvut 
-  Talvikengät  
-  Parkanon talvikas 
- Nokian Kaira 
-  Muck Bootsit 
-  Goretex -kengät ja  
 -vaatteet  
-  Aseenhoitotuotteet  
-  Aseet 

-  Piippukamerat  
 aseisiin 
-  Tehokaat otsa- ja  
 käsivalaisimet
- Reput, rinkat ja  
 retkeilyvarusteet
-  Koiratutkat 
-  Koiratarvikkeet
-  Koiranruuat kylän  
 edullisimpaan hintaan: 
 16 eri laatua, myös  
 ELL suosittelemat
-  Vetovaljaat ja  
 hiihtovyöt
-  Hevostarvikkeet 
-  Hevosen loimet sh -40%

ANOLTA LÖYTYY!

Hevostyöreki: etu- ja takareki 
(”rekka”), vaikka pihan koris-
teeksi. P. 040 504 2814.

Mönkijä CAN-AM 500. Maan-
tiemalli ajettu 2000 km, vm 
2006. Lumilevy mukaan. Hinta 
4500€, P. 0400 316 992.

Pystypakastin, kork. 105 cm, 
lev. 55 cm, siistissä kunnossa, 
h. 50€. Kotikylmiön kone, ollut 
käytössä 3 vuotta, h. 100€. P. 
044 582 2015.

ILMOITA ILMAISEKSI!

Myydään Volvo XC90 AWD 
T6 2.9 turbo automaatti, 
vm. 2003. aj. n. 220 tkm. 

7 paikkainen, hyvä varuste-
lu. lisätiedot:  

http://www.nettiauto.com/
volvo/xc90/6202642

Tied. p. 0400 412 061.

Myydään Lynx-merkkinen 
moottorikelkka, vm 2002. Vaih-
dettu pienempi 500 puhallin-
moottori, ei sähköpakkia. 550€ 
eur. P. 040 963 3360.

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON 

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI. Tavarat kiertoon!!!
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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.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
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, jos-
sa vaaditaan hyvän hiihtokunnon lisäksi tietoja ja taitoja, joiden avulla selviytyy 
luonnossa ankarissakin talviolosuhteissa ympäri vuorokauden. Pikku-Syöte, 
Syötekeskuksentie 126.
ParkkiJamit-Cup Iso-Syöte SnowParkissa la 8. 2. Jameihin ei ole erillis-
tä ilmoittautumista, riittää kun tulet laskemaan ja pitämään hauskaa Iso-Syöte 
SnowParkkiin klo 12-15.
Leijonakisa Iso-Syötteellä la 8.2. Leikkimielinen ratalaskukisa klo 14 Lumi-
maassa alle 13 vuotiaille. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen hiihtokoululle.
Energiapuupäivä Livolla la 8.2.  klo 10.00-14.00. Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Umpihankikisat nuorisotiloissa la 8. 2. klo 17.30-20.00. Nuorten teemailta 
nuokkarissa. Ei osallistumismaksua.
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 vaikuttajia eri aloilta.
Elokuvailta Pohjantähdessä to 13.2. klo 18.00-21.30. Kulttuurikeskus Poh-
jantähti, Teollisuustie 1.
ShowUp Iso-Syötteellä la-su 15.2.-16.2.  ShowUpissa kaikki on mahdollista! 
Tule paikalle tutustumaan ja näyttämään omaa osaamistasi välittömässä ja iloi-
sessa tapahtumassa.
Kansainvälinen biljardi- ja bingisturnaus nuorisotiloissa la 15. 2.  klo 
17.30-20.00. Nuorten teemailta nuokkarissa. Ei osallistumismaksua. Tuomareina 
Pauli Hiltunen ja Mooses Wachira. Ilmoittautuminen klo 18-19 nuorisotiloissa.
Pudasjärven Ommaisraati kokoontuu ma 17.2.  klo 12.00-13.30. Om-
maisraatissa keskustellaan tällä kertaa etäomaishoitajuudesta sekä erilaisista 
tavoista suhtautua omaishoitajaan. Kahvitarjoilu, tervetuloa! Seurakuntakeskus, 
Varsitie 12.
Hengailua nuorisotiloissa la 22.2. klo 17.30-20.00. Nuorten teemailta nuok-
karissa. Ei osallistumismaksua. 
Pudasjärven Ommaiskahvila ti 25.2. klo 17.30-20.00. Tietoa, tukea ja toi-
mintaa kaikille omaisistaan huolehtiville. Anna aikaa, saat auttaa -koulutus vapaa-
ehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteen Lumimaassa pe 21. 2. Hauska ja vauh-
dikas kilpailu alkaa Lumimaassa klo 14, ennakkoilmoittautuminen hiihtokoululle 
klo 13.30 mennessä.

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 7.2. Pubissa Karaoke raikaa... Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30

Karaoke

Lauantaina 8.2.

Lippu 5€

DJ Noora

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

Lippu 10€ sis. ep. 

Tanssittaa
Salissa

ANKA

Pudasjärviset 
voimistelijat 

Gymnaestradaan
Voimistelun suurtapahtuma – Sun Lahti 2013 järjestettiin 
Lahdessa 6.-9.6.2013. Neljän päivän aikana voimistelu loisti 
ohjelmalavoilla, suurhallissa, stadionilla ja Isku Areenalla. Lah-
teen kokoontui yli 8000 voimistelijaa ja tanssijaa pienistä lap-
sista aina ikääntyviin liikkujiin asti.

- Me pudasjärveläiset voimistelijat olimme osa tätä iki-
muistoista tapahtumaa. Kaikille mukana olleille tämä reissu 
oli varmasti hieno kokemus, kertoo PuU:n voimistelujaoston 
tiedotusvastaava Jaana Valkola.

Nyt kaikille suomalaisille tarjotaan upea mahdollisuus 
osallistua 15th World Gymnaestrada – tapahtumaan 12.–
18.7.2015 Helsingissä. Gymnaestrada on Kansainvälisen voi-
misteluliiton (FIG) auktorisoima maailmanlaajuinen voimiste-
lutapahtuma kaiken ikäisille harrastajille ja huipuille.

Voimisteluliitolla on ilo ja kunnia yhteistyössä Helsingin 
kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa järjestää 
15. Gymnaestrada 12. - 18.7.2015 Helsingissä. Tapahtuma tuo 
Helsinkiin arviolta lähes 25.000 osallistujaa noin 60 maasta ja 
kaikista maanosista.

Suomesta tapahtumaan tavoitellaan 3.000 - 3.500 aktiivis-
ta osallistujaa. Myös Pudasjärven urheilijoiden voimistelujaos-
to aikoo antaa tapahtumaan oman panoksensa.

Lisäksi tarvitaan tuhansia vapaaehtoisia toimijoita moni-
puolisiin ja kiinnostaviin tehtäviin. Ak-
tiiviset kisapassilliset osallistujat voivat 
esiintyä Suomen kenttä- ja hallinäytök-
sissä sekä kaupunkilavoilla.

Uutuutena tulee kansainvälinen 
kenttäohjelma. Edelleen avajaisissa ha-
lutaan tarjota sykähdyttäviä kenttäoh-
jelmia kansainväliselle voimisteluper-
heelle. Osallistumismahdollisuuksiin voi 
tutustua muiden muassa Voimistelulii-
ton kanavien kautta sekä Voimisteluja-
osto Pudasjärven Urheilijoiden Face-
book-sivulla.

Jaana Valkola

Radio Novan aamuista tutut 
Minna Kuukka, Tuomas En-
buske ja Aki Linnanahde saa-
puvat Syötteelle. Torstaina 
13.2. he tekevät suoraa lähe-
tystä aivan erityisestä paikas-
ta eli Iso-Syötteen eturintei-
den juurelta Romekievarilta, 
kodasta käsin.

Live-lähetys alkaa kel-
lo 6 ja jatkuu kello 10 saak-
ka. Ohjelmaan voi osallistua 
virittämällä radionsa No-
van taajuudelle tai tulemal-
la paikanpäälle seuraamaan 
livelähetyksen tekoa. Lisäk-
si lähetykseen voi osallistua 
sosiaalisessa mediassa: kom-
mentoida voi Twitterin kaut-

Enbuske & Linnanahde 
Crew Syötteelle

ta ja katsoa kuvamateriaalia 
Instagramissa.

Ohjelmassa vierailee pai-
kallisia yrittäjiä ja päättäjiä. 
Kokkina kodalla toimii tun-
nettu TV-kokki Janne Pek-
kala. Minna, Aki ja Tuomas 
testaavat lähetyksen aikana 
lumikenkiä, lasten temppu-
radan, koiravaljakkokyydin, 
pulkalla laskemisen ja mitä 
kaikkea vielä matkan varrel-
la keksivätkään. Saa nähdä 
miten tiimin käy.

Kyseisenä päivänä Iso-
Syötteen hissit aukeavat 
poikkeuksellisesti jo kello 8! 
Lämpimästi tervetuloa ta-
paamaan ELC:tä! JK

Ympäristöministeriö ei esi-
tä Olvassuolle kansallispuis-
ton perustamista tällä hal-
lituskaudella. Olvassuo oli 
yksi neljästä alueesta, joil-
le ympäristöministeriö pyy-
si Metsähallituksen luon-
topalveluja selvittämään 
kansallispuiston perusta-
misedellytykset. Ympäris-
töministeriön tekemässä 
esityksessä kaavaillaan kan-
sallispuistoja Etelä-Konne-
vedelle ja Teijolle.

Tehtyjen selvitysten mu-
kaan Olvassuolla metsästys-
tä ei tällä erää pystytä järjes-
tämään kansallispuistoilta 
edellyttämällä tavalla. Myös 
Lapin käsivarren suurtun-
tureiden alue jäi kansallis-
puistosuunnitelmien ulko-
puolelle. Metsähallituksen 
selvitysten perusteella kum-
pikin poisjääneistä alueis-
ta olisivat kuitenkin hyvä 
lisä nykyiseen puistoverkos-
toon, ja siksi selvityksiä alu-
eiden kehittämiseksi aiotaan 
jatkaa.

Olvassuolla selvitetään 
jatkossa mahdollisuuksia 
eheyttää alueen suojeluko-
konaisuutta ja edistää suo-
luontomatkailua. Selvitys-
alue mukailee Olvassuon 
Natura 2000 -aluetta, jonka 
pääosan muodostavat Met-
sähallituksen luontopalvelu-
jen hallinnoimat Oravisuon-

Olvassuolle ei tulekaan kansallispuistoa

Näätäsuon-Sammakkosuon 
ja Leväsuon-Kärppäsuon 
soidensuojelualueet, sekä 
metsätalouden taseessa ole-
va Kälväsvaaran-Iso Palo-
vaaran harjujensuojeluoh-
jelma-alue. Noin 20 526 
hehtaarin laajuiset selvitys-
alueet sijaitsivat Pudasjär-
ven, Utajärven ja Puolangan 
kunnissa.

Selvitystyö käynnistettiin 
alueen käyttäjien ja sidos-
ryhmien kanssa pidettävil-

lä teemakohtaisilla tapaami-
silla. Lisäksi pidettiin kaksi 
yleisötilaisuutta, 14.5. Pu-
dasjärvellä ja 15.5. Utajärvel-
lä, sekä järjestettiin viikon 
kestänyt avoin verkkokes-
kustelu, jossa saattoi kysyä 
ja kommentoida. Keskuste-
lu on päättynyt, mutta se on 
luettavissa yhteiso.luontoon.
fi-sivustolla.

Olvassuon Natura-alue 
on eheytensä ja laajuuten-
sa takia ainutlaatuinen suo-

erämaakokonaisuus, josta 
löytyy Pohjois-Pohjanmaal-
le tyypillisten aapasoiden 
lisäksi useita suoyhdistel-
mätyyppejä. Soiden lisäksi 
alueella on edustavia harju- 
ja dyynimuodostumia, sekä 
luonnontilaisia tulvivia joki- 
ja jokivarsiekosysteemejä. 
Alueella on 4,5 kilometriä 
merkittyjä reittejä, sekä kak-
si huollettua taukopaikkaa ja 
kaksi lintutornia. JK

Olvassuosta ei tällä erää tehdäkään kansallispuistoa, mutta tehtyjä selvityksiä käy-
tetään muutoin alueen kehittämiseen.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

Ravintola tupasvilla 

SyöteResort Caravanin
paikkavaraukset

0400 499 215
Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi

Tervetuloa 

herkuttelemaan 

ja viihtymään!

Pe 7.2. klo 16-02 (keittiö 16-22)
 - Lyly Rajala Trio Pärjän Bändiviikoilla
La 8.2. klo 10-02 (keittiö 11-22)
 - Lasten Fazer-karkkibingo klo 18 
 - Karaoke-ilta Legendassa klo 21 alkaen 
Su 26.1. klo 10-15 (keittiö 11-15)
Ma-to suljettu 

päRjänkievaRi 

palvelee tulevana 

viikonloppuna seuRaavasti;

Tarjoamme herkullisen
kotiruokalounaan klo 11-15 ja 

Palvelemme ma-pe klo 10-15 ja la klo 11-16.

Romekievarintie 4. Tervetuloa!
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Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 5487 169

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 9.2. klo 11  Reijo Komu ja 
 Tuula Suomi
Su 16.2. klo 11 Tuula  Suomi

KOKOUsKUTsU
Pudasjärven Kajastus ry:n 
sÄÄNTöMÄÄrÄiNEN 

KEVÄTKOKOUs 
pidetään To 20.2.2014 klo 16.00

Osviitassa Kauralantie 3.
Hallitus kokoontuu klo 15.00.

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat

       Tervetuloa!  Hallitus

Vesienhoidon vapaaehtoinen järjestäytyminen Pohjois-Pohjanmaalla

Lähivesistöjemme kunnon parantaminen vaatii työtä, uusia toimijoita ja rahoitusta. Valtion toi-
menkuvien muuttuessa ja resurssien  vähentyessä osa vesistökunnostustöiden toteuttamisesta 
siirtyy yksityisille ja  paikallisille toimijoille.  Mutta millainen organisaatio voisi toimia paikallisten 
kunnostajien tukena suunnittelussa, hankkeistamisessa ja tulevan ohjelmakauden rahoituksia 
haettaessa? Tätä pohditaan VYYHTI-hankkeen järjestämässä yleisötilaisuudessa.

www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti_ajankohtaista/

Yleisötilaisuus 18.2. klo 17.30-20.00 Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pudasjärvi

Voit kertoa mielipiteesi myös vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti 
Ilmoittaudu tilaisuuteen viim. 10.2.  saara.ilkka@proagria.fi / 0400 912 496 

Tervetuloa! Kahvitarjoilu.

Aika rientää,
70 vuotta tulee täyteen 16.2.2014

Tuleppa kahvittelemaan ja 
muistelemaan menneitä

Sarakylän koululle La 15.2. 
alkaen klo 14.00

seurat klo 18.00
Sarakyläntie 5426 Sarajärvi

Tervetuloa!

Iivari Jurmu

Tule porinoimaan ja kertomaan mielipiteitäsi
ajankohtaisista asioista, paikalla kaupungin valtuutettuja 

ja paikallisyhdistyksen jäseniä.

Tarjolla iltakahvit ja 
jaossa uusinta Perussuomalainen-lehteä.

Tervetuloa!

Pudasjärven 
Perussuomalaisten ilta 

ke 12.2.-14 alk. klo 18.00 
Painopalvelu Puurusessa, Jukolantie 4

Tykkää meistä:
www.facebook.com/

Pudasjarvilehti

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Huutokauppa
Pudasjärven kaupunki myy julkisella huutokaupalla Rimmin entisen 
opettajien asuinrakennuksen rappujen D, E ja F sekä poikien enti-
sen asuntolarakennuksen nro 6 käytöstä poistettua irtaimistoa 
keskiviikkona 5.2.2014 klo 12.00 osoitteessa Rimmintie 15.

Maksu käteisellä paikanpäällä. Ostettu irtaimisto on vietävä samana 
päivänä pois. Myytävään irtaimistoon voi tutustua paikan päällä 
ennen huutokauppaa klo 12.00.

Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Ilmoittautuminen peruskouluihin, 
esiopetukseen sekä aamu- ja 
iltapäivätoimintaan viikolla 7
1. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
Syksyllä 2014 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittavat lapset 
(vuonna 2007 syntyneet) ilmoitetaan lähikouluun viikolla 7 eli 10.-
14.2.2014 puhelimitse tai henkilökohtaisesti.
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän 
vuotta. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin lähikouluun, 
tulee anomus koulupaikasta jättää ao. koululle. Koulunkäyntioikeus 
muuhun kuin lähikouluun myönnetään aina ehdolla, että koulumat-
koista ei aiheudu kaupungille kuljetuskustannuksia.
Huoltajan, joka haluaa lykätä lapsensa koulunkäynnin aloittamista, 
tulee tehdä asiaa koskeva hakemus ilmoittautumisen yhteydessä. 
Myös lapsi, jonka oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 
11 vuotta lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi (pidennetty 
oppivelvollisuus), on ilmoitettava. Näillä lapsilla on oikeus esiope-
tukseen.

2. Esiopetukseen ilmoittautuminen
Pudasjärven kaupunki järjestää vuonna 2008 syntyneille lapsille esi-
opetusta kouluilla ja päiväkodeissa. Päiväkotien esiopetus on tarkoi-
tettu 6-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi päivä-
hoitoa. Ilmoittautuminen päiväkotien esiopetukseen 10.-14.2.2014 
Merja Kemppaiselle puh. 0400 626 513 tai Jaana Rajalalle puh. 040 
504 3241. Ilmoittautuminen koulujen esiopetukseen ao. kouluille 
10.- 4.2.2014.

3. Kouluun tutustuminen ja koulukuljetus
Syksyllä koulunsa aloittaville ja heidän huoltajilleen koulut järjestä-
vät tutustumis-päivän, josta koulut tiedottavat erikseen. Kuljetus jär-
jestetään luokka-asteen 0-3 lapselle, jonka koulumatka on yli 3 km. 
Mikäli oppilas tarvitsee erityisperusteluin kuljetusta tai avustusta, 
hakemus toimitetaan koululle viimeistään pe 30.5.2014.

4. Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan Kurenalan, Lakarin ja 
Hirvaskosken kouluille.

Peruskouluihin ilmoittautumispaikat ja -puhelinnumerot 
Aittojärvi 040 826 6467, Hirvaskoski 040 826 6470, 
Kipinä 040 826 6469, Kurenala 040 826 6442, Lakari 040 826 6465, 
Sarakylä 040 826 6476, Syöte 040 739 3574

Pudasjärvellä 5.2.2014   
Hyvinvointi- ja sivistystoiminta www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Lainan päivää vietetään 
Pudasjärven kirjastossa pe 7.2.
ARVONTAA
- kävijöiden kesken arvomme kirjapalkintoja
SAKOTTOMAT PÄIVÄT
- voit palauttaa lainasi ilman sakkoja kirjastoon 7.2. ja 
kirjastoautoon 10.-21.2. 

Pudasjärven kaupunginkirjasto
Tuulimyllyntie 4
Puh. 040 826 6434
kirjasto@pudasjarvi.fi 

Kurenkoskessa esiintyy 
lauantaina 8.2. Anka-yh-
tye, joka on ympäri Suo-
mea kiertävä 5-henkinen 
kokoonpano. Ohjelma 
koostuu monimuotoises-
ta musiikista ja runoista. 
He soittavat kaikenlaista 
tanssimusiikkia, esiinty-
mispaikkoina tanssilavat, 
ravintolat sekä yksityisti-
laisuudet.

Lisäksi heillä on tapa-
na esiintyä myös kuntou-
tuskeskuksissa, hoitoko-
deissa ja palvelukodeissa, 
joissa kohderyhmiä ovat 

Anka tanssittaa 
Kurenkoskessa

ikäihmiset, sotaveteraa-
nit, kehitysvammaiset, 
mielenterveys- ja päihde-
kuntoutujat.

Kokoonpanossa näh-
dään tällä kertaa Hemi 
Raunio, joka vastaa rum-
muista ja taustalaulus-
ta, laulaja Anneli Kata-
ja, Vasja Kataja kitarassa 
sekä laulaa taustoja, Jou-
ko Karjanoja soittaa bas-
soa ja laulaa sekä Slavek 
Telka hoitaa kosketinsoit-
timet. JK

Pudasjärven kaupunki tarjoaa ostettavaksi lähinnä yritys- 
käyttöön

Entisen ruokalarakennuksen
OSAO:n Pudasjärven yksikön ja Kontiotuote Oy:n välittömästä 
läheisyydestä osoitteessa Ranuantie 253. Kiinteistö soveltuu mo-
nenlaiseen yrityskäyttöön. Rakennuksen kerrosala on 343 m2 ja se 
myydään vuokratontilla.
Tarjoukset 21.2. 2014 klo 15.00 mennessä  
os.  Pudasjärven kaupunginhallitus, PL 10, 93101 Pudasjärvi.   
Kuoreen tunnus ”Ruokalarakennus”. 
Tarjouskilpailun voittaja järjestää omalla kustannuksella taloon 
tulevan veden ja energian mittauksen. Kaupunki varaa oikeuden 
hyväksyä, hylätä, tai neuvotella tarjouksen sisällöstä.
Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, p. 0400 389 
973, kari.rissanen@pudasjarvi.fi tai vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
p. 040 587 2275, eero.talala@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 4.2.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 
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OMAA RAUHAA
OMALLA MAALLA.

KUUSAMO, YLI-KITKA-JÄRVI, LOSOSAARI
Myytävänä metsätilakokonaisuus, johon kuuluu n. 21,1 ha:n määräala 
Hietalan ja n. 54,7 ha:n määräala Kunnarin kiinteistöistä Kuusamossa. 
Hinta 170 800 €. Saaressa myynnissä myös rantatontteja alkaen 7 500 €.

ESITTELY JA MYYNTI
LKV Rantamökki Oy, Tykistökatu 3 as 7, 90130 OULU
Saari Juhani, puh. 0400 184 884

www.bonvesta.fi

Peruskarttarasteri 
© Maanmittauslaitos 

3/2011

Suomen parhaat metsätilat ja rantatontit. UPM BONVESTA

POISTOMYYNTI
Matto- ja vuodevaateMarkkinat
tekstiilejä, kenkiä, siivoustarvikkeita, leluja yM.

käyttö- ja taloustavaraa sopivasti!

pudasjärven suojalinnalla, vain 4 päivää!

ke-la 5.-8.2.
avoinna: 

ke-pe 9-17 la 9-14

1€
kpl/pkt/erä

sauMurin langat 
4500 m/rll
musta ja valkoinen

ShokkitarjouS

5€
2 rll

10€
metri

Buklee 
käytäväMatot
80x150-400 cm 49€

15€
kpl

petauspatjat
paljon eri kokoja
 

laMpaanvillatossut
eri malleja

20€
Husky toppaeräpuku
valkomustakuvio
koot 48-58

-ystävänpäiväkortit  6 kpl
-silkkikukkakiMput alkaen
-2-osaiset kortit alkaen
-pakastuspussit 1, 2 ja 3 l
-servetit alkaen
-vanupuikot  5 pkt  (100kpl/pkt)
-HankausjauHo klaro 500 g
-pipot ja 
 kaulaliinat 
 alkaen

alkaen

alkaen

Urheilutie 2

PELIT JA VEHKEET

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

HELMiKUUN KÄrKiTArJOUKsET

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUs PUdAsJÄrVi
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

1-koon 
klapikoneakseli

Metsurin-
kypäräpaketti 

3M Peltor

Putoamissuojain-
sarja 1 Miller

1-piste kokovaljaat 
takakiinnityksellä.

Köysitarrain, 
hihnaraksi 0,8 m 
sekä 20 m köysi.

149,-

Halkaisukirves 
Fiskars X17

Keskikokoinen kirves puiden
halkaisuun.

49,95

Radiokuulosuojaimet, visiiri ja
niskasuoja.

119,-

startti
Vasikkasuola milka 2,5 kg

5490
/prk 7900

/kpl

● Elektrolyytti-glukoosi-pektiinivalmiste. 
● Käytetään vasikoiden ripulin yhteydessä nestehukan korvaamiseen  
 vasikkakasvattamoissa ja maitotiloilla.

● Yksi koko
● Maksimipituus 108 cm
● Klapikoneisiin, lannoitteen, levittimeen, ruiskuun, yms.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

Kattopeltien laskentapäivä ma 10.2. 
paikalla Ruukin edustaja klo 9-15.

Tarjolla makkaraa ja kahvia.

Tulossa!
Ma 17.2. paikalla 

Uponorin ja Niben 
edustajat.

(myös ilmastointikoneiden 
huolto ja vaihdot) 

350€alk.     350€Tule ja 

pyydä tarjous!

Ota mitat /  

piirrustukset 

mukaan!


