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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

ELY-keskus hyväksyi 
Kollaja-hankkeen 

Natura-arvioinnin s. 3

10€
Suuri

 erä 

merkkik
ehyksiä

mmememe

Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma–pe 9.30–17

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.

Tarjous voimassa 9.2.2014 asti ostaessasi kehykset ja linssit. Kehykset 
erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Ei muita alennuksia. Mallis-
tot vaihtelevat myymälöittäin. Aurinkolasitarjous ei koske Oakleyta. 
Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle 
(norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta.

Paljon 
merkkikehyksiä

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
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TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitetelupalvelu. 

Soita ja kysy!

Mukana:
PUDASJÄRVEN

LUKION TEEMA-LIITE!

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

TAMMIKUUN TARJOUS
PHYTOCEANE-UUTUUSHOITO:

AQUASAPHIR- KASVOHOITO
Ylellistä hoitoa ihon ikääntymistä
vastaan.

AQUASAPHIR- TUOTTEET

NYT MYÖS RIPSIPIDENNYKSET!
TREENIHINNALLA

1.1. - 28.2.2014
- 30%

65€
-10%
65€65€
-10%-10%

(norm. 75€)

´

Seuraavat silmälääkäriajat 
 ke 15.1. ke 22.1. ja ke 29.1.

HURJA KEHYSALE!

Poikkeuksellisesti avoinna to 9.1. klo 10-17

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

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

Ompelupalvelu

TuLe kATsOmAAn jA 
Tekemään eDuLLIsIA LöyTöjä! 

ALe            ALe 
erä naisten 

vaatteita
kankaita

-20%
-50%

-20%
-50%

ALe

-30%

Lukion 
liite s. 7-11
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Loppiaisen perinteinen nimi epifania 
merkitsee ”Herran ilmestyminen”. Se 
on yksi suurista Kristus-juhlista. Loppi-
aisen suomenkielinen nimi on peräisin 
1600-luvulta, ja se viittaa joulun pyhi-
en loppumiseen. Vaikka jouluaika päät-
tyykin loppiaiseen, sen jälkeiset pyhät 
kuuluvat vielä joulujaksoon. Joulujakso 
päättyy vasta pääsiäisjakson alkaessa.

Loppiainen on yksi kirkkomme 
vanhimpia juhlia, vanhempi kuin joulu. 
200-luvulla loppiaista vietettiin Jeesuk-
sen syntymäjuhlana ja aikoinaan lop-
piaisen aiheita ovat olleet myös Jee-

suksen kasteen juhla ja Kaanaan häät, 
joissa Jeesus aloitti julkisen toimintan-
sa. Ajan kuluessa loppiaiseen on siis 
kytkeytynyt monta eri aihetta. 

Lännen kirkossa loppiaisen aihe on 
ollut keskiajalta lähtien kertomus idän 
tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kun-
nioitustaan vastasyntyneelle juutalais-
ten kuninkaalle. Tietäjät olivat vieraiden 
kansojen edustajia. Tämä osoittaa, että 
Kristuksen valo on kaikkia maailman 
kansoja varten. Näin loppiainen muis-
tuttaa meitä kirkon lähetystehtävästä. 

Suomalaisessa kansanperinteessä 

joulunajan on ajateltu jatkuvan loppiai-
sen ohi Nuutin päivään saakka, jolloin 
jouluaatosta tulee kuluneeksi 20 päivää. 
”Hyvä Tuomas joulun tuopi, paha Nuut-
ti pois sen viepi” on varmaan jokaisel-
le suomalaiselle tuttu sanonta. Ajatte-
lemmepa niin tai näin, joulu alkaa olla 
takanapäin ja on aika riisua joulukoris-
teet kodeistamme ja kantaa kuusi ulos 
pirtistä. Tämä on toisaalta haikeaa, mut-
ta toisaalta uuden alku. Uusi vuosi on 
pyörähtänyt käyntiin ja arjen rutiineihin 
on palattava. Samalla olisi hyvä miettiä 
loppiaisen sanomaa lähetystehtäväs-

tä. Me kaikki kristityt olemme Jumalan 
lähetystyöntekijöitä. Älkää piilottako 
kynttilää vakan alle, vaan tuokaa joulun 
ilosanoma kaikkien maailman kansojen 
tietoisuuteen! Loppiaisen sanoma tii-
vistyy hyvin virteen 46, jonka sanat kan-
nattaa lukea ajatuksen kanssa. 

                

Loppiainen eli epifania

1. Taivaan kirkas tähti kerran
 tietäjiä itämaan
 johdatteli luokse Herran
 loistavalla valollaan
 häntä kunnioittamaan,
 kiittämään, rukoilemaan.

 2. Sama kirkas tähti täällä
 yhä meitä valaisee,
 Betlehemin seimen päällä

 maailmalle säteilee.
 Tunnet tähden kirkkaimman,
 se on sana Jumalan.

 3. Sanan valossa nyt meitä,
 Jeesus armas, kasvata.
 Harhateille eksyneitä
 luoksesi näin johdata.
 Anna kirkas tähtesi
 kaikkialle valoksi.

 4. Auta, että selkeästi
 sana puhdas saarnataan
 idän mailta länteen asti,
 etelästä pohjolaan,
 niin kuin itse säädit sen
 autuudeksi kaikkien. 

5. Käskit, että sana pyhä
 viedään kaikkeen maailmaan.
 Auta, Jeesus, meitä yhä

 käskyäsi muistamaan.
 Anna työhön siunaus,
 Hengen voima, uudistus.

 6. Sanan valon anna paistaa,
 kaikki kansat tavoittaa,
 että kaukaisinkin maistaa
 armon uutisleipää saa,
 lailla idän viisaiden
 löytää sinut, Kristuksen.

7. Auta, että viimein valta
 pimeyden vaipuisi,
 ihmiskunta kaikkialta
 kaikin kielin taipuisi
 nimeäsi kiittämään,
 sinua ylistämään. 

VK 46 Elias Lönnrot 1865. 
Virsikirjaan 1886.

  Anna Kälkäjä

Messu seurakuntakodis-
sa sunnuntaina 12.1. kel-
lo 10.00, Jaakko Sääskilahti, 
Juha Rauhala, Anna Kälkäjä
Perhekerho seurakuntako-
dissa keskiviikkona 8.1. ja 
torstaina 9.1. kello 10.00-
13.00, Korpisen kylätalos-
sa keskiviikkona 15.1. kello 
10.00-13.00.
Kuorot:  Nuorisokuoro  koe-
laulu seurakuntakodis-
sa torstaina 9.1. kello 16.00, 
Anna Kälkäjä  040 841 4409. 
Vox Margarita keskiviikko-
na 15.1. kello 18.15.

Omaishoitajat seurakunta-
kodissa maanantaina 13.1. 
kello 11.00.
Raamattupiiri maanantaina 
20.1. kello 17.30 seurakun-
takodissa. Tervetuloa raa-
mattupiiriin, kokoonnumme 
kerran kuukaudessa tutki-
maan Apostolien tekoja.  Pii-
rin vetäjä kirkkoherra Juha 
Rauhala.
Lähetyksen mattoarpajais-
ten voittoluettelo: 1. sän-
gynpeite-Marita Laakkonen, 
2. matto-Anna-Liisa Keisa-
nen, 3. matto-Anna-Liisa 

Mikkonen, 4. matto-Marjat-
ta Ylitalo, 5. matto-Helena 
Koivukangas, 6. matto-Tert-
tu Honkanen, 7. matto-Ville 
Vuorma, 8. matto-Rosanna 
Koivukangas, 9. matto-Eeva 
Mäntykenttä, 10. matto-Salli 
Vähäkuopus.
Arvonta suoritettu Pudasjär-
ven poliisiasemalla tiistaina 
2.1. Kiitos arpojen ostajille ja 
onnittelut voittajille.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat seurakuntakodissa per-
jantaina 10.1. kello 18 (Tom 
Huhta). Päiväseurat Ku-

renalan ry:llä sunnuntaina 
12.1. kello 13.00 (Jari Hint-
sala, Kullervo Karttunen).

Kastettu:  Niko Tapio 
Kuopus, Aurora Enni Ma-
ria Ronkainen, Luca Kris-
tian Mikael Lohilahti, Iida 
Mimmi Matilda Komulai-
nen.
Haudattu: Erkki Vilhelm 
Pätsi  59 v, Hilma Kaisa 
Granlund 20 v.

Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

Jätkänkynttilöiden valaisemaa tunnelmaa ja huimaa 
vauhtia Iso-Syötteen Iltasessareissa.

Iso-Syöte SnowParkissa vii-
me kaudella suureen suo-
sioon nousseet Iltasessarit 
saavat jatkoa tällä kaudel-
la. Talven 2013–2014 aikana 
parkkitiimi järjestää kahdek-
sat Iltasessarit ja ne pidetään 
aina kello 19–21. Iltasessa-
reissa ei ole ideana kilpailla, 
vaan pääpaino on yhdessä 
laskemisessa ja hauskanpi-
dossa. Iso-Syötteen parkki-
tiimi huolehtii, että grilli on 
kuumana koko tapahtuman 
ajan, mehu sammuttaa janon 
ja musiikki soi parkissa. Ta-
pahtuma on kaikille avoin ja 
ilmainen.

Viime lauantaina 4.1.2014 
Iso-Syöte SnowParkissa jär-
jestettiin kauden toiset Il-
tasessarit, jossa oli 60 osal-
listujaa ja meno oli tuttuun 
tapaan rennon letkeä. Suo-
rituspaikkoja valaisivat jät-
känkynttilät, joita palaa 
sessareissa myös jatkossa. 
Koska tapahtuman aikana ei 
pyöri hissi vaan parkissa lii-
kutaan kävellen tai kelkka-
hinauksessa, Iltasessarit on 
oiva tapa tutustua Iso-Syöt-
teen parkkitiimiin sekä saa-

da uusia laskukavereita. 
Lauantain Iltasessareissa oli 
mukana laskemassa myös 
Tynin Jukka, joka nähdään 
huhtikuussa kisaamassa IS 
Openissa.

Iltasessareissa nähdään 
jibbailemassa monesti myös 
Iso-Syöte SnowParkin Ama-
teur Teamin laskijoita. Hiih-
tokeskus Iso-Syöte Oy on 
solminut yhteistyösopimuk-
sen kolmen nuoren lumi-
lautailijalupauksen kanssa. 

Aleksi Nevakivi, Aki-Pette-
ri Iinatti sekä Eemeli Iinatti 
muodostavat kauden 2013–
2014 Iso-Syöte SnowParkin 
Amateur Teamin. Iso-Syöte 
toimii poikien kotikeskuk-
sena ja hiihtokeskus onkin 
mukana tukemassa poikien 
lumilautailijauran kehityk-
sessä.

Tero Romppainen
Kuvat: Niko Häggman

Iltasessarit on oiva tapa tutustua Iso-Syötteen parkki-
tiimiin sekä saada uusia laskukavereita. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus on hyväksynyt 
lausunnossaan Pohjolan 
Voiman täydennykset ar-
vioihin Kollaja-hankkeen 
vaikutuksista alueen Na-
tura-suojeluarvoihin. Lau-
sunnossaan ELY-keskus 
toteaa, että hanke ei mer-
kittävästi vaarantaisi alu-
een luontoarvoja. PVO 
Vesivoima on tutkinut 
uudelleen mahdollisuut-
ta Kollajan altaan raken-
tamiseen. Tätä tarkoitus-
ta varten yhtiö on laatinut 
Natura –arvioinnin hank-
keen vaikutuksista. Natu-
ra –alueita ovat Venkaan 
lähteen ja Pudasjärven jo-
kisuiston alueet. PVO 
Vesivoima on pyrkinyt 
hankkeen suunnitelmis-
sa jäljittelemään luonnon-
mukaista tulvarytmiä niin, 
että keskimäärin koko 
vuodenaikainen veden-
korkeus olisi 20 cm nykyis-
tä korkeammalla. Natura –
vaikutuksia on selvitetty 
Venkaan lähteeseen ja läh-

ELY-keskus hyväksyi Kollaja-hankkeen Natura-arvioinnin
desoihin sekä Pudasjärven 
jokisuiston tulvaniittyihin, 
tulvametsiin, vaihettumis- ja 
puustoisiin soihin sekä lin-
nustoon. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on antanut lausun-
tonsa sekä Venkaan lähtees-
tä että Pudasjärven Natura 
–alueesta. Venkaan lähteen 
osalta todetaan, että hank-
keella ei ole merkittävästi 
Natura –arvoja heikentäviä 
vaikutuksia, koska vaikutuk-
sia on lievennetty siirtämällä 
patovallia noin 400 m aikai-
sempaa suunnitelmaa taa-
emmas.

Pudasjärven osalta kes-
keisimmäksi vaikutukseksi 
nousivat hankkeen vaikutuk-
set tulvametsät –luontotyyp-
piin, joita hankkeen seurauk-
sena mahdollisesti noin 7,2 
hehtaaria muuttuu tulvanii-
tyksi. Natura –arvioinnissa 
todetaan, että Kollaja -hank-
keen seurauksena tulvamet-
sän määrä Natura –alueella 
lisääntyy, koska tulvametsät 
pystyvät siirtymään ylem-
mäksi alueen moreenimaille. 

Näin ollen hankkeella ei ole 
merkittäviä heikentäviä vai-
kutuksia Pudasjärven Natu-
ra –alueeseen. Pudasjärven 
Natura –aluetta koskevaan 
lausuntoon on asian esitte-
lijä ELY-keskuksessa jättä-
nyt eriävän mielipiteen. Sii-
nä luonnonsuojeluyksikön 
päällikkö Eero Melantie ker-
too olevansa pääosin samaa 
mieltä asian ratkaisijan kans-
sa Natura-arvioinnin asian-
mukaisuudesta, mutta eri 
mieltä arvioinnin johtopää-
töksistä ja haittojen merkit-
tävyydestä niihin suojelupe-
rusteisiin, joilla Pudasjärven 
Natura-alue on sisällytetty 
osaksi Natura 2000 –verkos-
toa. Melantie näkee hank-
keen toteutuessaan hei-
kentävän merkittävästi 
Pudasjärven Natura –alueen 
luonnonarvoja. Tästä syystä 
hanke vaatii hänen mieles-
tään luonnonsuojelulain 66 
pykälän mukaisen poikkeus-
lupamenettelyn sekä luon-
nonsuojelulain 69 pykälässä 
säädetyn kompensaatiome-
nettelyn sekä lisäksi koskien-

suojelulain muuttamisen. 

PVO-Vesivoima  
tyytyväinen 
- Olemme tyytyväisiä ELY-
keskuksen Natura-lausun-
toon. On tärkeää, että viran-
omaisen lopullinen lausunto 
on nyt saatu. Se tarkoittaa, 
että Kollaja-hanke olisi to-
teutuessaan ihmisen ja ym-
päristön kannalta kestävällä 
pohjalla ja täyttäisi vaaditut 
ympäristökriteerit, Natura-
arvot säilyttäen. Myönteisen 
lausunnon myötä tarken-
namme seuraavaksi hank-
keen teknisiä suunnitelmia, 
toteaa Pohjolan Voiman ve-
sivoimayhtiön PVO-Vesivoi-
man toimitusjohtaja Pertti 
Pietinen. 

Pohjolan Voima jätti ke-
säkuussa yhteysviranomai-
sena toimivalle Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselle 
viranomaisen pyytämät li-
säselvitykset arvioihin Kol-
laja-hankkeen vaikutuksista 
Venkaan lähteen ja Pudasjär-
ven säännöstelyn Natura-ar-
voihin. Pohjois-Pohjanmaan 

Hotelli-ravintola Kuren-
koskeen piti tulla uusi yrit-
täjä vuoden alusta alka-
en. Lupa- ja paperihommia 
ei uusi yrittäjä kuitenkaan 
saanut kuntoon vuoden 
vaihteeseen mennessä, jo-
ten lähes viisi vuotta Ku-
renkoskessa yrittäjänä toi-
minut Mauno Akujärvi 
yhdessä avovaimonsa Sig-
ne Nuorgamin kanssa jat-
kavat yrityksen puikoissa.

Yrittäjäksi piti tulla thai-
maalaislähtöinen Sayam-
pong Puangchan ja hotel-
li- sekä ravintolapäälliköksi 
hänen pitkäaikainen ystä-
vänsä ja yhteistyökumppa-
ninsa Jarmo Suomela. He 
ilmoittivat, että aluehallin-
tovirasto ei myöntänyt al-
koholimyyntilupaa, joten 
Kurenkosken kanssa teh-
dyt sopimukset jouduttiin 
perumaan. Akujärvi kom-
mentoi, että yllättävä alko-
holiluvan epääminen ai-
heutti ylimääräistä työtä, 
mutta toiminta jatkuu nor-
maalisti.

Suomessa alkoholiluvat 
haetaan ja ne myönnetään 
aluehallintovirastosta, tässä 
tapauksessa Oulusta. Hake-
mukset lähetetään alkoho-
litarkastajalle, joka valvoo 
lupia lakiin perustuen. He 
tekevät myös "kenttätyötä" 
ja heille pitää ilmoittaa jos 
on tuontia tai vientiä sekä 
raportoida neljännesvuo-
sittain lähettämällä raportit 
ostoista ja myynneistä. Jar-
mo Suomela paheksuu suo-

Kurenkoski jatkaakin entisin voimin

malaisen systeemin moni-
mutkaisuutta ja kenttätyön 
määrää, joka hankaloittaa 
lupaprosessia.

- Pitää olla pitkä lista asi-
oita ja todistuksia ja näyt-
töä siitä, että lupa alkoho-
linmyyntiin voi ylipäätänsä 
saada. Yrittäjällä on ulko-
maalaistausta ja on asunut 
Suomessa jo noin 14 vuot-
ta. Hänellä on erittäin hy-
vät hotelli- ja ravitsemus-
alan koulutukset ja niitä on 
vielä täydennetty Suomessa 
vastamaan maa- ja ajankoh-
taisia tarpeita. Hänellä oli 
myös kokemusta ravinto-
layrittämisestäkin, eikä ai-
kaisemmin ole ollut mitään 
huomauttamista toimin-

nasta millään osa-alueella. 
Mielestäni luvan epäämi-
nen perustuu mielivaltaan. 
Myös konsultoimamme la-
kimiehen selvityksen mu-
kaan luvan epäämiselle ei 
olisikaan perusteita, Jarmo 
Suomela selostaa.

Suomela kertoo, että yh-
tiö aikoo valittaa hallinto-
oikeuteen, mutta pelkää sen 
olevan vuosia pitkä ja kal-
lis prosessi. Yrittäjälle ja hä-
nen yhtiölleen tapahtuma 
oli täydellinen shokki eikä 
siitä ollut saatavissa min-
käänlaista ennakkotietoa. 
Pahimmillaan yllättävä vas-
toinkäyminen voi haitata 
koko tulevaa uraa. Tikki on 
kova myös taloudellisesti, 

sekä suuri määrä valmiste-
lutöitä osoittautui turhaksi.

- Vuokranantajan kans-
sa nyt tehty vuokrasopi-
muksenpurku, mikä oli ai-
noa järkevä teko, mitä tässä 
voitiin tehdä. Pyrkimykse-
nä oli, että sattunut tapah-
tumaketju tuottaisi vähiten 
haittoja henkilökunnalle, 
kiinteistönomistajalle, lii-
ketoiminnalle ja yhteistyö-
kumppaneille. Suurin kär-
sijä tässä on ilman muuta 
yrittäjäksi aikonut henki-
lö, jolta vietiin elinkeino ja 
maine – väärin perustein, 
Suomela tuskailee.

Heimo Turunen

ELY-keskus edellytti Kollaja-
hankkeen Natura-selvitysten 
täydentämistä tammikuus-
sa 2012 antamassaan lausun-
nossa.  

Pohjolan Voima täyden-
si aiempaa Natura-arviointi-
aan viranomaisen esille nos-
tamien asioiden osalta, jotta 
voidaan varmistua siitä, että 
Kollaja-hanke ei heikentäisi 
merkittävästi Natura-suoje-
luarvoja. Maapadon sijaintia 
on Venkaan lähteen suun-
nalla suunnitelmassa muu-
tettu siten, että Venkaan läh-
de rajautuu selkeästi alueen 
ulkopuolelle. Pudasjärven 
Natura-alueella vedenpin-
nan muutoksen vaikutuksia 
luontotyyppien vyöhykkei-
den muutoksiin on arvioitu 
tarkemmin ja luontotyyppi-
en pinta-alatietoja on tarken-
nettu. 

Hanke toisi monia 
hyötyjä alueelle 
Pohjolan Voima on kehittä-
nyt Kollaja-hanketta vuosi-
en ajan ympäristöselvitysten 
ja vuoropuhelun avulla ai-

ALE jatkuu..
Kaikki loput  JOULUISET
Askartelutarvikkeet, Pöytäkynttilät,

Koristeet, Lahjatavarat, Lyhdyt -30%
 Nyt kannattaa ostaa 

jemmaan ensi Jouluksi!

S-marketin tiloissa
ALE voimassa ti 14.1. asti! 

van uudella tavalla. Tämä 
takaa arvokkaiden luonto-
kohteiden säilymisen. 

PVO:n näkemyksen 
mukaan Kollaja-hanke 
edistäisi toteutuessaan tul-
vasuojelua ja päästötön-
tä energiantuotantoa sekä 
vahvistaisi energiaomava-
raisuutta. Se toisi lisää jat-
kossa yhä enemmän tarvit-
tavaa sähkön tuotantoa ja 
kulutusta tasapainottavaa 
kotimaista säätövoimaa. 
Hanke toisi myös merkit-
täviä investointeja ja posi-
tiivisia työllisyysvaikutuk-
sia alueelle. Hanke lisäisi 
alueen matkailu- ja virkis-
tystoimintaa sekä vahvis-
taisi kalakantoja. 

Hanke vaatii toteutues-
saan tarvittavat rakennus- 
ja vesiluvat. Voimalaitok-
sen rakentaminen Iijokeen 
edellyttäisi Koskiensuoje-
lulain muuttamista. 

Juttu tehty Ely-keskuk-
sen ja PVO-Vesivoiman  
tiedotteiden pohjalta

NUORISOKUORO 
STARTTAA JÄLLEEN

Sinä 14 - 24-vuotias nuori, 
tule seurakunnan nuorisokuoroon

kokemaan yhdessä laulamisen riemu!

Ensimmäinen kokoontuminen
to 9.1. klo 16 – 18 seurakuntakeskuksessa!

Ilmoittautuminen/lisätiedot 
puh. 040 841 4409/Anna-kanttori

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
• Valokuvaus-palvelut

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

Kurenkosken toiminta jatkuu entisten yrittäjien voimin.
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Katseet ovat olleet vuodessa 2014 jo hyvissä 
ajoin viime vuoden puolella ja alkaneeseen 
vuoteen on lähdetty luottavaisin mielin. Ai-
kaisempina vuosina tehdyt suunnitelmat, 
päätökset ja niiden toteuttaminen ovat luo-
neet hyvän pohjan uuden vuoden aloittami-
selle. 

Määrätietoinen pitkäjänteinen tekeminen 
ja periaatteista kiinnipitäminen ovat var-
masti auttaneet Syötteen toimijoita monis-
sa asioissa. Yhteistyö kaupungin ja kaupun-
gissa toimivien yritysten ja palvelutuottajien 
kanssa on kehittynyt hyvin, ja sitä on tarkoi-
tus kehittää alkaneen vuoden aikana edel-
leen. Uskon, että monia mahdollisuuksia on 
vielä hyödyntämättä Syötteen alueen ja mui-
den Pudasjärven yrittäjien kesken.  

Sesongin käynnistyttyä alueella on vie-
raita eri puolilta maailmaa. Kevään varaus-
tilanne näyttää hyvältä ja paranee koko ajan. 
Kotimaisia asiakkaita saamme Syötteel-
le varmasti runsain joukoin, ja uutena kan-
sainvälisenä toimijana mainittakoon sveitsi-
läinen matkanjärjestäjä Kontiki Reisen, joka 
aloitti tuotannon Syötteelle tänä talvena. 
Heillä on tarjonnassaan sekä Iso- että Pikku-
Syötteen hotellit, alueen mökkejä ja runsaas-
ti ohjelmapalveluita.  

Kansainvälisen matkailun kokonaismark-
kinat kasvavat edelleen ja Suomi ja Syöte 
saavat tästä kasvusta oman osansa. Kilpailu 
asiakkaista on kuitenkin kovaa, joten tuot-
teiden ja palveluiden täytyy olla kunnossa ja 
niiden kehittämistä täytyy myös jatkaa edel-
leen. Uusia avauksia täytyy saada koko ajan 
aikaan, ja jo olemassa olevia mahdollisuuk-
sia on hyödynnettävä entistä tehokkaam-
min. Hotelli Iso-Syötteen yrittäjän ajatus teh-
dä asioita toisin kuin muualla, on tuottanut 
erittäin hyvää tulosta myös markkinoinnin 

näkökulmasta. Omien polkujen kulkeminen 
voi tuoda mukanaan monia välillisiä ja myös 
välittömiä hyötyjä. Kotkanpesä sviitti on ol-
lut erittäin hyvin esillä niin kansainvälisessä 
kuin kotimaisessakin mediassa. Positiivista 
on, että se ei ole jäänyt pelkäksi ”näyttely-
tilaksi”, vaan on ollut hyvin käytössä myös 
maksavien asiakkaiden keskuudessa.

Uusia Syöte-elämyksiä
Rinteillä on myös tapahtunut uudistuksia. 
Iso-Syötteen Freeride-alueelle on rakennettu 
avarampia väyliä sekä siltoja ja muita hieno-
ja temppuilupaikkoja laskijoille. Lasten Lu-
mimaahan on avattu uusi Seikkailumetsä-
rinne. 

Pikku-Syötteellä on tarjolla perheille ja 
nuorisoryhmille mukavia erilaisia matka-
paketteja. Kansallispuistoon syksyllä avattu 
Naavaparran luontopolku sekä myös Tee-
rivaaran reitti merkitään talvella lumiken-
käreiteiksi. Myös monia muita palvelullisia 
uudistuksia on tehty ja tehdään koko ajan. 
Kaikilla näillä niin pienemmillä kuin suu-
remmillakin kehitystoimilla on positiivinen 
vaikutus asiakkaiden Syöte kokemukseen. 
He saavat uusia elämyksiä ja uutta koetta-
vaa, sekä hyviä syitä suositella aluetta tutta-
villeen ja tulla itsekin uudelleen. 

Erittäin hienona ja ansaittuna huomion-
osoituksena Hotelli Iso-Syöte & Safaris voitti 
syksyllä World Ski Awards -palkintogaalas-
sa Itävällan Kitzbühelissä Suomen parhaan 
Boutique hiihtohotellin palkinnon.  Worls 
Ski Awards -palkinto jakaa tunnustusta hiih-
tomatkailun huippuosaajille sekä palkitsee 
alalla menestyviä brändejä. Tämä on hienoa 
jatkoa sille, että Iso-Syöte oli Vuoden 2012 
Hiihtokeskus. Nyt meillä on Suomen pa-

ras Boutique hotelli alueella. Tämä on vah-
va osoitus siitä, että Syötteellä osataan tehdä 
asioita pitkäjänteisesti ja oikein.

Vuoden 2013 lopulla hiihtostadionin ma-
jakin nousi uuteen kukoistukseen. Villa Sta-
dionin nimellä, se tarjoaa hienot puitteet 
pienryhmille, kokoustamista tai muuten yh-
dessäoloa varten. Uutta on myös Villa Sta-
dionin laaja terassi porealtaineen ja ulko-
saunoineen. Majoituspaikkojakin löytyy 20 
hengelle. 

Mindfulness -teema
Hyvinvointimatkailun suosio on edelleen 
voimakkaassa kasvussa. Viimeisimpänä 
trendinä maailmalla on levinnyt ”mindful-
ness teema”, joka määritellään seuraavasti:

Suomenkielistä käännöstä ei sanasta ole, 
joten yleensä käytämme tätä englanninkie-
listä termiä. Muita kuvaavia sanontoja ovat 
tietoisuustaidot ja hyväksyvä tietoinen läs-
näolo. Mindfulnessin juuret ovat zen-budd-
halaisessa meditaatiossa, mutta kyseessä ei 
ole uskonto tai ismi, vaan rentoutus- ja stres-
sinhallintamenetelmä Käyttämällä nämä 
vahvuudet hyväksemme, voimme menestyä 
jatkossa entistä paremmin. (lainaus MEK)

Yhdistämällä alueen eri palveluita ympä-
röivään mahtavaan luontoon meillä on erit-
täin hyvät mahdollisuudet lähteä kehittä-
mään ja tarjoamaan ”mindfulness teeman” 
mukaisia tuotekokonaisuuksia asiakkail-
lemme. 

Yhteistyöllä lisänostetta
Vuoden 2014 aikana yhteistyötä ympäröivi-
en matkailualueiden kanssa jatketaan ja 
uusia yhteistyömahdollisuuksia kartoite-
taan. Yhteistyö mm. Oulun Matkailun kans-

sa on tuonut tullessaan positiivista lisänos-
tetta Syötteelle. Monet yhteiset suuremmat 
hankkeet, joissa olemme olleet mukana, ovat 
päättyneet tai päättymässä, mutta uuden oh-
jelmakauden alkaessa uusia ja jälleen aidois-
ta tarpeista lähteviä hankkeita on työn alla.  

Syötteen saavutettavuutta on myös pa-
rannettu. Uutuutena tälle kaudelle on aloit-
tanut Nevakivi Oy:n liikennöimä Syöte 
Express. Reitti ajetaan Syötteen, Oulun lin-
ja-autoaseman ja Oulun lentoaseman välillä 
21.4. saakka. Bussi kulkee torstaisin ja sun-
nuntaisin. Oulun rautatieasemalta on bus-
siyhteys Iso-Syötteelle ja Suksibussi kulkee 
kuten aikaisempina vuosina ja kuljettaa lau-
antaisin Oulusta Syötteelle ja takaisin. Alue-
bussi liikennöi myös vanhaan malliin, kul-
jettaen asiakkaita Syötteen alueella, rinteille 
ja majoituspaikoille. 

Tapahtumista mainittakoon ISOPEN kan-
sainvälinen lumilautatapahtuma Syötteellä 
2.-5.4. Tämän kilpailun saaminen alueellem-
me on myös yksi osoitus siitä, että olemme 
nousemassa varteenotettavaksi hiihtokes-
kukseksi Suomessa.

Porokarnevaalit järjestetään 21.2.  Family 
Festival Weekend Pikku-Syötteellä 28.2.-2.3. 
Viikonlopun aikana esiintyy mm. Elastinen. 
Muita tunnettuja artisteja, jotka esiintyvät 
Syötteellä kevään aikana, ovat mm. Juha Ta-
pio 22.3, Jean S 15.3. ja Kolmas Nainen 19.4. 

Seuraamalla syote.fi sivustoa, löydät ta-
pahtumien lisäksi myös paljon muuta ajan-
kohtaista tietoa alueesta. Hyvää alkanutta 
vuotta 2014!

Rauno Kurtti, 
kuvat Heimo Turunen

Uusi vuosi, uudet haasteet,  
uudet toiveet ja tahtotila

Pakkasukko oli saapunut viiden muun seuruee-
seen kuuluvan henkilön kanssa Petroskoista nel-
jäksi päiväksi Syötteelle. Hän tarjosi kassistaan 
makeisia ja ainakin toimittajalle löytyi pussista 
myös maukas mandariini. 

Syötteellä vuosi on lähtenyt kosteasta säästä huolimatta liikkeelle hyvissä merkeissä. Uutta 
Vuotta oli vastaanottamassa Iso-Syötteen rinteiden juurella aikaisempien vuosien tapaan 
ainakin 1000 henkeä, jotka saivat seurata soihtulaskukulkuetta ja näyttävää ilotulitusta. 

Rinteillä oli hyvä keli lasketella, hiihtoladut kunnossa ja yrityksissä uuden vuoden ohjelmaa. 

Espoosta vesisadetta ja huonoa ilmaa pakoon olivat lähteneet 
Syötteelle viikoksi perhelomalle kolmessa polvessa Monica 
ja Timo Korhonen, Emma Liljeström, Sanna Korhonen ja Otto 
Liljeström. Monica ja Timo olivat olleet Syötteellä viimeksi 30 
vuotta sitten, jolloin lapset olivat pieniä. 

Liminkalaiset Lauren ja Elina Jaakola ovat olleet 
Syötteellä usein ennenkin, koska samalla on käy-
ty Syötteen mummolassa. Soihtulaskuun he osal-
listuivat ensimmäisen kerran. 
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Vuoden alussa on tapahtu-
nut lakimuutos, jossa kan-
salaisille annetaan vapaus 
valita oma terveyskeskus-
palvelunsa tarjoaja. Tämän 
vuoksi eri terveyskeskus-
ten tarvitsee olla käytännös-
sä palvelujen osalta kilpailu-
kykyisiä. 

Pudasjärveläinen Mart-
ti Haapala kertoo sairasta-
vansa parasta aikaa jo yli 
kuukauden kestänyttä pit-
käkestoista flunssaa. Viime 
aikoina Pudasjärven terve-
ysasemalla asioinut Haapa-
la on ilokseen ja suurena yl-
lätyksenä saanut todeta, että 
hänen mielestään palveluis-
sa on puolentoista vuoden 
aikana tapahtunut valtavana 
positiivinen muutos. Haapa-

Terveyspalveluista myönteisiä kokemuksia
la toteaa, että nyt terveysase-
mamme on valmis uuteen 
kilpailutilanteeseen. 

-Kaksi vuotta sitten oli-
sin asioinut mieluummin 
esimerkiksi Savukosken ter-
veyskeskuksessa, koska Pu-
dasjärvellä oli välillä niin 
pitkät jonotus- tai odotus-
ajat. Tuolloin terveyskes-
kuksen työyhteisö ei mie-
lestäni pystynyt toimimaan 
tilanteen vaatimalla tavalla 
ja tehokkuudella. Tilanteen 
taustalla tuolloin oli negatii-
vinen syöksykierre henkilö-
kunnan pysyvyyden ja saa-
tavuuden suhteen. 

-Oli myös nähtävissä, että 
jäljelle jääneen henkilöstön 
fyysiset ja henkiset resurs-
sit joutuivat liian lujalle. Si-

nällään Pudasjärven ter-
veyskeskuksen henkilöstön 
ammattitaito on aina ollut 
riittävä. Palvelujen kehittä-
misen haasteena ovat olleet 
järjestelmän toimivuuden 
puutteet. Yrityselämässä sa-
maa asiaa tarkoitetaan logis-
tiikalla ja sen toimivuudella.

-Nyt on ollut mahtava 
nähdä terveyskeskusorgani-
saatiossa tapahtunut myön-
teinen kehitys, joka näkyy 
esimerkiksi siinä, että pääset 
lääkärin vastaanotolle toimi-
van ajanvarauksen ansiosta 
puhelinsoitolla ja parhaim-
millaan vain muutaman mi-
nuutin jonotuksella. Polikli-
nikallekin on saanut myös 
ajan puhelinsoitolla ja ly-
hyillä jonotuksilla. Vastaan-

otolla asioidessa on tietenkin 
ymmärrettävää, että kiireel-
lisimmät potilaat hoidetaan 
aina ensimmäiseksi. Ilman 
nykyistä positiivista kehi-
tystä olisi itselläni ollut suuri 
kiusaus käyttää jatkossa Ou-
lun alueen terveyspalveluja. 

-Hämmästyttävää asias-
sa on se, että karsittaessa ja 
keskitettäessä terveyden-
hoidon alueellisia palvelu-
ja, Pudasjärvellä kehitys ei 
ole ollut negatiivinen. Vaik-
ka terveyskeskuksilla haas-
teita tulevaisuudessa riittää, 
toivottavasti myönteinen ke-
hitys kuitenkin jatkuu, toivoi 
Haapala.

Pertti Kuusisto
kuva Heimo Turunen

Martti Haapala halusi antaa myönteistä palautetta Pu-
dasjärven terveyspalveluista. 

Iso-Syötteen hiihtokoulun 
pitkäaikaisin hiihdonopet-
taja Mauri Skopa ripusti vii-
konloppuna opetussuksensa 
narikkaan ja siirtyi vapaalas-
kijoiden joukkoon. Mauk-
ka on toiminut hiihdon-
opettajana 28 vuoden ajan 
Iso-Syötteen hiihtokoulus-
sa eli pitempään kuin suurin 
osa nykyisistä opettajista on 
edes tallannut lumella.

Maukka on ollut innoit-
tamassa useampaa opettajaa 
nykyiselle uralleen ja hän-
tä saakin kiittää, että osa on 
löytänyt hiihdonopetukses-
ta elämäntavan itselleen. Jos 
hän on tehnyt suuren vaiku-
tuksen kollegoihinsa, näkyy 
vaikutus myös pienissä suk-
sijoissa. Ketään muuta opet-
tajaa ei kysytä niin tiuhaan 
kuin Maukkaa. Uskolliset 
asiakkaat tulevat vuodesta 
toiseen Maukan opetukseen. 

Iso-Syötteen hiihtokoulun legenda jäi eläkkeelle
Joskus tärkeämpää on vain 
saada laskea Maukan kans-
sa, opetus on vain sivuseik-
ka. Kukapa voisi vastustaa 
hyväntuulisen ja huumorin-
tajuisen herrasmiehen seu-
raa!

Hiihtokeskus Oy järjes-
ti Maukalle läksiäiset ja hän 
pääsi astelemaan entiseen 
työpaikkaansa kunniaku-
jan läpi. Vastassa oli paljon 
kollegoita kunnioittamas-
sa Maukan uraa. Kakkukah-
vien saattelemana ja matka-
lahjakortti taskussa Mauri 
saateltiin eläkepäiville. Kii-
toksia Maukka kaikista yh-
teisistä 28 vuodesta, oli suu-
ri ilo ja kunnia työskennellä 
kanssasi!

Heidi Terentjeff

Maukka päästettiin eläkkeelle kunniakujaa pitkin.

Legendaarinen hiihto-
opettaja Mauri Skopa ja 

vaimonsa Irja.

Joulunajan Kinkkugolf-tur-
naus päättyi maanantaina 
6.1. Turnaus otettiin vas-
taan suurella innokkuudel-
la ja pelaajia oli kaikkiaan 

Kinkkugolf otettiin vastaan innokkaasti

1. Eero Jussila 19
2. Mauri Kavalus 18
3. Pekka Kinnunen 17
4. Jari Jussila 16
5. Seppo Goman 16
6. Pauli Rinne 16
7. Olli Goman 15
8. Joonas Pöykiö 15
9. Osmo Kumpuvaara 13
10. Olavi Leinonen 11

11. Matti Illikainen 11
12. Jaana Iinattiniemi 11
13. Jussi Hietava 10
14. Matti Juurikka 9
15. Pekka Hietava 9
16. Jouni Kokko 8
17. Mikko Hietava 7
18. Maaret Ihme 7
19. Lea Törrö 7Golfsimulaattorin pyörittäjä Mauri Kavalus ojentaa pal-

kinnon kinkkugolfin voittajalle Eero Jussilalle.
Simulaattorin ääressä golfauksen tyylinäytettä anta-
massa Jouni Kokko.

Tulokset:

yhdeksäntoista. Pelejä pe-
lattiin aktiivisesti 23.12. läh-
tien ja kenttänä oli Richland 
–etu 9, joka oli tarpeeksi 
haastava kokeneillekin pe-

laajille. Turnaus pelattiin 
pistebogeyna.

Kinkkugolfia  
paiskittiin 
Miesten kesken käytiin 
kova kilpa, osa pelasi use-
amman kierroksen tuloksen 
parantamiseksi. Pääpalkin-
tona olleen Kinkku-lahja-
kortin voitti Eero Jussila 
tuloksella 19. Golfturnauk-

set jatkuvat Simulaattoris-
sa: tammikuussa pelataan 
PAKKASUKKO-turnaus, 
jossa kenttänä on Manoir 
Richelieu –taka9. Voittajalle 
on luvassa yllätyspalkinto.
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Lukiolaisten harrastuksia

  

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

Pudasjärvi

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

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

Tiistaisin 
hiustenleikkaukset 
ilman ajanvarausta 

klo 9-17. 

otso
led otsalamppu

NYT INVENTAARI POISTOJA!

aicom
autokompressori

kotimaiset
työsukat
koot 38-41, 42-46

loctite
käsien-
puhdistusaine
10 l

yleisköysi
18,3 metriä
paksuus 20 mm

pöytä-
sirkkeli

narvin
vesipata 
80 l
kantikas

narvin
stony kiuas
+ jalusta
+ kivet 200 g

narvin iso
kiuas nk18
- rosteri
- sivu vesisäiliöllä

meganex
hallitunkki
2 tonnin
- erikoismatalamalli 7,6 cm
- maksiminostokorkeus 51 cm

upo
liesi 50 cm
- korkeus 90 cm

bockman
työvaatteet
ja
turvakengät

2,95nyt

5,90

30 kpl

nyt

19,50
29,50

nyt
10,-

16 paria

14,95

12,95nyt

99,-

turvakaappi
41x35x47

139,-nyt
195,-

20 kpl

15 pkt

30 vyyhtiä

2 kpl

39,90
nyt

19,90

3 astiaa

219,-
nyt

315,-

1 kpl

395,-
nyt

495,-

1 kpl

699,-
nyt

858,-

1 kpl

499,-
nyt

695,-

nyt
199,-

299,-

1 kpl

4 kpl

299,-
nyt

399,-

2 kpl

20,-
kpl/pari
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Pudasjärven 
lukio 2014

PUDASJÄRVEN
LUKION

TEEMALIITE!

Yleinen mielikuva on, että 
lukiolaisen arki on rankkaa, 
mutta mitä lukiolaisen päi-
vän aikana todella tapah-
tuu?

Tavallisesti koulupäivä alkaa 
yhdeksältä. Poikkeuksia teke-
vät tukiopetukset tai satunnaiset 
kurssit, jotka alkavat kahdek-
salta, ja kurssimuotoinen ope-
tus jolloin aamusta ei välttämät-
tä ole tunteja. Kuitenkin lukion 
käytävät ja sohvat alkavat täyt-
tyä oppilaista yleensä puoli yh-
deksän jälkeen ja valitetaan mil-
loin säästä tai siitä, että läksyt 
jäivät tekemättä. Erityisesti maa-
nantaiaamuisin on paljon kuu-
lumisia vaihdettavana viikonlo-
pun jälkeen.

Tiivisti opiskeltujen oppi-
tuntien välillä lukiolaiset hyö-
dyntävät käytävän sohvia, ja 
niillä istutaan jos jonkinlaisissa 
kasoissa ja melutaso nousee vä-
lillä melkoiseksi ja aiheet vaih-
televat tiuhaan tahtiin. Seasta 
kuuluu juttua myös englannik-
si, jos vaihto-oppilas Gerardo 
(tuttavallisemmin Gera tai Jere) 

sattuu olemaan paikalla. Myös 
käytävlle hankitut oppilasko-
neet ovat ahkerassa käytössä.

Nykyään lukion tyhjillään 
olevassa luokassa on myös pin-
gispöytä, joka on ahkerassa käy-
tössä. Maittavaa kouluruokaa 
lukiolaisille tarjoillaan kello 11, 
toisen oppitunnin puolivälissä.

Päivän kolmannella välitun-
nilla, eli 13.30 osa onnekkaim-
mista pääsee kotiin, ja muut 
jäävät vielä pakertamaan. Vii-
meiselle tunnille saatetaan myös 
hajaantua liikuntatunnille tai 
wanhojentanssiharjoituksiin, ja 
reippaat ykköset keittävät van-
hoille ja väsyneille oppilail-
le (=kakkosille ja abeille) kah-
vit, jota saa juoda nimelliseen 20 
sentin kuppihintaan.

Tavallisesti koulupäivä lop-
puu kolmelta, tässäkin poikke-
uksen tekevät satunnaiset oppi-
tunnit ja kurssit, jolloin koulu 
saattaa jatkua pidempäänkin. Ja 
koulun jälkeen jokainen lukio-
lainen toki tekee tunnollisesti 
kotitehtävät, eli opiskelu ei lopu 
vaikka koulu loppuisikin!

Tiivisti opiskeltujen oppituntien välillä lukiolaiset 
hyödyntävät käytävän sohvia.

Nykyään lukion tyhjillään 
olevassa luokassa on myös pingispöytä joka 

on ahkerassa käytössä. 

Mitä lukiolla tapahtuu 
päivän aikana?
Mitä lukiolla tapahtuu 
päivän aikana?

Lukiolaisten harrastuksiaLukiolaisten harrastuksia
Itselle mieluisat harrastukset ovat 
hyvä vastapaino keskittymistä 
vaativalle lukio-opiskelulle, sillä 
ne auttavat jaksamaan ja tuovat 
vaihtelua pitkiin koulupäiviin. 
Välillä on hyvä saada ajatukset 
hetkeksi pois kaikesta opintoihin 
liittyvästä ja rentoutua mukavi-
en harrastusten parissa.Niitä lu-
kiomme opiskelijoilla onkin run-
saasti.  

Pudasjärvellä on monipuo-
liset harrastusmahdollisuudet 
liikuntaan. Kaupungin ylläpi-
tämässä Virkistysuimala Puikka-
rissa uinnista ja kuntosaliharjoit-
telusta innostuneet voivat käydä 
edullisesti liikkumassa niin yk-
sin kuin yhdessä ystäviensä kans-
sa. Viereinen vastaremontoitu 
Tuomas Sammelvuo –sali tarjo-
aa hyvät harjoitustilat sekä  jouk-
kue- että yksilöurheilusta kiin-

nostuneille, ja salitilat ovat myös 
vapaasti varattavana yksityis-
ten ryhmien käyttöön. Pudasjär-
ven lukiossa toista vuotta opiske-
leva Neea Puro harrastaa ja myös 
ohjaa spinning-tunteja kyseisis-
sä tiloissa. Hän kertoo pitävän-
sä lajista, koska siinä yhdistyvät 
musiikki ja ryhmässä liikkumisen 
ilo. Ryhmäliikuntatunteja löytyy 
lisäksi Kansalaisopiston laajasta 
kurssivalikoimasta, josta monet 
lukiolaiset ovatkin löytäneet har-
rastuksensa. Myös ulkoilmassa 
liikkuminen, kuten lenkkeily, on 
nuorten suuressa suosiossa. Mo-
net kertovatkin käyvänsä sään-
nöllisesti lenkillä esimerkiksi koi-
ran kanssa. 

Liikunnallisten harrastusten 
ohella lukiolaisilla on kultturitoi-
mintaankin liittyviä harrastuksia, 
esimerkiksi musiikki, kuvataide 

ja kirjallisuus. Abiturient-
ti Maria Vasara on löytänyt 
musiikkiharrastuksensa 
Kansalaisopinton kursseil-
ta.  ”Olen harrastanut pia-
non soittoa noin 12 vuotta 
ja haitarin soittamisen aloi-
tin kuusi vuotta sitten”, 
Maria kertoo. Samaa kaut-
ta harrastuksensa on löy-

tänyt myös Markus Liukko, joka 
on käynyt nuorempana media-
kerhossa ja näytelmäkursseilla. 
Tämän myötä hän on aloittanut 
ääni- ja valotekniikkatöiden hoi-
tamisen erilaisissa tilaisuuksissa 
sekä näytelmissä. 

Lukiostamme löytyy lisäksi 
kuvamataiteen harrastajia, kuten 
valokuvauksesta kiinnostuneet 
Tuuli-Maaria Pesonen ja Evelii-
na Pigg. Tyttöjen mukaan ku-
vaaminen on sosiaalista ja muka-
vaa ajanvietettä, jonka parissa on 
helppo rentoutua. Jonna Ojalalle 
piirtäminen on puolestaan vapaa-
ajan harrastus, jonka hän voisi 
mielellään yhdistää jopa tulevai-
suuden ammattiinsa. 

Itselle sopivan harrastuksen 
voi löytää montaa eri kautta, ja 
vaihtelua kaivatessaan on aina 
mahdollista kokeilla  jotain uut-
ta. Vapaa-ajan harrastuksista on 
hyötyä opinnoissa, sillä liikunta 
lisää vireyttä ja pitää fyysistä kun-
toa. Kulttuuriharrastukset tuke-
vat yleissivistystä ja opettavat uu-
sia taitoja. 

Heidi Ylilehto ja 
Henna Ollila 

Lions Club ja Hilimat ovat antaneet mahdollisuu-
den pudasjärveläisille nuorille päästä kansainväli-
seen nuorisovaihtoon kesäisin. Tänä vuonna kaksi 
lukiolaista tyttöä on saanut tämän mahdollisuuden. 
Molempiin vaihtoihin kuuluu viikko isäntäper-
heessä ja kaksi viikkoa nuorisoleirillä. Ennen mat-
kaa molemmat tytöt käyvät myös päivän mittaises-
sa koulutuksessa matkaa varten. 

Riika Tauriainen, 17, on päässyt mukaan lioni-
en kautta. Kohteena hänellä tulee olemaan jokin Eu-
roopan maista, ensimmäisenä toiveenaan Hollanti. 
Matkaltaan hän toivoo tutustumista uusiin kulttuu-
reihin ja tekemään kansainvälisiä ystävyyssuhteita. 
Tietenkin, myös unohtumattomat elämykset ovat 
listan kärkipäässä.

Hilimat puolestaan antoivat Jenna Ojalalle, 17, 
nuorisovaihtoon mahdollisuuden ja vaihtoehtokoh-
teita löytyy ympäri maailmaa. Hänelle ensimmäi-
nen kohdetoivomus olisi Amerikka. Ojala toivoo 
matkaltaan paljon uusia ja erilaisia kokemuksia, 
kulttuurin näkemistä ja englanninkielen puhumis-
ta. Hän odottaa myös isäntäperheen ja muiden uu-
sien ihmisten tapaamista ja tietenkin matkaan kuu-
luvaa leiriä. 

Molemmille tytöille matka tulee olemaan var-
masti ikimuistoinen ja hauska. Toivottakaamme hy-
vää matkaa jo tässä vaiheessa ja onnistuneita kerto-
muksia jälkeenpäin.

Janika Kokko

Nuorisovaihtoon 
kesällä
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Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•  Aikuisneurologinen fysioterapia

•  Veteraaniavokuntoutus

•  Ikääntyneiden fysioterapia

• Lähetehoidot

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

Ma-to  9 - 17
Pe  9 - 18
La  9 - 14
Su  10 - 14 

Ota yhteyttä ja katsotaan, 
kuinka voimme olla avuksi 
projektissanne.

Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, 
ja piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.

Toimistomme:

Metsäveroilmoituksen tekoaika lähenee.
Teemme tammi-helmikuussa 

metsäveroilmoituksia.
Varaa aika omalta aluenvalvojaltasi, jos tarvitset apua!

Pudasjärvi 0204 13 7520
Kuivaniemi 0400 318 607 

Pudasjärvi Toritie 1 
(OP:n talo, 2.kerros) 

p. 020 413 520

Kuivaniemi Kuivajoentie 13 B 
2 (OP:n talo) 

p. 0400 318 607
www.mhy.fi

Mukana Tabletkoulu-hankeessaMukana Tabletkoulu-hankeessa
Pudasjärven lukio on mukana Nak-
kilan lukion aloittamassa Tabletko-
ulu–hankkeessa, jonka virallinen 
nimi on Uudistuva pedagogiikka 
ja sähköiset materiaalit lukiossa – 
Valtakunnallinen verkostohanke. 
Hankkeessa on mukana 38 lukio-
ta, joista Pudasjärven lukion lisäksi 
pohjoisesta ovat Haapajärven, Tai-
valkosken, Pellon ja Paltamon lu-
kiot. Tabletkoulu–hanke on saanut 
rahoitukseksi 180.000 € Opetushal-
litukselta, joten yhtä koulua koh-
ti on varattu 4.500 €. Lukiokohtai-
sesti vain 1.400 € hankevaroja voi 
käyttää laitehankintoihin. Tarkoi-
tus on kuitenkin saada aikaa myö-
ten kaikille oppilaille oma tabletti 
tai kannettava tietokone, jota käyt-
tää koulutehtävissä. 

Tabletkoulu – hankkeen tavoit-
teena on mm. luoda oppilaille ny-
kyaikainen oppimisympäristö, 
hyviä käytänteitä jakavan ja jatku-
vasti oppivan verkoston synnyttä-
minen, oppimista tukevan arvioin-
nin kehittäminen sekä sähköisten 
oppimateriaalien ja erilaisten pe-
dagogisten menetelmien hyödyn-
täminen. Tärkein tavoite on kui-
tenkin saada Tabletkoulun sivuille 
kaikkien aineiden kurssit. Tällöin 
oppilaat saisivat oppimateriaalit 
sähköisessä muodossa tableteil-
la tai muilla sähköisillä välineillä – 
painetut oppikirjat jäisivät samalla 
ajan myötä historiaan. Opettajil-
la on parhaillaan menossa verkko-
kurssi, jossa he opettelevat Tablet-
koulun toimintaa.

Hanke on 2-vuotinen, syksys-
tä 2013 syksyyn 2015 kestävä. Har-
ju kertoo, että Pudasjärven lukion 
tarkoituksena on siirtyä Tabletko-
uluun ja digimateriaalien käyttöön 

vaiheit-
tain. 
Tuleva-
na ke-
väänä 
oppilas-
kohtai-
set ko-
neet 

on suunnitteilla saada mahdolli-
sesti jo nykyisille lukion ensimmäi-
sen vuositason oppilaille, syksyllä 
tulevan lukuvuoden ykkösvuosi-
kurssilaisille jne., eli kahden vuo-
den päästä kaikilla lukion oppi-
lailla olisi oppilaskohtaiset koneet 
opetus- ja oppimisvälineinään. 
Niitä sitten kierrätettäisiin tulevina 
vuosina. Oppilaskohtaisten konei-
den rahoituksesta on tehty esitys 
tulevan vuoden investointeihin. 
Laitehankintoihin pyritään saa-
maan myös hankerahoitusta. 

Tabletkoulun tavoitteena on 
myös auttaa valmistautumaan säh-
köisiin ylioppilaskirjoituksiin. En-
simmäiset sähköiset ylioppilas-
kokeet ovat syksyllä 2016, jolloin 
sähköisesti kirjoitetaan maantiede, 
saksa ja filosofia. Tulevina vuosi-
na kaikkien aineiden yo-kirjoituk-
set siirtyvät sähköisiksi niin, että 
vuonna 2019 kaikki kokeet teh-
dään uusimuotoisina. Pitkän ja ly-
hyen oppimäärän matematiikan 
kokeet toteutetaan viimeisimpinä. 

Harju mainitsee Pudasjärven lu-
kion olevan nyt mm. tämän hank-
keen myötä kehityksen kelkassa 
vahvasti mukana, eikä ole vaaraa, 
että se jäisi jälkeen muista luki-
oista. Opettajien ja oppilaiden on 
omaksuttava uutta pedagogiik-
kaa, jossa henkilökohtaiset tietoko-
neet ovat vain väline. Erilaiset teh-
tävätyypit, tutkiva oppiminen sekä 
sähköiset kokeet ja muut oppimi-
sen näytöt ovat lukiokoulutukses-
sakin jo lähitulevaisuutta, osin tätä 
päivää. Tässä kehityskulussa Pu-
dasjärven lukiokin pysyttelee mu-
kana. 

Toinen Pudasjärven lukiossa 
meneillään olevista toimintamuo-
doista on Innolukio. Harjun mu-
kaan Innolukio-toiminnassa ovat 
osallisina kaikki Suomen lukiot. 
Myös se on Opetushallituksen tu-
kemaa ja on jatkuvaa toimintaa, ei 
siis hanke. Se on valtakunnallinen 
lukiolaisille suunnattu idea- ja in-
novaatiokilpailu, jonka tarkoituk-
sena on edistää suomalaisten lu-

kioiden yritysyhteistyötä. Kaikki 
lukiolaiset voivat osallistua kilpai-
luun Innolukion nettisivuilla, ja 
tarpeeksi hyvistä ratkaisuista voi 
jopa voittaa palkintoja. 

Innolukiossa lukiolaiset pää-
sevät ratkomaan työelämän yh-
teistyökumppaneiden asettamia 
tehtäviä tai kehittämään omia in-
novaatioitaan. Työelämän teh-
tävien parissa lukiolaiset saavat 
mahdollisuuden ottaa koulussa 
opittuja tietoja ja taitoja käyttöön-
sä. Kilpailutehtäviä opettajat voi-
vat hyödyntää myös oppituntiensa 
opetusmateriaaleina. 

Innolukion toimintamalliin 
kuuluu lisäksi se, että yritysmaa-
ilmasta vierailijat voivat tulla ker-
tomaan yrityksensä toiminnasta 
tai lukiolaiset voivat vierailla yri-
tyksissä. Tarkoituksena on siis lä-
hentää lukioita sekä yrityksiä ja 
liike-elämää toisiinsa. Tätä vuo-
rovaikutusta on tarkoitus tiivistää 
yhteistyössä varsinkin Pudasjär-
ven Yrittäjät ry:n kanssa. 

Yksi Innolukion tavoitteista 
on yhdistää lukioita ja yliopistoja. 
Harju kertoo, että Pudasjärven lu-
kiolla on mahdollisuus osallistua 
Oulun yliopiston alaisena toimi-
vaan OuLuma-toimintaan. Oulun 
yliopiston matemaattis-luonnon-
tieteellisestä tiedekunnasta on 
mahdollisuus saada vierailijoita lu-
kioon kertomaan yliopisto-opiske-
lusta siellä, kuten viime keväänä jo 
saatiinkin. Tai vaihtoehtoisesti lu-
kiolaiset voivat käydä opettajien-
sa kanssa vierailulla yliopistossa ja 
tutustua paikan päällä alan opiske-
luvaihtoehtoihin.

Pudasjärven lukiossa valmis-
tellaan myös Inno-kahviota luki-
on tiloihin. Sitä ylläpitäisi oppilas-
kunta, ja se saisi myös siitä tulevat 
tuotot omaan käyttöönsä. 

Tietojen lähteenä on 
käytetty Pudasjärven 
lukion rehtoria Eeva Harjua.

”Olen todella tyytyväinen, että Pudasjärven lukio pääsi 
mukaan tähän hankkeeseen”, toteaa Tabletkoulusta 
hyvillään oleva Pudasjärven lukion rehtori Eeva Harju. 

Pudasjärven lukion opiskeli-
ja Neea Puro lähtee ensi kesänä 
YFU-stipendiaatiksi Amerikkaan. 
Stipendi on YFU:n eli (Youth for 
understanding = nuoriso ymmär-
tämisen vuoksi) Young Ambassa-
dors -ohjelma Amerikassa, ja se 
kestää kuusi viikkoa.

Matkan tarkoitus on tutustua 
amerikkalaiseen elämäntapaan, 

Suomen suurlähetystön toimin-
taan Yhdysvalloissa ja erilaisiin 
vihreisiin teknologiamuotoihin. 
Vaihdon sponsoroivat Yhdysval-
tain suurlähetystö ja CIMO.

- Yli 300 hakijasta valittiin vain 
kolmetoista, joten olen kyllä us-
komattoman iloinen ja innoissa-
ni! Mukava myös päästä edusta-
maan lukioamme ja näyttää, ettei 

aina tarvitse tulla isojen kaupun-
kien eliittilukioista saavuttaakseen 
jotain, kertoo Neea Puro ja jatkaa:

- Vaihdon jälkeen meidän tulee 
esitelmöidä matkastamme ja op-
pimistamme asioista esimerkiksi 
kouluissamme ja kirjoittaa lehti-
juttuja sekä muuta.

Eeva Harju

Pudasjärveltä YFU-stipendiaatiksi 
Amerikkaan

YLI 30 VUOTTA 
ASUNTO- JA 

URAKKATUOTANTOA

Puh. (08) 822 139
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA 
SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

Lukiolainen Neea 
Puro pääsee  
suomalaisista 
maisemista  
elämykselliselle
stipendiaatti-
matkalle  
Amerikkaan.
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Pudasjärven lukion 
paluumuuttajat

Pudasjärven lukion 
paluumuuttajat

Tehnyt: Anna Kerälä, Anne Sarviaho ja 
Pinja Paukkeri.

Monet nuoret ovat lähteneet opiskelemaan ulkopaik-
kakunnille toisen asteen oppilaitokseen. Jotkut heistä 
ovat kuitenkin palanneet takaisin kotipaikkakunnal-
leen opiskelemaan Pudasjärven lukioon. Haastat-
telimme Pudasjärven lukion paluumuuttajia ja ky-
syimme heidän syitään opiskelupaikan valinnasta 
ja selvitämme, mikä tekee meidän lukiostamme par-
haimman opiskelupaikan.

MAARAKENNUS 
PUURUNEN OY

Naisjärventie 444, 
93140 Kipinä

puh. 040 517 6347

posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

Teollisuustie 6, 93100 Pudasjärvi
822 400, 0400 184 843

kuljetuspudas@kuljetuspudas.inet.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

Jalkojenhoito 
Sirina

040 703 1734

VILJA-ELINA TÖRMÄNEN
1. Vilja-Elina lähti ensimmäiseksi Oulun lyseoon IB 
-linjalle.
2. ”Opiskelu on rankempaa IB- linjalla, koska kaikki 
opiskelu käydään englanniksi.”  Vilja-Elina ei halun-
nut tieten tahtoen mennä turhan vaikeaan kouluun, 
vaikka ei epäilekään ettei olisi pärjännyt siellä. Vilja-
Elinan mielestä on huono asia, että IB-linjalla pitäisi 
valita esimerkiksi fysiikan ja kemian väliltä vain toi-
nen oppiaine, ja se on harmillista myös jatko-opiske-
lujen kannalta.
3. Lyseo on paljon isompi oppilaitos kuin Pudasjär-
ven lukio. Vilja-Elinan mukaan oli aluksi outoa olla 
taas Pudasjärvellä, kun ei ollut paljon tuttuja.
4. ”Koti ja perhe ovat Pudasjärvellä ja voi asua koto-
na – ja tietysti se on myös taloudellisempaa. Pudas-
järvellä on myös mukava tiivishenkinen pieni lukio ja 
mukavia opettajia.” 

ELISA LEHTO
1. ”Lähdin ensimmäisenä Laanilan lukioon Ou-
luun”, Elisa kertoo.
2. Elisa sanoo tulleensa takaisin Pudasjärvelle, koska 
hän ei viihtynyt kovin hyvin Oulussa.
3. Elisan mielestä on hyvä, että Pudasjärven lukio 
on pienempi kuin Laanilan lukio. Se luo lukiolle hy-

vän ilmapiirin ja lämpimän 
yhteenkuuluvuuden tun-
teen.
4. ”Kotipaikkakunta on 
miellyttävämpi asuinpaik-
ka”, Elisa tuumailee. 
                                              
     

SAMULI LIIKANEN
1. Samuli valitsi ensimmäisenä Laanilan lukion Ou-
lussa. 
2. Samuli toteaa, että uusi paikkakunta oli hanka-
lahko. Päivärytmi Oulussa oli huono, eikä aika ku-
lunut tekemisen puutteen vuoksi. Hänen mielestään 
myös koulu oli liian iso, ja sieltä oli vaikeaa löytää 
oikeat luokat. Samuli koki myös opettajat välinpitä-
mättömiksi. 

3. ”Koulu on sopivan 
kokoinen ja hyvällä si-
jainnilla kotipaikkakun-
nalla. Täältä löytää pal-
jon kavereita.”
4. ”Kun on tottunut pie-
nen kaupungin elämään, 
Oulu on aivan liian iso 
paikkakunta minulle”, 
Samuli mietiskelee.

TOPIAS SIURUAINEN
1. Topias opiskeli aluksi Kempeleen lukiossa.
2. ”Ajattelin ensimmäisenä vaihtaa Kempeleen lu-
kiosta Laanilan lukioon, koska ystäväni Samuli oli 
siellä koulussa, mutta kun Samulikin muutti takai-
sin Pudasjärvelle, päätin myös itse tulla takaisin tän-
ne. Halusin myös pois Kempeleen lukiosta, koska en 
viihtynyt siellä ja en pitänyt koulun opettajista.” To-
pias halusi lukioon, koska ei tiennyt jatko-opiskeluis-
taan vielä, ja lukiossa saa yleissivistystä.

3. ”Pudasjärven lukio on 
pienempi ja täällä on ren-
nompaa porukkaa kuin 
Kempeleessä”, Topias ver-
tailee.
4. Topiaksen mielestä Pu-
dasjärvellä on mukava, 
tuttu ympäristö ja tutut 
ihmiset, ja hullu tonttu-
tanssiperinne. 

Kysymykset:
1. Mihin kouluun ensin lähdit ja minne?
2. Miksi päätit tulla takaisin Pudasjärvelle ja  
 lukioon?
3. Mitä eroa Pudasjärven lukiolla on  
 ensimmäiseksi valitsemaasi kouluun  
 verrattuna?
4. Mitä parempaa Pudasjärven lukiossa ja  
 itse Pudasjärvessä on verrattuna  
 ensimmäiseen valintaan?

Elisa Lehto.

Samuli Liikanen.
Topias Siuruainen.

Vieras Meksikosta astiVieras Meksikosta asti
Pari viikkoa ennen koulujen alkua, 
saapui Pudasjärvelle vieras Mek-
sikosta asti. Vierailija on vaihto-
opiskelija Gerardo Andres Mon-
teneagudo. Heti kättelyssä häntä 
ihastutti kuinka luonto ja kaupun-
ki kulkevat käsi kädessä Suomes-
sa. ”On todella rentouttavaa, että 
luontoa on joka puolella”, hän to-
teaa.

Luonnon helmassa Väyrys-
ten luona 
asustele-
va Ge-
rardo on 
16 vuo-
tias, ja 
hän käy 
koulua 
Pudas-
järven 
lukion 
ensim-
mäi-
sellä 

vuosikurssilla. Koulu hänellä on 
sujunut hyvin, ja uusia tuttavuuk-
sia on tullut roppakaupalla. Sym-
paattisesta Meksikolaisesta on vai-
keaa olla pitämättä. Aina hän ei 
kaikkea tunneilla ymmärrä, mutta 
uudet ystävät tulkkaavat parhaan-
sa mukaan. Hänen sulautumisensa 
suomalaiseen kouluympäristöön 
huomaa myös niistä monista lem-
pinimistä joita hänelle on ristitty. 
Esimerkiksi Jere ja Gera.

”Suomalaiset tykkäävät antaa 
toisilleen lempinimiä, ja suurin osa 
niistä on ihan hulluja ja ei muistu-
ta alkuperäistä nimeä ollenkaan”, 
Gerardo totesei nauraen. Koulus-
ta hän pitää ystävien ohella, myös 
siitä että koulupäivät ovat lyhyitä, 
niin jää aikaan harrastuksille. Var-
sinkin uinnista hän pitää ja on kii-
tollinen että Pudasjärvellä on hyvä 
uimahalli.

Talvesta on Gerardo myös saa-
nut osansa. ”Talvi tappaa minut, 

on niin kylmä. Ei meksikolaisia ole 
luotu tällaiseen”, hän vastasi hytis-
ten. Talvesta huolimatta hän on pi-
tänyt ajastaan Suomessa. Suoma-
laiset ihmiset ovat hänen mukaan 
todella kilttejä ja mukavia, vaikka-
kin aika ajoin ”masentuneita ja su-
rullisia.”

”On hieman surullista etten voi 
olla kotona jouluna, mutta odo-
tan innolla suomalaista joulua, sil-
lä se on täysin uusi kokemus”, hän 
kommentoi joulusta.

Onhan hän toki suomeakin 
opiskellut ja oppinut, vaikkakin se 
on hänestä vaikeaa, mutta kuiten-
kin vaivan arvoista. Perusasiat hoi-
tuvat suomeksi ja hän toivoo oppi-
vansa vielä paljon lisää.

Kaiken kaikkiaan hän on nautti-
nut olostaan suomesta ja kokemus 
on ollut mahtava hänelle.

Tuomas Kemppanen

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi
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Töitä opiskelun ohellaTöitä opiskelun ohella

1. Nimi ja ikä

2. Missä olet töissä?

3. Miten päädyit  
 työhösi?

4. Oletko viihtynyt  
 työssäsi?

5. Onko työssä käynti  
 vaikuttanut  
 opintoihisi?

1. Alisa Suvanne, 17
2. L&T:llä siivoojana
3. Halusin töitä opiskelun ohelle ja  
 huomasin, että L&T:lle on haut auki.  
 Täytin hakemuksen, pääsin työhaas- 
 tatteluun ja sitä kautta töihin.
4. Olen!
5. Aika on välillä vähän kortilla ja  
 pitää tosi tarkaan suunnitella menot,  
 että kerkeää tehdä koulujutut ajoissa,  
 mutta ei muuten.

1. Pinja Paukkeri, 16
2. Hesellä
3. Olin tonnitöissä siellä ja tykkäsin,  
 niin hain sinne sitten töihin.
4. joo
5. ei ole

1. Henna Ollila, 18
2. Pudasjärven ABC:llä
3. Pääsin kahdeksannen luokan jälkeen  
 tonnitöihin ABC:lle ja sen jälkeen  
 sain töitä sieltä kiireapulaisena.
4. Olen, meillä on hyvä työporukka
5. Ei. Opiskelulle jää kyllä aikaa, vaikka  
 käykin välillä töissä.

1. Riika Tauriainen, 17
2. Hesburgerilla
3. Olin tonnitöissä ABC:llä, jonka  
 kautta sain sitten työpaikan  
 kiireapulaisena.
4. Olen, vaikka joskus onkin kiireisiä  
 päiviä.
5. Ei, sillä pyrin tekemään 
 koulujutut aijoissa.

1. Janika Kokko, 18
2.  Supermarketissa
3. Olin pari kesää tonnityöläisenä ja  
 pari kesää kesätyöläisenä ja nyt  
 sitten myös koulun ohella.
4. Olen, on kiva nähdä paljon ihmisiä  
 päivän aikana ja työkaveritkin on  
 mukavia.
5. Ei ole, sillä työt on yleensä vain  
 viikonloppuisin ja kouluhommat  
 kerkeää tehdä viikolla.

Taas on saatu uusi lukuvuosi käyn-
tiin Pudasjärven lukiossa. Ykkösiä-
kin on saatu mukaan reilut kolme-
kymmentä ja heidän joukossaan on 
myös kaksi suunnistuksen SM-ho-
peamitalistia. Taneli Härkönen ja 
Lasse Moilanen saavuttivat Saarijär-
vellä 22.9 järjestetyssä suunnistuksen 
SM-viestissä hopeaa H16-sarjassa, jo-
hon osallistui 44 joukkuetta. Mukana 
joukkueessa oli myös Tanelin veli, 
Aleksi Härkönen, joka opiskelee ny-
kyään Rovaniemellä Ounasvaaran 
urheilulukiossa.

  Lasse aloitti viestin ja ensimmäi-
sen osuuden jälkeen Tanelin lähti-

essä omalle osuudelleen, sijoitus oli 
17. Tanelin osuudella pojat saavutti-
vat ensimmäisen sijan, mutta Alek-
si joutui viimeisellä osuudella taipu-
maan Ounasvaaran hiihtoseuralle, 
joka kaappasi kultamitalin pudasjär-
veläisiltä kymmenen sekunnin erol-
la. Lassen pohtii omaa suoritustaan 
suunnistuksellisesti yhtenä parhaim-
mistaan, mutta muutaman viikon 
harjoittelutauko näkyi juoksuvauh-
dissa. Taneli pohjaa onnistumisen-
sa sille, että virheitä sattui vähän ja 
juoksu kulki.

Petteri Juurikka

Miksi Pudasjärvelle lukioon?
Lasse: Halpaa ja koti lähellä.
Taneli: Lähellä kotia ja täällä on hyvä asua.

Millaiset fiilikset SM-hopeasta?
Lasse: No eipä siinä, ihan hyvät, mutta se oli kuitenkin vain nuortensar-
jan mitali.
Taneli: Eihän sitä ensin ollut uskoa, tunnelma oli aivan katossa.

Miten jatkossa?
Lasse: Koetetaan sovittaa opiskelu ja harjoittelu yhteen niin, että molem-
mat sujuvat.
Taneli: Harjoitellaan kovasti ja katsotaan mihin se riittää.

Pudasjärven lukion 
urheilevat ykköset
Pudasjärven lukion 
urheilevat ykköset

Pudasjärven lukiolaisten kanssa 
on tehty useita onnistuneita yh-
teistyönumeroita viime vuosien ai-
kana. Tässäkin teemanumerossa 
on lukion toiminnan esittelyä mo-
nipuolisesti. Työ alkoi yhteisellä 

neuvottelulla viime marraskuussa, 
mukana kuvassa lehtityöhön osal-
listuneet oppilaat. Takana seiso-
massa myös lehtityöhön osallitu-
nut opettaja Aki Haapakoski. HT

Onnistunut 
lehtiyhteistyö jatkuu

Lukiolaiset tarkastamassa sivujaan Pudasjärvi-lehden toimituksessa. 
Vasemmalta Hanna Lehtola, Gerardo Monteagudo ja Maria Väyry-
nen seuraamassa Katariina Niemitalon sivujen taittamista. Opiskeli-
jat olivat tyytyväisiä näkemäänsä.

Pudasjärven  
Urheilijat  
palkitsi vuoden 
2013 
urheilijaksi muun 
muassa
Taneli Härkösen 
ja Lasse Moilasen. 
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Pudasjärven lukion 
urheilevat ykköset
Pudasjärven lukion 
urheilevat ykköset

Lukiokoulutus useiden uudistusten edessäLukiokoulutus useiden uudistusten edessä
Lukiokoulutus on monin ta-
voin uudistumassa opiske-
lijoiden eduksi lähivuosina. 
Valtakunnalliset uudistukset 
ulottuvat opiskelijahuollosta, 
tuntijakomuutoksista ja ope-
tussuunnitelmasta uusimuotoi-
seen ja rakenteeltaankin muut-
tuvaan ylioppilastutkintoon. 
Myös maahanmuuttajaoppi-
laiden lukio-opiskeluvalmiuk-
sia sekä 2. asteen oppilaitosten 
keskinäisiä yhteistyömahdolli-
suuksia parannetaan.

Valtakunnallisen kehittä-
misohjelman tavoitteena on 
uudistaa lukiokoulutus veto-
voimaisemmaksi sekä tieto- ja 
digiyhteiskunnan haasteisiin 
paremmin vastaavaksi. Profii-
lin nostaminen onkin ensisijais-
ta, koska lukioilla on edelleen 
tärkeä rooli yleissivistäjänä 
sekä korkean osaamisen perus-
tana.  

Uudet lukion  
tilat ensiaskel  
paikallisiin  
uudistuksiin  
Paikallisesti suurin ja nopeim-
min tarvittava uudistus on uu-
sien Pudasjärven lukion tilo-
jen saaminen koulukeskuksen 
myötä. Maailman suurimpaan 
hirsikouluun valmistuu lukiol-
lekin modernit, terveelliset ja 
viihtyisät tilat. 

Rakennustyöt käynnisty-
vät kuluvana keväänä, ja sitä 
ennen oppilaat, henkilökunta, 
vanhemmat ym. sidosryhmät 
pääsevät tosi mielellä suunnit-
telemaan uuden lukion peda-
gogisia toimintaympäristöjä. 

Terveellisten lukiotilojen 
avulla Pudasjärvellä taataan 
myös lukiokoulutuksen saata-
vuutta ja alueellista tasa-arvoi-
suutta: Kuntaliiton linjauksen 
mukaan lukiokoulutusta tulisi 
olla koko maassa kuntalaisten 
saatavilla tasa-arvoisesti laa-
dukkaana joko omassa kunnas-
sa tai lähialueella. Lisäksi myös 
niin, että nuori voi opiskella 
(pääosin) kotona asuen. 

Hirsikampuksen valmistu-
misen jälkeen kenelläkään pu-
dasjärvisellä nuorella ei tar-
vitse lähteä muualle lukioon 
terveyssyistä. Voi käydä niin-
kin, että sisäilmahaitattomat 
ja modernit tilat houkuttelevat 
opiskelijoita muiltakin paikka-
kunnilta Pudasjärvelle lukioon 
– varsinkin jos vielä kurssivali-
koima pystytään pitämään laa-
jana ja painotuksiltaan oppilai-
ta kiinnostavana.  

Tuntijakouudistus 
pohjustaa OPS:n 
muuttumista
Lukioiden ja peruskoulujen 
opetussuunnitelmien perus-
teiden uudistus pääsee vauh-
tiin valtioneuvoston päättämän 
tuntijaon jälkeen. Uusien ope-
tussuunnitelmien mukaisesti 
koulutyö aloitetaan elokuussa 
2016 myös lukioissa. Sitä ennen 
valmistelemme meidänkin lu-
kiossa ops:n paikallisen osuu-
den: arvopohjan, painotukset 
ja kurssivalikoiman paikallista 
omaleimaisuutta hyödyntävän 
sisällön. 

Lukiokoulutukseen on 
suunnitteilla tuntijakouu-
distuksen myötä lisää valin-
naisuutta mm. oppilaiden 
valittaviksi annettavilla reaa-
liainekoreilla, mikä huomi-
oisi enemmän opiskelijoiden 
valmiuksia ja kiinnostuksen 
kohteita sekä tulevaan amma-
tinvalintaan suuntautumista. 
Lisäksi valinnaisuus helpottai-
si lähtökohdiltaan ja tavoitteil-
taan erityyppisiä opiskelijoi-
ta rakentamaan joustavampia 
opintopolkujaan.  

Valtakunnallinen työryh-
mä tarjoaa kolmea eri mallia lu-
kion tuntijaon uudistamisek-
si. Niissä kaikissa yhteistä on 
se, että reaaliaineet niputettai-
siin kahteen koriin – humanis-
tis-yhteiskunnallisiin aineisiin 
ja luonnontieteellisiin aineisiin 
-, joista oppilaat opiskelisivat 
vain toisen korin aineita mutta 
sitä syvennetymmin. Myös yh-
teisiä teemakursseja opiskeltai-
siin kaikissa kolmessa vaihto-
ehdossa. 

Äidinkieltä olisi yksi syven-
tävä kurssi vähemmän, liikun-
taa yksi kurssi enemmän. Äi-
dinkieltä hyödynnettäisiin ja 
sovellettaisiin kuitenkin myös 
mm. tutkielmien laatimisessa ja 
teemaopinnoissa. 

Matematiikassa olisi aluk-
si yhteisiä opintoja, joiden jäl-
keen opetus eriytyisi pitkään 
tai lyhyeen matematiikkaan 
Kurssien yhteismäärä säilyisi 
kuitenkin entisellään, eli oppi-
määrään kuuluisi edelleen 75 
kurssia.

Lisääntyvä valinnaisuus on 
oppilaille ilman muuta etu ja 
antaa mahdollisuuksia vaikut-
taa enemmän omaan opiske-
lusuuntautumiseen. Toisaalta 
se ei liene täysin ongelmaton-
takaan: jo ykkösvuoden alussa 
on tiedettävä, kumman reaali-
ainekorin aineet kiinnostavat 
enemmän aina yo-tutkintoon 

asti ja hyödyttävät myös am-
matinvalinnallisesti. 

Äidinkielen kurssimäärän 
vähentäminen olisi toki huo-
nonnus, koska äidinkieli säilyy 
edelleen ainoana pakollisena 
yo-tutkintokoeaineena ja kos-
ka sen arvosanalla on paino-
arvoa jatko-opintoihin pääsys-
sä. Äidinkielen taidot kantavat 
pitkälle myös kaikessa muussa 
elämässä. 

Sähköinen  
yo-tutkinto tuo 
uutta virtaa myös 
pedagogiikkaan 
Sähköinen yo-tutkinto aloite-
taan syksyllä 2016 saksan, filo-
sofian ja maantieteen kokeilla. 
Asteittain aineita lisätään niin, 
että keväällä 2019 sähköiseksi 
muuttuvat viimeiset kokeet eli 
matematiikan lyhyen ja pitkän 
oppimäärän kokeet. 

Ylioppilastutkintolautakun-
ta kouluttaa ja ohjeistaa lukiot 
tähän suuren luokan muutok-
seen. Pudasjärven lukiossakin 
työskennellään määrätietoises-
ti uudistuksen toteuttamiseksi 
yhteistyössä mm. Oulunkaaren 
It-tuen kanssa. 

Myös matematiikan ja äidin-
kielen kokeen rakenne muuttu-
vat. Matematiikan kokeesta tu-
lee keväästä 2016 alkaen sillä 
tavoin kaksiosainen, että laskin-
ta käytetään apuvälineenä vain 
kokeen jälkimmäisessä osassa. 
Taulukkokirjat saavat edelleen 
olla apuna molemmissa osissa. 

Äidinkielen uudistuvalla yli-
oppilaskokeella keväästä 2015 
alkaen pyritään mittaamaan 
paremmin oppilaan yleissi-
vistystä, tiedon käsittelytaitoa 
sekä kykyä arvioida tiedon pä-
tevyyttä.

Uudistuva opetussuunni-
telma ja sähköiseksi vaiheit-
tain muuttuva yo-tutkinto edel-
lyttävät myös pedagogiikan ja 
opetusmetodien uudistumista. 
Opettajilla tulee opetettavak-
si ja oppilailla omaksuttavaksi 
innostavia tieto- ja viestintätek-
niikan mahdollisuuksia, digi-
taalisessa muodossa olevia op-
pikirjoja sekä sähköisiä tehtäviä 
ja kokeita: yhä enemmän tie-
donhakua, tekstin tuottamista, 
excel-ohjelman hyödyntämistä, 
sähköisiä kotitehtäviä, uuden-
tyyppisiä kokeita jne. 

Oppilailla ja opettajilla tu-
lee olla käytössään uudenlaiset 
kynät ja taulut eli tablet-tieto-
koneet tai kannettavat tietoko-
neet. Myös älypuhelimet ovat jo 
nykyajan opetusvälineitä. Tek-

ninen varustelu vaatii koulu-
tuksen järjestäjiltäkin mittavaa 
taloudellista satsausta, mutta 
valtiolta on niin ikään tulossa 
tukea kunnille ajanmukaisten 
tvt-laitteistojen hankintaan. 

Saadakseen tuiki tärkeää, 
ajankohtaista koulutusta, ver-
taiskokemusta ja tietoa Pudas-
järven lukiokin on mukana 38 
lukion kumppanuushankkees-
sa Uudistuva pedagogiikka ja 
sähköiset materiaalit lukioissa – 
valtakunnallinen verkostohan-
ke. Lisäksi lukiomme on yhdes-
sä monien muiden lukioiden 
ja Snellman-yliopiston kans-
sa hakemassa Aluehallintovi-
rastolta Osaavahankerahoitus-
ta digitaalisen oppimateriaalin 
hyödyntämistä ja tuottamista 
edistävään hankkeeseen. Pää-
tös saataneen loppukeväästä. 

Merkittäviä  
uudistuksia jo  
elokuusta 2014 
alkaen
Maahanmuuttajien valmista-
va koulutus toimeenpannaan 
kunnissa syyslukukauden 2014 
alusta lukien. Tarkoituksena on 
kehittää maahanmuuttajataus-
taisten oppilaiden lukio-opis-
keluvalmiuksia lukioon val-
mistavalla opiskeluvuodella. 

Tämä tulee tarpeeseen: 
moni maahanmuuttajataustai-
nen nuori voisi olla kiinnos-
tunut peruskoulun jälkeen lu-
kio-opinnoista, mutta kielitaito 
ja valmiudet lukuainepainot-
teiseen opiskeluun eivät vält-
tämättä vielä riitä. Valmistava 
vuosi voi tuoda huomattavaa 
apua näihin ongelmiin.

Laki oppilas- ja opiskelija-
huollosta on uudistunut ja ote-
taan 2. asteellakin käyttöön 
elokuussa 2014. Uudistusten 
myötä 2. asteella mm. lisätään 
varhaista tukea, matalan kyn-
nyksen tukitoimia sekä muu-
ta ennaltaehkäisevää toimin-
taa. Lain tarkoitus on edistää 
opiskelijoiden kaikkinaista hy-
vinvointia. Lukiossamme on 
syksyn mittaan laadittu opis-
kelijahuollon toimintamallia, 
joka tarvittavien täydennysten 
jälkeen on sovellettavissa käy-
täntöön. 

2. asteen  
yhteistyön  
lisäämismahdolli-
suudet 
Lukiokoulutusta ja ammatilli-
sia tutkintoja uudistettaessa on 
tavoitteena muun muassa ra-

kentaa joustavia opintopolkuja 
ja suorittaa osia tutkinnoista yli 
tutkintorajojen vielä enemmän 
kuin nykyään. Tähän on mah-
dollisuudet Pudasjärvelläkin. 

Toisen asteen oppilaitosten 
keskinäistä yhteistyötä sekä 
kumppanuutta korkeakoulu-
jen kanssa pyritään niin ikään 
tiivistämään tilojen, tukipalve-
lujen ja opettajaresurssien yh-
teiskäytöllä mahdollisuuksien 
rajoissa. Näin myös Pudasjär-
vellä. 

Varsinkin fyysiset väli-
matkat aiheuttavat kuitenkin 
oman haasteensa yhteistyön li-
säämiseen, vaikka muutoin ha-
lua ja kykyä kumppanuuden 
kehittämiseen on molemmis-
sa toimijoissa – sekä lukiossa 
että OSAOn Pudasjärven yk-
sikössä. Yhteissuunnittelu jat-
kuu kuitenkin myös alkaneena 
vuonna tiiviisti, ja kärkymme 
tilaisuutta saada suunnitelmil-
lemme hankerahoitusta. 

Uudistukset  
innostavat
Monet lukiokoulutuksen uu-
distukset ja kehittämiskoh-
teet ovat tarpeen ja nimen-
omaan opiskelijoiden etua 
ajatellen. Opettajille ne anta-
vat tilaisuuksia ammatilliseen 
kehittymiseen ja oman työn to-
teuttamiseen innostavin, ny-
kyaikaisin keinoin. 

Tietysti muutokset ovat 
aina myös haaste, ja niiden si-
säistämiselle on annettava ai-
kaa. Nykypedagogiikassa 
myös tvt-varustelun haltuun-
otto ja hyödyntäminen ope-
tuksessa vaatii opettajakun-
nalta uudenlaista ajattelutapaa 
ja oman opetustyön järjestä-
mistä. Siihen junaan hyppää-
vät kaikki, kukaan ei voi jäädä 
asemalle. 

Tehtävä ei ole välttämät-
tä helppo, mutta vertaistukea, 
ohjausta ja koulutusta on var-
sin hyvin tarjolla. Myös digi-
taalisia oppimateriaaleja ja op-
pikirjoja alkaa olla saatavilla 
yhä enemmän. 

Meistä kouluhenkilökun-
nastahan saattaa tätä menoa 
tulla täysiverisiä digikansalai-
sia aivan työn kautta!   

Hyvän alkaneen vuoden 
toivotuksin 

Eeva Harju, rehtori

Seurakunta elämässä
www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 144, 050 461 6543
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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

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

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Me LähiTapiolassa
tarjoamme paikallista ja

henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-

asioiden asiantuntijapalvelua.
Tule käymään 

toimistollamme tai
pyydä meidät kotikäynnille.
Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390
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PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUdASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

• 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

SYÖTTEEN
MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,

myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

Jari Särkelä, 
p. 0400 374 259

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

Jyrkkäkoski Oy
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)

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

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

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
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PuDAsTORI
myyDään

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA EdULLISTA 
ILMOITUSTILAA!  

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

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

N. 2 kk vanha Mimo Pocet Run-
kopatjapaketti 80x200 100€. 
Kaapeliverkon Finsat HD-digi-
boksi kahdella virittimellä 100€. 
P. 040 185 8695.

Siemens jää-viileäkaappi (185 
cm x 60 cm) siisti ja hyväkun-
toinen 80€. P. 045 120 2185.

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

-  HUOPIKKAAT,   
 kotimaiset
-  Riistakamerat  
 valvontaan 
-  Kiikarit 
-  Sarkapuvut 
-  Talvikengät  
-  Parkanon talvikas 
- Nokian Kaira 
-  Muck Bootsit 
-  Goretex -kengät ja  
 -vaatteet  
-  Aseenhoitotuotteet  
-  Piippukamerat  
 aseisiin 

-  Tehokaat otsa- ja  
 käsivalaisimet
-  Aseet 
- 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!

OsTeTAAn

Ostan toimivan rollaattorin, jol-
la voi potkutella (pyöräkelkka). 
Kattolampun ostaisin myös. p. 
0400 253 800.

Olisiko heinäpaaleja myytävä-
nä? (Hevosille). Soita p. 040 
544 7861 tai 044 343 6440.

Annetaan: Cylinda liesi 50 cm 
leveä esim. savustuskäyttöön. 
P.  045 120 2185.

sekALAIsTA

Korpisen kylätalon pihamaalla nähtiin 
2013 vuoden viimeisen ja 2014 vuoden 
ensimmäisen tunnin aikana sellainen va-
loilmiö, jota tuskin koskaan aiemmin on 
ollut mahdollista kyseisellä paikalla näh-
dä.  Valoilmiön taustalla oli rakettien 
räiske, jolla päätettiin viime vuosi ja aloi-
tettiin tämä vuosi. 

Vuodenvaihteen ilotulituksen kustan-
sivat kyläseuran lisäksi monet yksityiset 
henkilöt, jotka toivat rakettinsa mukana 
olevien yhteiseksi iloksi. Monet ovat tä-
hän saakka ampuneet rakettinsa kotipi-
hoiltaan vain muutaman henkilön todis-
taessa tapahtumaa. 

Idean isänä toiminut varapuheenjoh-
taja Juha Ylitalo kertoi vastaavanlaisia 
yhteisiä kyläkulmien ilotulitusjuhlia jär-
jestetyn ainakin Kiimingin suunnalla. Ta-
pahtuma onnistui Juhan mielestä hyvin, 
vaikka osa kyläläisistä nukkui onnen-
sa ohi tai katseli raketteja kotiensa ik-
kunoista ja pihamailta käsin. Koska ta-
pahtuma onnistui yllättävän hyvin, näillä 

näkymin vuoden kuluttua olevaan tapah-
tumaan uskotaan tulevan ainakin tupla-
määrä ihmisiä. 

Kylätalolle järjestettyyn juhlintaan 
osallistui kolmisenkymmentä henki-
löä. Mukana oli kylänväen lisäksi loma-
laisia ja mökkiläisiä. Mukana olleille oli 
tarjolla munkkikahvia ja grillimakkaroi-
ta. Keittiön puolella hääri sihteeri Liisa 
Törmänen ja rakettitelineen teossa sekä 
turvallisuusmääräysten noudattamises-
ta vastasi johtokunnan mieskaarti Veik-
ko Törmäsen johdolla. 

Kyläteiden varsille olivat monet syty-
telleet kynttilöitä, joten vieraammankin 
olisi pitänyt osata suunnistaa tievalais-
tusta hyväksi käyttäen kylätalon mai-
semiin. Alkujaan suunniteltu jäälyhtyjen 
tekeminen ja laittaminen teiden varsil-
le tyssäsi pitempään vallinneeseen lau-
hanpuoleiseen säätilaan.  Uuden vuoden 
-toivotusten jälkeen kukin suunnisti joko 
punkkaansa tai jatkoi jälkibileitään yksi-
tyisimmissä merkeissä. RR

Korpisella näyttävä  
Uuden Vuoden vastaanotto

Erika Remahlin ottamassa kuvassa on mahdollisuus aavistaa ilotulituksen lois-
toa Korpisen kylätalon taivaalla.

Ilmoita
 palvelu-

hakemistossa. 

Soita! 

P. 040 1951 732

Pudasjärven kaupunki on 
valinnut Lassila & Tikanojan 
siivous- ja kiinteistönhoito-
palvelujensa palveluntuotta-
jaksi. Sopimus on viisivuoti-
nen.

-Sopimuksella varmis-
tamme, että tukipalvelui-
den laatu säilyy tasaisena ja 
toimintaa voidaan kehittää. 
Palveluiden kustannukset 
ovat ennakoitavissa pitkäl-
le tulevaisuuteen ja saam-
me myös kustannussäästöjä, 
kertoo Pudasjärven kaupun-
gin palvelusuunnittelija Rit-
va Kinnula.

L&T siivouksen ja 
kiinteistönhoidon kumppanina

Viime lokakuussa alka-
nut sopimus työllistää noin 
30 henkilöä ja se kattaa kaik-
ki kaupungin siivouspalve-
lut sekä kiinteistönhoidon 
rakennusten sisällä.

-Pudasjärven kanssa sol-
mittu sopimus on L&T:n 
laajin kuntasopimus Poh-
jois-Suomessa, kertoo alue-
myyntipäällikkö Pirjo Kyrö-
läinen L&T:ltä

L&T:n eduksi kilpailu-
tuksessa kääntyivät erityi-
sesti työturvallisuus, rapor-
tointi ja ympäristöasiat.

-Meillä on vielä paljon ke-

hitettävää jätehuollossa ja 
kierrätyksessä. L&T:n kou-
lutetut siivoojat osaavat neu-
voa jätteiden lajittelussa jo 
niiden syntypaikalla, Kinnu-
la sanoo.

-Pudasjärvellä kiinteis-
töpalveluiden ulkoistami-
sen hyödyt ovat selkeät, ja 
uskomme, että onnistunei-
den esimerkkien myötä yhä 
useampi kunta tai kaupunki 
punnitsee kiinteistöpalvelui-
den ulkoistamista lähivuo-
sina, toteaa toimialajohtaja 
Petri Myllyniemi L&T:ltä.

Myytävänä 2 kpl filmikameraa: 
toinen Canon 12-vuotias, toi-
nen Olympus 8-vuotias. Kum-
massakin zoom, vähän käytet-
tyjä, myyn tarpeettomana. P. 
040 680 7852.

Onko 
tässä 

ilmoituksesi 
pakka?

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON 
TARPEETTOMAKSI JÄÄNEES-
TÄ TAVARASTA, TAI TARVIT-

SET JOTAIN, ILMOITA PUDAS-
TORILLA 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!

ParkkiJamit SnowPark Cup Iso-Syötteellä la 18.1.14 klo 12-15.
Elokuvailta Pohjantähdessä to 16.1. klo 17.30-21.00. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Leijonakisa Iso-Syötteellä la 18.1. klo 14, ilmoittautumiset hiihtokoululle 
viimeistään 30 min aikaisemmin.
Mustin ja Lystin Pororetki la 18.1. Iso-Syötteen maskotit Musti ja Lysti 
vievät perheen pienimmät hauskalle poronhoitoretkelle klo 14. Ennakkoil-
moittautuminen Hippulaan tai rinnetoimistoon.
Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä su 19.1.  klo 14, ilmoittautumiset hiih-
tokoululle viimeistään 30 min aikaisemmin.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Saini Kontillalla ke 22.1. 
klo 19.
FreeKing Ride Iso-Syötteellä la 25.1. Skipe Oivon ja Jani Johansénin 
luotsaama freeridekilpailu. Ennakkoilmoittautuminen. 
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä  la 1. 2.  Kilpailu alkaa klo 12, 
ilmottautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.
Kirjallisuuspiiri to 6.2. klo 17.30-19.00. Lukuaiheena Fredrik Backman: 
Mies joka rakasti järjestystä ja Niina Miettinen: Israel-tyttö. Vapaa pääsy, ter-
vetuloa! Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen kevätkauden 2014 
toiminta käynnistyy!

Ti 14.1. klo 10.30 ohjattu vesijumppa Puikkarissa, 
toiminta jatkuu joka toinen tiistai (parittomat viikot).

TI 21.1. klo 14.00 kerhopäivä Palvelukeskuksessa, 
kahvi ja arvontaa, tervetuloa suunnittelemaan kevään 
toimintaa. Vapaaehtoistoimintakortit ja liikuntakortit tu-
lee palauttaa kerhopäivässä. 

ELÄKELIITON 
PUDASJÄRVEN YHDISTYS RY

Hallitus

Hirvimiehet

Kivarin Erä metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
Kurenalan koululla 
la 18.1.2014 klo 14.
Maanvuokraajat ja 

seuranjäsenet tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 12.1. klo 11 
Tuula Suomi ja Jouni Vikström

Su 19.1 klo 11
Aila Pyörälä ja tiimi

Kauppatie 32, puh 040 548 7169

1. Kannettava tietokone Fujitsu Lifebook, 
 arpa nro  295 Rasmus Paukkeri
2. Taulutelevisio Samsung 32”, 
 arpa nro 430 Mervi Pihlaja
3. Canon videokamera,  
 arpa nro 267 Antti Puolakanaho
4. Nokia  puhelin, 
 arpa nro 90 Simo Räisänen
5. Nokia  puhelin, 
 arpa nro 325 Sinikka Honkanen

PUDASJÄRVEN NUORTEN TUKI RY:N 
JOULUARPAJAISTEN VOITTOLUETTELO

Pudasjärven 
Nuorten Tuki ry 
kiittää kaikkia 

arpajaisiin osallis-
tujia tuesta, sekä 
K-Supermarket 

Pudasjärveä 
arvanmyyntipai-

kasta.

Nuorten Tuki ry toivottaa kaikille 
oikein mukavaa alkavaa vuotta!

Siitä se taas alkaa, taistelu Kollajasta. Pari vuotta tässä onkin mennyt 
hissuksiin. PVO-Vesivoima on saanut uuden toimitusjohtajan Pert-
ti Pietisen, joka puolestaan nyt joutuu PVO:n suuromistajien käsi-
kassaraksi Kollaja-altaan rakentamiseksi. Edelliset toimitusjohtajat 
ovat jääneet eläkkeelle hommaa koettaessaan, samanlaista rauhal-
lista tulevaa eläkeaikaa toivon myös Pietiselle. Muistellessa, että oli 
se rankkaa touhua.

Ely-keskuksessa on myös tapahtunut sukupolven vaihdos Kolla-
ja-asian päällä ”istuneen” Eero Kaakisen jäätyä eläkkeelle. Ely-kes-
kus ilmoittaa, ettei allashanke heikennä merkittävästi Pudasjärven 
Natura-aluetta! Koska uusi suunnitelma sisältää 400 metrin loi-
tontamisen Venkaan lähteestä. Se, että allas kuivattaisi usean kym-
menen kilometrin matkalta Iijoen keskijuoksua, ei nähtävästi paina 
uusien Ely-virkamiesten mieltä. Ja PVO:n väki hihkuu riemusta täl-
laisten näkymien edessä. Mitä nyt Koskiensuojelulaki pikkusen vie-
lä aiheuttaa päänvaivaa. Mutta lakihan vaatii vain päivittämistä Pieti-
sen ilmaisua käyttäen.

Näin yksinkertaista ei liene asian eteneminen ole. Sen ovat to-
denneet edellisetkin toimitusjohtajat. Löysä hirsiköysi on taas ki-
ristymässä. Kollajan altaan vastustajat joutuvat taas käymään tais-
teluun. Mutta taistelu on vaivan arvoinen, siinä on verrattomien 
luontoarvojen lisäksi myös monen jokivarren asukkaan ja mökki-
läisen taloudelliset arvot kyseessä. 

Siis taistellaan taas, Kollaja kestää!

Paavo Hiltunen
Oulu, Kollajan mökkiläinen

Lukijan kynästä

Kollaja-köysi kiristyy

Lukijan kynästä

Syötteellä lomamökin asukkaat Iiron ja Su-
vin porukka olivat olleet kekseliäitä ja teh-
neet joulun aikaan pihalle hienon lumiakka 
taideveistoksen. Kun menin siivoamaan niin 
mökin pihalla oli iloinen yllätys. Oli muuten 
mahtavan näköinen. Eli Syötteellä voi tehdä 
muutakin kuin valittaa.

Laura Kokko

Hieno lumiakka

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

Wintissä
auki klo 00-03.30 Karaoke

Lauantaina 11.1.

Lippu 5€dJ Pauli
Aukioloajat
ma-ti 15-22 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-04 • la 13-04 • su 13-18

Kultuurikeskus Pohjantähti
Pohjois-Pohjanmaan museon kiertonäyttely

7.-29.1.2014

Terve - Pohjolan musta kulta
Avoinna: 

ma-ke klo 15-20, to-pe suljettu, la-su klo 14-17

Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0400 826 6586
Järj. Kulttuuripalvelut

Syötteen luontokeskukseen 
on saapunut Satu metsäs-
sä näyttely. Lapsille ja lap-
siperheille suunnatussa 
näyttelyssä yhdistyvät luon-
tovalokuvaus, kuvittami-
nen ja kirjoittaminen. Näyt-
tely koostuu Hannu Ahosen 
luontovalokuvista, Daga Ul-
vin akvarelli-guassimaalauk-
sista, luonnonmateriaaleis-
ta sekä Sari Kanalan loruista, 

         Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa
teksteistä ja tehtävistä. 

Satu metsässä näytte-
ly koostuu pääosin kolmen 
kirjan kuvituksista ”Kuinka 
hirvi sai sarvensa”, ”Keiju ja 
Matikainen” sekä ”Hännän 
varjossa”. Näyttelyn yhtenä 
teemana on lapsen oikeus sa-
tumetsään. Lapsilla on oikeus 
metsässä kulkemiseen ja met-
sästä nauttimiseen, leikkimi-
seen ja tarinoimiseen. Lap-
silla on myös oikeus satuun 
metsässä, tarinoihin, tie-
toon, kokemuksiin ja hyvään 
oloon. 

Näyttelyyn on tehty 
3-12-vuotiaille lapsille teh-
täväpaketteja, joita on saa-

tavilla Luontokeskuksella. 
Tehtäväpaketeissa on tietoa 
näyttelyn eläimistä sekä teh-
täviä, joita voi suorittaa sekä 
näyttelyn aikana että sen jäl-
keen. 

Näyttely kannustaa eri-
tyisesti lapsiperheitä ja lap-
sia lähtemään retkelle met-
sään. Syötteen talvisessa 
luonnossa riittää myös pal-
jon ihmeteltävää. Luontokes-
kukselta pääsee helposti hiih-
tämään ja lumikenkäilemään 
tykkykuusikkoon. Perheen 
pienimpien kanssa voi teh-
dä vaikka kävelyretken An-
ninkoskelle. Ahmatuvan la-
tukahvilakin on avannut jo 

ovensa tälle talvelle ja palve-
lee hiihtäjiä viikonloppuisin 
hiihtolomiin saakka ja hiihto-
lomilla päivittäin kello 10-15, 
pakkasraja -20. 

Näyttelyyn voi tutustua 
29.3. saakka Luontokeskuk-
sen aukioloaikana. Luon-
tokeskus on avoinna 16.2. 
saakka keskiviikosta sunnun-
taihin kello 10-16, sen jälkeen 
päivittäin kello 10-17. Näyt-
telyyn ja luontokeskukseen 
tutustuminen on maksuton-
ta. Mennään retkelle Luonto-
keskukselle ja metsään koko 
perheellä! 

Irja Leppänen 

Pudasjärven kaupungin 
koordinoimassa Sykli-hank-
keessa rakennettiin Luppo-
veden läheisyyteen uusia 
harrastus- ja ajanviettopaik-
koja etenkin kesäajalle. Koh-
teisiin voi nyt tutustua osoit-
teessa Luppis.fi.

Viime kesänä avatuil-
le lasten liikunta- ja elämys-
puistolle, skeittipuistolle ja 
frisbeegolfradalle on nyt lan-
seerattu yhteinen nimi Lup-
pis, joka on johdettu sanoista 
Luppoveden monitoimialue. 

– Halusimme erityyppi-

Luppis.fi on avattu
siä aktiviteetteja hyvin ku-
vaavan selkeän, hauskan ja 
leikkisän nimen. Tärkeintä 
nimessä on se, että lastenkin 
on se helppo muistaa, Sykli-
hankkeen projektipäällikkö 
Marianne Mäntylehto ker-
too.

Hankkeen viimeisessä 
vaiheessa on avattu verkko-
sivu Luppis.fi, joka kertoo 
tarkemmin käyntikohteiden 
tarjonnasta.

– Alueellisen kehityksen 
kannalta on olennaista, että 
saamme rakennettua uusia 

mielenkiintoisia harrastus- 
ja aktiviteettimahdollisuuk-
sia ja palveluita sekä hyö-
dynnämme tämän päivän 
kanavia niiden markkinoi-
miseksi. 

Paikallisten lisäksi Lup-
piksen tarjonta on raken-
nettu palvelemaan naapu-
rikunnista ja -kaupungeista 
saapuvia kävijöitä. Lisäksi 
palveluiden uskotaan hou-
kuttelevan sekä kotimai-
sia että ulkomaisia matkai-
lijoita. Kohteet ovat vapaasti 
kaikkien käytettävissä.

– Haluamme kannustaa 
ihmisiä liikkumaan ja har-
rastamaan monipuolises-
ti, sillä Syötteen alue tarjoaa 
siihen erinomaiset mahdol-
lisuudet, Mäntylehto koros-
taa.

Sykli-hanke toteutettiin 
välillä 1.9.2011–31.12.2013 ja 
sen rahoittajina toimivat Eu-
roopan aluekehitysrahasto, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja 
Pudasjärven kaupunki.

Juha Nyman 
Webmaster 
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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

Kansi valurautaa. 
Ø 20 cm valurau-
tainen keittolevy. 
Tiivistetty luukku, 

jossa lämmönk-
estävä keraaminen 

lasi. Tulipesässä 
tulenkestävät tiilet, 

etureunassa “turva-
hampaat” estämässä 
kekäleiden tai puiden
putoilemista lattialle. 

Teräskuori. 

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

TALVIRIENTOIHIN HYVIÄ VAIHTOKELKKOJA!

www.k-maatalous.fi

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

Kamiina Pisla HTT 
Korpi musta

Polaris RMK 600 vm -11
Lynx X-TRIM 600 E-TEC vm -09
Lynx 600 E-TEC vm -11
Lynx 3300 GL SPORT vm -91
Lynx Forest Fox vm -98
Lynx Yeti 4-T 800 vm -10
Ski-doo Tundra 600 ACE vm -10
Ski-doo Tundra 600 ACE vm -11

Kysy myös hyvät 
rahoitusvaihtoehtomme!

Laminaatti tammi 
Provinvial 4279

LED-Liiketunnis-
tinvalaisin Osram 

SpyluxAjaton laminaatti autenttisella tammikuvio-
innilla. Paksuus 8 mm, käyttöluokka 32. 

Paketissa 2,22 m2. Nopeasti ja helposti 
asennettava suun-
nattava hämärä- ja 

liiketunnistinvalaisin
sisä- ja ulkokäyttöön. 

Päälläoloaika 
12 s, tunnistusalue 

130° max. 4 m. 
Sisältää paristot, 

asennusteipin, 
seinäkiinnikkeen ja

magneetin. 
100 x 68 x 67 mm. 

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 16,95

Etusi 41%

9,95
K-Plussa  tarjous

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 12,95/m2

Etusi 38%

7,95
K-Plussa  tarjous

m3

KAAMOS ALE

299,-

LAUANTAINA 11.1.
PUDASJÄRVEN TORILLA KLO 10-14

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

Ranuan Kenkätalo

alkaa 
Kenkiä, vaatteita

ALE
-20% -30%

-50%JOPA

Erä kenkiä tasarahalla

10 €alk.

LC Pudasjärven kustantama, 
vuonna 2010 tehty Palvelu- ja 
Puhelinhakemisto Pudisluu-
ri on uusittu. Uudistamistyön 
tavoitteena on ollut saada 
pudasjärvisten yritysten, yk-
sityisten, kaupungin, Oulun-
kaaren, seurakunnan ja mui-
den yhteisöjen numerotiedot 
mahdollisimman kattavasti 
pudasjärvisille käyttöön. Ha-
kemisto jaetaan tammikuun 

Pudisluuri valmistunut 
puolessa välissä jokaiseen talo-
uteen ilmaiseksi, mutta lionsklu-
bi tarjoaa viimekertaiseen ta-
paan kuitenkin mahdollisuuden 
vapaaehtoiseen maksuun ha-
kemistosta, jonka tuotto me-
nee nuorten hyväksi Pudasjär-
vellä. LC Pudasjärvi on hakenut 
lahjoitusten vastaanottamiseen 
Koillismaan poliisilaitokselta ra-
hankeräysluvan. Lisäksi hake-
mistoa on ostettavissa kuuden 

euron hintaan muun muassa 
AH-Telepisteeltä. 

Hakemiston tekemisen 
suoritti VKK-Media Oy, vas-
tuuhenkilönä Heimo Turu-
nen. Yritys on tehnyt myös 
neljä aikaisempaa hakemistoa. 
Lionsklubista Pudisluurin te-
kemisen vastuuhenkilönä on 
toiminut kuluvan kauden pre-
sidentti Janne Moilanen. HT


