
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 15.1.2014
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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kiinteisto Oy Pudasjärven 
jäähalli perustettiin s. 7

Aikuiskoulutuksella 
lisävalmiuksia 

jatko-opintoihin ja 
työelämään s. 10

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

KUTSU METSÄVEROILTAAN
Tervetuloa Pudasjärven Osuuspankin ja Metsänhoitoyhdistys 

Pudasjärvi ry:n järjestämään

METSÄVEROILTAAN

tiistaina 21.1.2014 klo 18.00 – 20.15
Pudasjärven Osuuspankin alakerran kokoustilaan.

ILLAN OHJELMA
Kahvitarjoilu klo 17.45-18.00

Tilaisuuden avaus
 Elias Rask, Pudasjärven Osuuspankki
Metsän vakuuttaminen
 Mikko Ylitalo, Pohjola vakuutus
Metsäverotus 2013
 Antti Härkönen, Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry
Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 20.1.2014 
kello 12.00 mennessä puh. 010 257 1906 tai sähköpostitse 

pudasjarven@op.fi. Tilaisuuteen mahtuu enintään 40 osallistujaa.

Tervetuloa!

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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mieSTen 
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ale reKiSTä 
hajaKOKOja!

pelTiraSiOiTa

-50%

ALE

ALE
ALE

1,99
pss

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

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

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

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

KUIVALIHAKSI 
MEILTÄ:

NAUDAN PAISTIT
NAUDAN ULKOFILE

HEVOSEN FILEET
PORON PAISTIT
PORON FILEET

TEHTAANERÄ 
SÄILYKKEITÄ

6 x 400 g/pkt

EDULLISESTI! 

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

Seuraavat silmälääkäriajat 
 ke 22.1. ke 29.1. ja ke 5.2. 

HURJA KEHYSALE!

METSÄNOMISTAJA!
Metsäveroilmoituksen jättöaika lähenee.

Teen veroilmoituksen puolestasi.
Soita niin sovitaan aika.

Puh. 040 935 9320
Tuomo Tuomaala

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
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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

Ulla Kakko vaihtoi vapaalleUlla Kakko vaihtoi vapaalle
Pitkäaikainen 

uskonnonopettaja 
Ulla Kakko vietti  

haastatteluhetkellä 
marraskuun lopulla viimeisiä 
päiviään Rimminkankaan 
yläasteella ja Pudasjärven 

lukiossa.  
Kysyimme häneltä muutamia 

kysymyksiä.

1. Kuinka kauan olet toiminut 
opettajan ammatissa?
- Olen ollut opettajana 36 vuotta.

2. Millaista on ollut työskennellä 
tällä koululla?
- Pudasjärven lukio ja Rimmin yläaste on 
ollut siinä mielessä ihanteellinen työpaik-
ka, että siellä on ollut mukavat rehtorit, 
työtoverit ja oppilaat. Viime vuosina toi-
mintaa on kuitenkin varjostanut huono si-
säilma, joka on vaikeuttanut monella ta-
paa koulujen arkipäivää. Ennen kaikkea 
tunnen surua niiden työtovereiden ja op-
pilaiden puolesta, jotka ovat huonon si-
säilman takia joutuneet sairastelemaan.

3. Mikä on paras koulumuistosi?
- Pudasjärven lukion penkkareissa on ol-
lut joskus hyvin oivaltavia esityksiä opet-
tajista.

4. Harkitsitko koskaan  
muun aineen kuin uskonnon  
opettamista?
- Itse asiassa en. Uskonto on siitä muka-
va oppiaine, että siinä voi yhdessä oppilai-
den kanssa miettiä syntyjä syviä.

5. Oletko ollut muualla töissä?  
Jos, niin missä?
- Lapissa vierähti työuran alussa muuta-
mia vuosia, tarkemmin Ivalossa ja Sallas-
sa.

6. Miten koulunkäynti on  
muuttunut vuosien varrella?
- Teknistynyt valtavasti. Onneksi oppilaat 
ovat teknisesti edistyneitä. Heiltä olen saa-
nut monet kerrat apua, kun tekniikka on 
ontunut.

7. Ovatko opettajat ja oppilaat 
muuttuneet?
- Opettajat ovat koko ajan vain nuortu-
neet. Oppilaat ovat pysyneet samanlaisi-
na.

8. Mikä on parhain ja  
mikä huonoin puoli opettajan 
ammatissa?
- Paras puoli on ollut nähdä nuorten kas-
vussa tapahtuvat muutokset. Yläasteella 
saatetaan jonkun oppilaan kanssa käydä 
kiivastakin keskustelua. Yläasteen lopus-
sa tai lukiossa vastassa on kuitenkin hyvin 
seesteinen nuori. Huonoin puoli on ehkä-
pä se, että työ on hyvin kokonaisvaltaista 
ja joskus väsyttää.

9. Tuleeko sinulle ikävä  
opettajan työtä?
- Varmasti muistelen lämmöllä työtove-
reita ja oppilaita, mutta tämä elämänvaihe 
on nyt ohi. Hyviä ja hauskoja muistoja on 
todella paljon. Tunnen itse asiassa kiitol-
lisuutta, että olen saanut olla monen pu-
dasjärvisen nuoren elämässä jollakin ta-
valla mukana.

10. Onko sinulla jotain  
erityisiä tulevaisuudensuunnitel-
mia?
- Eeron kanssa köpötellään.

11. Mitä haluat sanoa  
kollegoillesi ja oppilaillesi?
- Siunausta!

Eveliina Pigg ja 
Tuuli-Maaria Pesonen

Ps. 
Tämä juttu oli tarkoitettu julkaistavak-
si lukion teemasivuilla, mutta yhteensat-
tumista johtuen siirtyi tähän lehteen. Toi-
mitus

Ulla Kakko on tehnyt pitkän 
päivätyön opettajana.

Oletko etsinyt ikuisen nuoruuden tai ikuisen elä-
män lähdettä? Saamani tiedon mukaan lähde saattai-
si löytyä naisten naamankiristysosaston purnukoista, 
terveystuotehyllykön vitamiinikapseleista tai katse-
lemalla television ”lifestyle”-ohjelmia. Olen kuullut 
viisauden, jossa on mielestäni vahva totuuden siemen 
pitkään ikään, ”jos juo kahvia yli 80 vuotta, ei kuo-
le nuorena”. 

Raamatussa kerrotaan, kuinka eräänä päivänä Jee-
sus kohtasi kaivolla samarialaisen naisen. Nainen oli 
saapunut arkirutiineihin kuuluvaan vedenhakuun, 
mutta huomasi pian keskustelevansa oman elämänsä 
vaiheista Jeesuksen kanssa. Nainen ihmetteli, kuinka 
tuo hänelle tuntematon mies voi tietää niin paljon hä-

nen elämästään. Jeesus sanoi naiselle, ”Tästä kaivosta 
juova tulee uudestaan janoiseksi. Mutta joka juo mi-
nun antamaani vettä, ei ole enää koskaan janoissaan.” 
Tietenkään Jeesuksen tarjoama vesi ei ollut konkreet-
tista kaivovettä tai muutakaan takavuosien mehukat-
timaisesti luvattua ”kaiken janon sammuttavaa” juo-
maa. Hänellä oli aivan jotain muuta tarjottavaa.

Jeesus jaksoi kuulijoilleen kerrata kertaamisesta 
päästyäänkin samaa ydinasiaa: ”Jumala on rakastanut 
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jot-
tei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän.” Tämä ikuisen elämän 
lähteen reittiohje ei tahtonut jäädä kuulijoiden mie-
leen tuolloinkaan, vuosituhansia vuosia sitten, vaikka 

moni näki ja koki Jeesuksen ihmeteot ja kuuli omin 
korvin evästyksiä ikuiseen elämään. Me ihmiset olem-
me kovapäisiä tai ehkä ennemmin kovasydämisiä.

Ikuisen elämän lähteen alkupuro löytyy kovakuori-
sesta sydämestämme. Sieltä puro tihkuu kuoren vä-
listä, kasvaen hiljaa pieneksi virraksi, joka kulkee läpi 
suvantojen, koskien kuohujen ja pää-
väyliltä poiketen lopulta perille ”ikui-
sen elämän vettä kumpuavalle läh-
teelle” saakka. Näin toiveikkaasti 
ajattelen.

Marko Väyrynen

Ikuisen elämän lähteellä

Messu seurakuntakodissa su 
19.1. klo 10,  Juha Kukkurai-
nen, Keijo Piirainen.
Leijonien kirkkopyhä, kirk-
kokahvit. 
Raamattupiiri ma 20.1. klo 
17.30 seurakuntakodissa. 
Tervetuloa raamattupiiriin, 
kokoonnumme kerran kuu-
kaudessa tutkimaan Aposto-
lien tekoja.  Piirin vetäjä kirk-
koherra Juha Rauhala.
Kuorot:  Vox Margarita ke 

Pudasjärvi

15.1.  ja ke 22.1. klo 18.15, lap-
sikuoro ke 22.1. klo 16.30 seu-
rakuntakodissa, lapsikuoro 
alkaa normaalisti torstaisin, 
ensimmäinen kokoontumi-
nen poikkeuksellisesti kes-
kiviikkona. Nuorisokuoro to 
23.1. klo 17.15, kirkkokuoro 
to 23.1. klo 18.
Lähetystyö: Kirpputori 
avoinna ke 15.1. klo 10 – 13.
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 20.1. klo 18.
Ystävänkammari : ensim-
mäinen kokoontuminen ti 
21.1. klo 12.00 seurakuntako-
dilla. Tervetuloa mukaan!
Sauvakävely: kevään ensim-
mäinen sauvakävelyilta ti 
21.1.2014 klo 18.00. Kokoon-

nutaan Liepeeseen. Tervetu-
loa kävelemään!
Diakoniavastaanottoa ei ole 
to 23.1.2014
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 15.1. 
klo 11.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 17.1. klo 18-22
Rippikoulusunnuntai sun-
nuntaina 26.1. seurakuntata-
lolla klo 10-12.45 rippikoulu-
laisille ja huoltajille. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.  Kahvin 
jälkeen yhteinen tilaisuus.
Varhaisnuorten kerhot: Hir-
vaskosken koululla maanan-
taina klo 17.30-19 ja  Livon 
koululla torstaina klo 17-

18.30
Partio: kevään toiminta jat-
kuu taas ke 22.1. Partiot ko-
koontuvat seurakuntatalolla, 
Rönössä. Sudenpennut kes-
kiviikkona klo 17-18, Seik-
kailija Tarpojat keskiviikko-
na klo 18-19
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 15.1. ja to 16.1. klo 
10-13,  iltaperhekerho seu-
rakuntakodissa to 16.1. klo 
16.30-18.30. Korpisen kyläta-
lossa ke 15.1. klo 10-13 ja ke 
22.1. klo 10-13.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa perjantaisin 9.30 – 12,   
parkkiin voi ilmoittautua 
etukäteen 08- 8823100. Lap-
sille pieni välipala mukaan.

Siioninvirsiseurat ja vuosi-
kokous pe 17.1. klo 18 seu-
rakuntakodin rippikoulusa-
lissa.
Rauhanyhdistykset: Om-
peluseurat Yli-Livolla Outi 
ja Pentti Roinisella pe 17.1. 
klo 18 (Iivari Jurmu).  Lau-
luseurat Sarakylässä Ans-
si Nurmelalla su 19.1. klo 19.  
Lauluseurat  Kurenalan rau-
hanyhdistyksellä su 19.1. klo 
17 (Eero Illikainen).
Kastettu: Tatu Iiro Olavi Ha-
verinen
Avioliittoon vihitty: Valtteri 
Jeremias Hanhisuanto ja Kai-
sa Johanna Pesälä
Haudattu:  Eila Esteri Piri 78 
v, Marja Leena Vainio  65 v



2 3nro 3PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.1.2014 15.1.2014nro 3

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)

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

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Olli Heikkilä yleislääkäri 
ti 21.1 ja ti 28.1 täynnä

ti 11.2.
Liisa Karinen gynekologi (ultraäänitutkimukset) 

ma 17.2. ja ma 24.2.
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Kiikastaako metsäveroilmoitus?
Stora Enso Metsä ja Suomen metsäkeskus järjestävät
METSÄVEROILMOITUKSEN TÄYTTÖILLAN
Ma 20.1. klo 17.30–20.00 Pohjantähden auditoriossa 
(Teollisuustie 1, Pudasjärvi). 
Tilaisuuden aluksi kahvitarjoilu.Tervetuloa!
 
Ilmoittaudu ennakkoon Stora Enso Metsän yhteyshenkilöille:
Aimo Kaivorinne, p. 040 039 9066, Vesa Pesälä, p. 040 019 0276 
tai Heikki Toivanen, p. 040 350 5730

Suomen metsäkeskuksen yhteyshenkilönä toimii 
Markus Ekdahl, p. 040 748 4201

w
w

w
.s
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Valtakunnallinen juhlavuosi 
K-supermarketissa

Kauppias Tommi Niskanen tarjosi 10.1. asiakkaille täytekakkukahvit K-supermarke-
tin valtakunnallisen 20 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Kauppias Tommi Niskanen 
kertoi, että päivän kulues-
sa täytekakkuja kahvin tai 
mehun kera tarjoiltiin suu-
ri määrä, reilulle 2000 asiak-
kaalle. Onneksi kakkua riitti 
ja myytäväksi ei jäänyt yh-
tään palasta, vaikka siihen-
kin oli varauduttu, totesi 
Niskanen tyytyväisenä.

-Valtakunnalliseen K-su-
permarket ruokkakauppa-
ketjuun kuuluu nykyisin yli 
200 kauppaa. Ensimmäinen 
K-supermarket avattiin tam-
mikuun 10. päivänä vuon-
na 1994 Nastolassa. Pudas-
järven K-supermarket on 
toiminut jo pitkään ja se on 
avattu vuonna 1999 elokuus-
sa. Viime vuosina ketjun 
kauppoja on avautunut pal-
jon ja Pudasjärvi kuuluu pit-
kään toimineiden kauppojen 
ryhmään.

Niskanen puhuu koke-
muksella, koska ennen Pu-
dasjärven kauppaa hän on  
avannut uudet K-Supermar-
ketit Ouluun Välivainiolle 
sekä Suomussalmelle.

-Pudasjärven K-super-
marketissa olen järjestyk-
sessään viides kauppias. 
Itse olen aloittanut kauppi-
aana vuonna 2002 Pulkki-
lassa ja Pudasjärvi on viides 

Pudasjärven K-supermarketissa juhlistettiin perjantaina 10.1. kauppaketjun valtakunnallista 20 -vuotisjuhlapäivää. 

oma kauppapaikkani.  Yrit-
täjäuraa ennen toimin  opis-
kelujen ohessa työntekijä-
nä ruokakaupassa seitsemän 
vuotta.

-Verrattuna Suomen 
muihin K-supermarkettei-
hin Pudasjärven myymälä 
on kooltaan keskikokoinen, 
Pohjois-Suomessa sijaitse-
vista kaupoista keskikokoa 
suurempi. Myymälässä on 

neliötä noin 1440 ja erilai-
sia tuotteita meillä on myyn-
nissä noin 14500. Pudasjär-
vellä kaupan pitämisessä 
tulee huomioida erilaiset se-
songit, esimerkiksi matkai-
lu- ja lomasesongit. Vakitui-
sia työntekijöitä meillä on 
26 henkilöä, lisäksi työllis-
tämme seosongista riippuen 
ilta-, viikonloppu- ja kesä-
työntekijöitä neljästä reiluun 

kymmeneen.
Juhlavuosi näkyy asiak-

kaille kaupassamme monin 
tavoin. Luvassa on muun 
muassa erilaisia kampanjoi-
ta ja tapahtumia sekä tieten-
kin monenlaisia tarjouksia ja 
etuja, synttäri juhlat tulevat 
jatkumaan pitkälle kevää-
seen, lupasi Niskanen.

Pertti Kuusisto

Kirppis

to-pe 16-17.1. 
klo 11-15

entisellä leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!

Vain alle puolet nuorista ai-
kuisista käy hammaslääkä-
rissä riittävän usein. Tämä 
selvisi keväällä tehdyssä tut-
kimuksessa, johon vastasi yli 
600 työssäkäyvää suomalais-
ta. Suun terveyden laimin-
lyönnillä voi olla vakavia 
seurauksia.

Jopa 52 prosenttia 
18–34-vuotiaista venyttää 
hammaslääkärikäyntien vä-
lit yli kolmeen vuoteen. 
Käyntien liian harva tiheys 
tiedostetaan kuitenkin hy-
vin, sillä peräti 63 prosenttia 
ikäryhmästä on sitä mieltä, 
että hammaslääkärissä pitäi-
si käydä useammin.

Hammaslääkärikäyn-
tien tarpeeseen vaikuttavat 
muun muassa hammaslaatu, 
elintavat ja kotihoito. Onko 
olemassa ihmistyyppiä, jon-
ka ei tarvitse käydä ham-
maslääkärissä lainkaan?

 - Ei, Oittinen sanoo.
- Kaikkien pitää käydä 

hammaslääkärissä, riittävä 
käyntitahti vain vaihtelee. 
Myös hampaattomien on 
syytä käydä, sillä hammas-
lääkäri ei hoida vain ham-
paita, vaan koko suuta eli 

myös limakalvoja, puremali-
haksia ja leukaniveliä.

Hoitamattomuudesta 
vakavia seurauksia
Tutkimukseen vastanneis-
ta nuorista aikuisista 26 pro-
senttia on kärsinyt ham-
massärystä ja 17 prosenttia 
vertavuotavista ikenistä vii-
meisen vuoden sisällä. Tämä 
ei kuitenkaan ole saanut hei-
tä hakeutumaan hammas-
lääkäriin useammin, vaik-
ka säännöllinen tarkastus 
ja suun hoitaminen olisivat 
voineet ehkäistä näitä ongel-
mia.

Mitä kauemmin suun on-
gelmat ovat hoitamatta, sitä 
järeämpiä aseita niiden kor-
jaamiseen tarvitaan. Jos esi-
merkiksi hampaaseen tullut 
reikä jää paikkaamatta, se 
syvenee ennen pitkää niin, 
että paikkaamisen lisäksi 
voidaan tarvita myös juuri-
hoitoa.

- Muutaman vuoden hoi-
tamattomuus voi johtaa huo-
mattavan vaikeisiin tilantei-
siin. Pahimmillaan hampaat 
voidaan menettää kokonaan.

Miksi hammaslääkärissä 
ei sitten käydä useammin? 
Erikoishammaslääkäri Juha 
Oittinen arvelee suurim-
miksi syiksi pelon sekä huo-
not aikaisemmat kokemuk-
set. Nuoret eivät myöskään 
ymmärrä hoitamattomien 
hampaiden seurauksia, eikä 
hammaslääkärissä käyntiä 
välttämättä pidetä tärkeänä.

- Tärkeimmät pelonaiheet 
ovat yleensä kipu sekä itse-
määräämiseen liittyvät asiat 
eli esimerkiksi se, että poti-
las kokee olonsa avuttomak-
si hammaslääkärin tuolissa. 
Nämä pystytään kuitenkin 
hoitamaan todella hyvin eli 
hammaslääkärille kannattaa 
mainita asiasta.

 Yksi suuri syy hammas-
lääkärikäyntien laiminlyön-
tiin voi olla yksinkertaisesti 
unohtaminen.

- Jos suu tuntuu terveel-
tä eikä aikaisemmin ole ol-
lut ongelmia, käynnit voi-
vat unohtua. Poissa silmistä, 
poissa mielestä. Monet asi-
akkaat pitävät siitä, että 
hammaslääkäri lähettää 
heille kutsun säännöllisin 
väliajoin. (www.deski.fi)

Puolet nuorista aikuisista käy 
liian harvoin hammaslääkärissä

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

12,90
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Kesportissa oli perjantaina 
3.1. talvipäivän piristyksek-
si tuote-esittelypäivä, jossa 
oli tarjolla monipuolista tie-
toa hiihdon ystäville ja hy-
vinvointiasioista kiinnostu-
neille. 

Vauhti- suksivoideteh-
taan esittelijä Reijo Hors-
ma oli paikalla esittelemässä 
muun muassa suksen voi-
telun käytännön niksejä ja 
neuvoi sopivien suksivoitei-
den käytöstä ja valintaperus-
teista. 

-Jotta hiihtoharrastus tun-
tuisi mukavalta, kannattaa 
suksien valintaan kiinnit-
tää erityistä huomiota. Mu-
kavan hiihtoretken loppu-
tuloksesta sopivien suksien 
merkitys on 95 prosenttia ja 
suksen voitelun loput vii-
si prosenttia. Suksien kehit-
tymisen ohella myös suksen 
voiteluaineiden kehittymi-
nen on mennyt eteenpäin. 
Perinteisen ja luisteluhiihto-
tyylin luistovoiteiksi sovel-
tuvat samat voiteluaineet. 
Esimerkkinä voide-erikoi-
suuksista löytyy mukaville 
pakkaskeleille nestemäinen 
voide, joka levitetään pullon 
nokalla olevan huopakap-
paleen avulla suksen poh-

Suksi luistaa ja keho voi paremmin
jaan koko suksen pituudelle. 
Voide toimii sopivissa olo-
suhteissa hämmästyttävästi 
sekä pito- että luistovoiteena 
ja estää myös suksien pohjan 
jäätymistä. 

- Oikean suksivoiteen va-
linnassa päivän sääolosuh-
teisiin kannattaa tietää, että 
voidepakkaukseen mer-
kityillä lämpötilalukemil-
la tarkoitetaan lumen, ei il-
man lämpötilaa. Esimerkiksi 
muutaman lämpöasteen il-
man lämpötilassa lumen 
lämpötila on kuitenkin mii-
nusmerkkinen ja vastaavas-
ti kovemmalla pakkasella 
ilman lämpötila voi olla huo-
mattavasti kylmempi, kuin 
maassa oleva lumen.

-Suksen pohjan puhdis-
tusaineet ovat myös kehit-
tyneet käyttäjäystävälli-
semmiksi. Vauhdilta löytyy 
myös hajuttomiakin tuottei-
ta. Hiihdon harrastajan kan-
nattaisi muistaa, että hiihto-
kauden päättyessä suksen 
pohjasta tulisi poistaa voi-
teluaineet. Puhdistuksen 
jälkeen suksen pohjaan le-
vitetään suojavoiteeksi pa-
rafiinia, jotta suksen pohja ei 
kuivu liikaa, totesi Horma.

Ahti Nivakoski Kespor-
tista kertoi, vaikka alkanut 
talvi on Pudasjärvellä ollut 
hieman normaalista poik-
keava, on talvisten harras-
tusvälineiden ja asusteiden 
myynti lähtenyt käyntiin 
mukavasti.

-Lunta on vesisadejakso-
jen vuoksi normaalia vähem-
män ja ajoittain arkista liik-
kumista taajama-alueillakin 
ovat häirinneet jäiset ja liuk-
kaat teiden ja katujen pinnat. 
Lukuisat jalankulkijat ovat-
kin hankkineet meiltä liu-
kastumisten ehkäisemiseksi 
nastoitettuja talvijalkineita.

-Pudasjärven taajaman 
hoidetulla latureitillä hiih-
toharrastuksen on päässyt 
aloittamaan jo ennen jou-
lua. Keskustaajaman vie-
ressä sijaitsee Sivakkaradan 
valaistu, noin kolme kilo-
metriä pitkä hoidettu latu-
reitti soveltuu murtomaa- ja 
luisteluhiihtoon. Reitin var-
rella on myös kuntotelinei-
tä. Tältä reitiltä lähtee lisäk-
si pitempi, noin kahdeksan 
kilometrin, pituinen murto-
hiihtoon soveltuva Mustan-

lammen latureitti. 
-Jyrkkäkosken ulkoilurei-

tiltä löytyy kolmen ja viiden 
kilometrin valaistut latu-
reitit, jotka soveltuvat mur-
tomaa- ja luisteluhiihtoon. 
Alueelta löytyy myös kun-
toilutelineitä. Kolmosen reit-
ti on vaikeusasteeltaan help-
po ja vitosen keskivaikea. 
Mäkisempiä hiihtomaisemia 
kaipaavalle Syötteen alueel-
la kiertelee noin 120 km sekä 
luisteluhiihtoon että perin-
teiseen hiihtoon soveltuvia 
kunnostettuja latuja. Latujen 
varsilla on useita taukopaik-
koja, kuten laavuja, päivä- ja 
autiotupia. Näin monipuo-
lisen latureitistön ansios-
ta Pudasjärven seutua voi 
mielestäni pitää hiihdon har-
rastajan toivekohteena, tote-
si Nivakoski.

Aloe veralla paljon 
hyviä ominaisuuksia
Kesportin Jaana Mourujärvi 
oli kutsunut esittelypäivänä 
paikalle hyvinvointituottei-
ta edustavan Foreverin ro-
vaniemeläisen jälleenmyy-

jän Kerttu Helysen, joka on 
myynyt Aloe veraa sisäl-
täviä tuotteita jo kahdek-
san vuoden ajan. Helysellä 
on takanaan myös pitkä ura 
muun muassa ammattiur-
heilijoiden lihashuoltajana ja 
hierojana.

-Forever on maailman 
suurin Aloe vera -tuottei-
den tuottaja, valmistaja ja 
jakelija. Suomessa tuottei-
ta myyvät vain itsenäiset jäl-
leenmyyjät. Useiden vuosi-
satojen ajan ihmiset ympäri 
maailmaa ovat käyttäneet 
Aloe veraa sen hyvien omi-
naisuuksien vuoksi. Monil-
le ihmisille Aloe veraa si-
sältävät tuotteet voivat olla 
tuttuja ihonhoitotuotteina 
ja erilaisina voiteina. Nyky-
ään kukaan ei kuitenkaan 
hämmästy, jos joku myös 
juo Aloe veraa. Esimerkik-
si päivittäiseen käyttöön tar-
koitetut lisäravinteet ovat 
suosittuja jopa vaativien eri 
urheilulajien harrastajien ja 
ammattilaistenkin keskuu-
dessa. Tieto tuotteiden hy-
vistä ominaisuuksista on 

pikkuhiljaa tullut myös ta-
vallisille ihmisille.

-Aloe vera on mehikasvi, 
joka viihtyy maapallon ete-
läisillä leveysasteilla. Mui-
den vihannesten tavoin se 
sisältää lähinnä vettä, mut-
ta se sisältää myös suuren 
määrän tärkeitä aineita, joil-
la tiedetään olevanmyön-
teisiä terveysvaikutuksia. 
Osaltaan hyvän terveyden 
edellytys on vatsa, joka on 
hyvässä kunnossa, sillä jopa 
70 prosenttia vastustusky-
vystä sijaitsee vatsassa. Esi-
merkiksi Aloe veraa sisäl-
tävällä juomalla on monia 
suotuisia vaikutuksia. Tuot-
teillamme on tyytyväisyys-
takuu. Mikäli asiakas ei ole 
tuotteeseen tyytyväinen, hän 
saa tuotteesta maksamansa 
rahan takaisin. Jatkossa Fo-
reverin tuotteita voi tiedus-
tella suoraan Jaana Mouru-
järveltä, muistutti Helynen.

Pertti Kuusisto
Foreverin Aloe vera –hyvinvointituotteita esittelivät it-
senäiset jälleenmyyjät Jaana Mourujärvi Kesportista ja 
Kerttu Helynen Rovaniemeltä.

Vauhti- suksivoidetehtaan esittelijä Reijo Horsmalla ja pudasjärveläisillä hiihdon harrastajilla, Veli Sarajärvellä ja 
Antti Härkösellä riitti yhteisiä jutun aiheita suksenvoitelun nikseistä.

Kaupunginhallitus käsit-
teli 14.1. pitämässään ko-
kouksessa Opetus- ja kult-
tuuriministeriön tekemää 
päätöstä Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymälle 
perusteettoman edun takai-
sinperinnästä. Pudasjärven 
kaupungille mahdollises-
ti koituva maksatusosuus 
takaisinperinnässä on noin 
3,3 miljoonaa euroa sekä 
mahdolliset viivästysseu-
raamukset. Ministeriön 
päätös liittyy Oulun seu-

Kaupungin taloutta uhkaa 3,3 miljoonan takaisinperintäpäätös
dun koulutuskuntayhtymän 
vuosia 2007-2010 koskevan 
toiminnan ja talouden tar-
kastuksesta Koillis-Pohjan-
maan ammatillisen koulutuk-
sen kuntayhtymästä vuoden 
2009 alusta siirretyn koulu-
tustoiminnan osalta: Päätök-
sen mukaan Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymän on 
palautettava opetus- ja kult-
tuuriministeriölle perusteet-
tomana etuna korkoineen 
yhteensä noin 5,5 miljoonaa 
euroa. Kaupunginhallituksen 

päätökseksi on ehdotettu, että 
Pudasjärven kaupunki laatisi 
asiasta valituksen Korkeim-
paan hallinto-oikeuteen yh-
dessä Taivalkosken kunnan 
ja Oulun seudun koulutus-
kuntayhtymän kanssa.

Rimmin entisen opetta-
jien asuinrakennuksen rap-
pujen D, E ja F sekä poiki-
en entinen asuntolarakennus 
nro 6 ovat käyttämättöminä, 
jotka on kaupungin toimiti-
lasuunnitelman mukaises-
ti tarkoituksenmukaista lait-

taa kylmilleen muun muassa 
ylläpitokustannusten mini-
moimiseksi. Edellä mainituis-
sa rakennuksissa on irtaimis-
toa, jonka osalta kaupungille 
on tullut yhteydenottoja ir-
taimiston myymisestä. Tek-
niset palvelut on valmistellut 
huutokaupan pitämistä näi-
den irtaimistojen osalta. 

Tekniset palvelut on val-
mistellut jätetaksojen tarkis-
tamista 1.1.2014 alkaen. Jä-
tekuljetusmaksuihin ei ole 
tulossa muutoksia kuluvaan 

vuoteen verrattuna. Oulun jä-
tehuolto on ilmoittanut koro-
tuksista käsittelymaksuihin 
biojätteen ja asumis- sekä ra-
kennusjätteen osalta. Lisäksi 
kaikkiin vastaanottohintoihin 
ja kiinteistöjen perusmaksui-
hin on laskettu yleiskorotuk-
set.

Kokouksessa käsitel-
tiin Markkinaoikeuden 
17.12.2013 antamaa päätöstä 
kaupungin oppikirjojen, kir-
jastokirjojen ja muun kirjasto-
aineiston hankinnasta. Mark-

kinaoikeus hylkää Booky.fi 
Oy:n tekemän valituksen. 
Markkinaoikeus on kuiten-
kin katsonut, että tarjoajien 
syrjimätön ja tasapuolinen 
kohtelu ei ole toteutunut 
hankinnassa siinä määrin, 
kuin julkisia hankintoja 
koskevissa oikeusohjeissa 
on mainittu. Tämän seuraa-
muksena markkinaoikeus 
velvoittaa Pudasjärven kau-
pungin korvaamaan Booky.
fi Oy:lle oikeudenkäyntiku-
luja 2500 euroa. PK
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Kontiotuote Oy on tehnyt 
edeltävän viime kesän ja syk-
syn kuluessa mittavan, 1,9 
miljoonaa euroa maksaneen, 
investoinnin uudistaessaan 
Pudasjärvellä sahaustuotan-
totiloja ja sahauslinjastoa. 
Tuotantopäällikkö Eero Lau-
hikari kertoi, että investoin-
nilla osaltaan haetaan myös 
kokonaistuotannon kasvua. 
Uusien laitteiden ansiosta 
tukista saatava sahatavaran 
saanto paranee, eli tukki voi-
daan hyödyntää aikaisem-
paa tarkemmin. Tämä pa-
rantaa tietenkin sahauksen 
kannattavuutta ja uudet lait-
teet mahdollistavat jonkin 
verran myös sahausmäärien 
lisäystä. Sahausmäärät py-
synevät vähintään nykyisel-
lä tasolla. Vuodessa tukkia 
sahataan noin 120 000 kuu-
tiometriä, reilut kymmenen 
rekkakuormaa päivässä. Sa-
halinjastolla on työvuorossa 
yhteensä 7-8 henkilöä ja tällä 
hetkellä työskennellään kah-

Kontiotuotteella 
mittava sahainvestointi

dessa työvuorossa.
-Uuteen sahalaitokseen 

vaihdettiin kaikki sahan 
pääkoneet, entisillä olikin 
sahattu jo 22 vuotta. Erittäin 
pitkälle automatisoitujen 
laitteiden ansiosta varsinais-
ta tukkien sahaustoimintaa 
ohjaa nyt vain yksi työnte-
kijä, pääsahakoneen hoitaja, 
joka seuraa valvomossa lu-
kuisilta näyttöpäätteiltä sa-
hausprosessin etenemistä. 
Tietokoneella sahalaitteis-
tolle annetaan ennakkoon 
tiedot muun muassa sa-
hattavan tukkierän latva-
läpimitasta sekä halutusta 
sahatavaran koosta. Par-
haimmillaan yhdestä tukista 
tulee seitsemän eri kappalet-
ta ja sahapuutavaraa neljää 
eri kokoa. 

-Sahainvestointiin kuu-
lui myös uusien tilojen ra-
kentamista yhteensä 760 ne-
liömetriä, joka sisältää myös 
saharakennuksen henkilö-
kunnan uudet sosiaalitilat. 

Pääsahakoneen hoitaja Olavi Piri seuraa valvomossa näyttöpäätteiltä sahausprosessin etenemistä.

Rakennusmiehiä hanke työl-
listi yhteensä noin 20 hen-
kilöä. Työt aloitettiin viime 
vuoden kesäkuun alussa ja 
pääosa urakasta valmistui 
syyskuussa. Sahan terän-
huoltotilojen uudistustyöt 
ovat vielä hieman kesken. 

-Tulevaisuutta varten 
Kontiotuotteella on uusia 
investointi- ja kehittämis-
suunnitelmia paljonkin. Täl-
lä hetkellä odotellaan maa-
ilmantalouden piristymistä 
ja sitä kautta markkinoiden 
kasvua. Kontiotuote on Koil-
lismaalla Pölkky Oy:n ohella 
suurimpia tukkipuun käyt-
täjiä. Puu ostetaan tehtaal-
le toimitettuna, nykyisin sa-
taprosenttisesti Suomesta, 
noin 200 neliökilometrin sä-
teellä Pudasjärven ympäris-
töalueelta. Puutavaran pää-
toimittaja on Metsähallitus. 
Lisäksi puuta toimittavat 
metsäyhtiöt, muun muas-
sa Stora Enso ja Metsäliitto 
sekä Metsänhoitoyhdistys. 
Kontiotuotteelle on vuonna 
2009 myönnetty kansainväli-
nen PEFC- sertifikaatti, jolla 
varmennetaan, että käytet-
tävä tukkipuuaines on aina 
hankittu luvanvaraisilta alu-
eilta. Kansainvälisessä kau-
pankäynnissä tällä asialla on 
erittäin suuri merkitys, tote-
si Lauhikari.

Pertti Kuusisto
Tuotantopäällikkö Eero Lauhikari esitteli tukkien sahaustyön alkuvaihetta, jossa 
puut nostellaan tukkikentältä automatisoidulle linjastolle.

Kimmo Vengasaho työskentelemässä sahatavaran laa-
tulajittelupisteessä, josta puutavara siirtyy lokerikko-
jen kautta rimottamoon ja sieltä edelleen pakattuna kui-
vaamoon.

Avoinna ma-pe 9-17

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

TÄLLÄ KUPONGILLA

10 €
alennus katsastuksesta

ha-pa/1 tarjous/katsastus

Kotimainen katsastusasema 
Kiimingissä

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

HIIHTOPAKETTI

159,-
129,-

ALE jatkuu...
TOPPA-ASUT

-30%

-50%
JOPA

CCM
KIEKKO-
LUISTIN

49,90
junior
senior

(69,90)

sis. sukset, monot, siteet

senior

junior

JÄÄKIEKKO-
VARUSTEET

OVH
ONEwAy

VOITELUVAPAAT
SUKSET
yOKO OPTIGRIP

KARHU OPTIGRIP
PELTONEN NANOGRIP

249,-
239,-

259,-

199,-
MEILTÄ

TOUKAT JA 
MADOT!

JÄÄKAIRA

PILKKIVALIKOIMAT PARHAIMILLAAN!

Heinola Jubilee

-30%

79,-

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

Ale-myynti jatkuu

Järjestä oma naistenilta Hertassa, kysy lisää Katjalta!

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

tervetuloa tekemäään 
hyviä löytöjä!
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Arjen turvaa -hanke järjes-
ti torstaina 12.12. yhteisen 
ideapalaverin Pudasjärven 
kaupungissa toimiville jär-
jestöille, kyläyhdistyksille, 
julkisen- ja yrityssektorin toi-
mijoille sekä aluetoimijoille.

Tilaisuuden tarkoitus oli 
miettiä yhdessä lasten, nuor-
ten ja lapsiperheiden hyvin-
voinnin edistämiseen liit-
tyviä asioita. Tilaisuudessa 
todettiin, että ennalta eh-
käisevällä työllä ja olemassa 
olevia resursseja yhdistämäl-
lä voidaan lisätä kaupun-

Ideointia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin

kilaisten hyvinvointia ja 
turvallisuutta. Kaupungin-
talolla järjestettyyn tilaisuu-
teen osallistui noin 30 hen-
kilöä.

Nykytilannetta pudasjär-
veläisten lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden hyvinvoin-
nin tilasta esittelivät kau-
pungin vs. työllistämis- ja 
hyvinvointikoordinaattori 
Ulla-Maija Paukkeri ja Ou-
lunkaaren päihdetyöntekijä 
Laila Lauhikari kaupungin 
sähköisen hyvinvointiker-
tomuksen tietojen pohjalta, 

Kaupungin vs. työllistämis- ja hyvinvointikoordinaat-
tori Ulla-Maija Paukkeri ja Oulunkaaren päihdetyönte-
kijä Laila Lauhikari esittelivät ideapalaverin herätteeksi 
kaupungin sähköisen hyvinvointikertomuksen tietoja.

jossa on esitetty koko Suo-
men ja Pohjois-pohjanmaan 
sekä kuntakohtaista pitem-
män aikajakson tilastotietoa 
ja tunnuslukuja vuosittain 
seurattavien vakioaiheiden 
osalta. Tunnuslukujen avul-
la voidaan arvioida asuk-
kaiden hyvinvointiin liitty-
viä tiettyjä asioita suhteessa 
valittuihin verrokkikuntiin. 
Pudasjärven kaupungin ver-
rokkikunniksi on valittu 
Utajärvi, Ii, Suomussalmi ja 
Kuusamon sekä Kalajoki.

Monipuolisen tietois-

kun johdattelemana läsnä-
olijat jaettiin ryhmiin mietti-
mään ideoita ja mahdollisia 
toimenpiteitä esille tullei-
siin kehittämiskohteisiin. 
Ideapalaverin tulosten yh-
teenvetoon tärkeinä asioina 
kirjattiin muun muassa lap-
siperheiden tukeminen ja 
kotiavun järjestäminen, so-
siaalisten tukiverkostojen ke-
hittäminen ja matalan kyn-
nyksen naapuriavun sekä 
läheisten auttaminen. Lisäk-
si kaivattiin tietoa erilaisis-
ta toimitiloista, jotka voisi-

Arjen turvaa- hankkeen järjestämään ideapalaveriin osallistui muun muassa kaupungin ja Oulun kaaren toimi-
henkilöitä sekä Pudasjärven alueen kyläseurojen ja eri yhdistysten edustajia.

vat soveltua kokoontumisiin 
ja harrastuksiin. Myös ulko-
na sijaitsevat erilaiset liikun-
taan soveltuvat kentät, alu-
eet ja radat kiinnostivat. 

Keinovalikoimiin ehdo-
tettiin muun muassa nuorille 
lapsiperheille ja tukitoimin-
taan osallistuville lyhyen ko-
tipalvelukoulutuksen järjes-
tämistä, yhdistysten mukaan 
saamista uusien harrastus-
toimintojen kehittämiseen 
sekä tukipalveluverkosto-
jen luomista kylien ja taaja-
man alueille. Tekemisen ja 

toteuttamisen osapuoliksi 
tai yhteistyökumppaneiksi 
ehdotettiin asiasta riippuen 
kylä- tai harrasteyhdistyk-
siä, seurakuntaa, Kurenalan 
taajaman ja Syötteen alueen 
yrityksiä sekä kaupungin 
ja Oulunkaaren toimijoita. 
Työryhmien esityksistä valit-
tuja ideoita käsiteltiin 16.12. 
maanantaina pidetyssä kau-
pungin hyvinvointi- ja tur-
vallisuustyön johtoryhmän 
palaverissa.

Pertti Kuusisto

Kesselikirje tammikuu 
Tahdon muistuttaa 

jäseniämme maksamaan 
tämän vuoden 
jäsenmaksun. 

Jäsenmaksut ovat tutut: 
10 €/hlö/vuosi, perheeltä 20 € 

ja yrityksiltä 50 € /vuosi. 
Jäsenmaksu tulee maksaa 
Pudasjärven Osuuspankkiin 

Kesselin tilille 
FI33 5360 0420 0467 01. 
Tiliotteeseen: nimi, osoite, 
puh ja sähköpostiosoite. 

Ottakaapa tavoitteeksi tänä 
vuonna kutsua uusia jäseniä 
tukemaan Kesselin 

toimintaa.

Kiitos jo 
etukäteen!

Tämä on Kesseli Ry:n juttunurkka. Kerromme yhdeksän kertaa vuo-
dessa, millaista avustustyötä teemme Vienan Karjalassa ja Koillis-
maalla. Pudasjärvi-lehti menee yli 70:lle yhdistyksemme jäsenelle 
ympäri Suomea noin kerran kuussa. 

Vienan Karjalasta monet lähettivät Uuden Vuoden ja Joulun (7.1) 
terveisiä ja kiitoksia saadusta avusta Kesselin jäsenille. Joululauluti-
laisuuksia järjestettiin ennätykselliset 17 ja kotikeikkoja oli 9. Laula-
jia näissä tilaisuuksissa oli vähän vaille 450. Olemme omalta osaltam-
me olleet rakentamassa joululauluperinnettä Vienassa. Tänä vuonna 
tulee jo 10. kerta, kun lauluja on laulettu Vuokkiniemellä! Vastapai-
noksi voin sanoa, että Petroskoin luterilaisessa kirkossa joululaulu-
ja laulettiin joulukuussa vasta ensimmäistä kertaa. Kaikki tilaisuudet 
olivat persoonallisia. Tiksassa, Sohjanankoskella, Pääjärvellä ja Kies-
tingissä oli paljon myös paikallista ohjelmaa, joka toi oman leimansa 
tilaisuuksien sisältöön. 

Tulin Karjalasta 22.12. ensimmäiseltä joululaulumatkalta. Laulajia 
oli ainakin 81. Tiksan ja Vuokkiniemen koululla, Vuokkiniemen van-
hustenkodilla ja Kostamuksen lastenkodilla oli tilaisuudet sekä pa-
rissa kodissa. Kyselin jouluperinteistä. Eräs vastasi, että ei meillä ole 
täällä jouluperinteitä. Jatkoin kyselemistä ja tuli kuitenkin esille muu-
tamia traditioita. Lahjoja ei anneta niin paljon kuin Suomessa. Eräs-
kin yläluokan poika sanoi, että hän sai viime vuonna yhden lahjan ja 
näytti edelleen olevan siitä iloinen. Joku oli saanut viisi lahjaa, joku 
jopa seitsemän. Huomasin pikkupoikien suurta iloa siitä, kun he sai-
vat Poroputaan Hannaleenan perheeltä leikkiautoja. Pojat "ajoivat" 
autoillaan iloisesti Vuokkiniemen koulun lattialla! Voi sitä lasten iloa.

Luusalmelle tie oli auraamaton (harvinaista). Lunta oli parhaim-
millaan 15 cm tiellä. Erään mutkan jälkeen lumi vain pöllysi ja peit-
ti autoni. Siinä sitä sitten oltiin pimeässä aamussa, vailla apua. Ajatuk-

sissa oli sana; enkeljoukot. 
- No, nyt niitä tarvittaisiin ja missähän he viipyvät? Yritin lumihar-

jan pätkällä kaivaa nuoskalunta auton alta. Ajattelin jo, että taisi jäädä 
joululaulut laulamatta. Piti olla kello 11 Luusalmella ja matkaa oli vielä 
53 km. Sitten tuli auto, josta nousi miehiä auttamaan. Toisella hinauk-
sen yrittämällä auto irtosi. Luusalmelle mentäessä auto meinasi useita 
kertoja tehdä saman tempun. Perillä olin juuri kello 11. Kirkolle oli ko-
koontunut 16 laulajaa. Sanoin heille tilaisuuden alussa. 

- Jos haluatte antaa minulle joululahjan, niin pyydän, että rukoili-
sitte puolestani. Niin he sitten tekivätkin. Se oli hyvä lahja. Huomasin, 
että kyynel oli tipahtanut alttarikaiteelle. Sitten aloimme laulaa (meille) 
tuttuja joululauluja. Ystävien antamat lastenvaatteet ja kengät löysivät 
uudet omistajat ja rahvas lähti kotiin tyytyväisinä saamastaan avusta. 

Joulun jälkeisellä matkalla olin kaksi kertaa lumipenkassa, koska tiet 
olivat aivan vesijäällä. Jo 30 km/h oli liikaa. Auto tahtoi vain mennä 
ojaan. Kuusamon kautta en päässyt ollenkaan, koska tie Venäjän puo-
lella oli auraamaton. Nuoskalunta 30 senttimetriä. Piti palata takaisin 
ajettuani vain kaksi kilometriä ja oltuani tunnin kiinni hangessa. Sit-
ten nopeasti Sallaan ja siitä Kantalahteen ja niin edelleen. Ylimääräis-
tä matkaa tuli 544 kilometriä. No, tulipa tehtyä varsinainen tapanin-

päivän tai yön ajelu. Laskin, että siihen mennessä olin ollut matkalla 
noin 12-14 tuntia. Nukuin pari tuntia autossa lähellä Kiestinkiä. Sii-
tä sitten vierailulle koululle. Lapset esittivät aluksi suomenkielellä 
Joulupukki-laulun ja antoivat koulun puolesta minulle lahjoja. Sitten 
lauloimme yhdessä. Kesselin puolesta lupasin toimittaa koululle ki-
taran, koska monet lapset haluaisivat oppia soittamaan.

Saimme olla Riitta Rusilan (Keuruulta) ja Aimo Tuikan (Kälviäl-
tä) kanssa vielä laulumatkalla tammikuun alkupäivinä. Oli hienoa lo-
pettaa kiertue Kostamuksen kulttuuritalolla, karjalaisten kornitsas-
sa 7.1. juuri Rostuna eli Jouluna. Oli hienoa, että ystävät pääsivät 
lähtemään avustusmatkalle. Itse sain tällä kertaa vain istua kyydis-
sä. Tälläkin matkalla saimme kokea karjalaisten vieraanvaraisuutta, 
vaikka olosuhteet eivät aina niin kummoiset olekaan. Vieraista pi-
detään kuitenkin huolta. Se on mahtavaa. Majoituksesta maksamme, 
joka on apua ko. perheelle. Tätä nykyä tapahtuu usein niinkin, että 
karjalaiset eivät halua ottaa mitään hintaa! 

-Te autatte meidän kylää niin paljon ja omalla rahalla ostatte 
bensat. Heitä pois se raha! 

Ape Nieminen Tunnelmaa karjalaisessa pirtissä.

Hilkka Liikasen 
lahjoittamat sukat toivat 

iloa Kiestingissä.
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Mittatilaushuonekaluja Kipinästä
Jouni Ylikotila on vajaan 
vuoden päivät varustellut 
Kipinän kylässä sijaitsevalle 
puusepän verstaalleen tilo-
ja ja tarvittavia laitteita sekä 
koneita käyttökuntoon. Ki-
pinän Seppä -nimellä toimi-
van yrityksen ensimmäinen 
toimintavuosi tulee täyteen 
tulevana keväänä maalis-
kuussa. 

Ylikotila kertoi, että pää-
tuotteisiin kuuluvat kaiken 

kokoiset mittatilaushuone-
kalut. 

-Lisäksi valmistan piha- ja 
puutarhakalusteita ja vanho-
jen huonekalujen kunnostus-
töitä teen myös mielelläni. 
Yrityksen toimitilat sijait-
sevat Kollajan tien varres-
sa aikanaan loma-asunnoksi 
hankitun kiinteistön piha-
piirissä. Nyt noin 100 neli-
ön kokoisella verstaalla tär-
keimmät asiat alkavat olla 

kunnossa. Suurimmat han-
kinnat ovat olleet tarvittavis-
sa koneissa ja maalaamon il-
manvaihtolaitteissa.

-Puusepän verstaan pe-
rustaminen juontaa juurensa 
melkein kahden vuosikym-
menen takaa käytyäni Niva-
lassa puusepän ja pintakäsit-
telijän koulutuksen. Tämän 
jälkeen puutyöt jäivät har-
rastevaiheeseen aloittaessani 
työn auton varaosamyyjänä. 

Niissä hommissa Nivalas-
sa ja Haapajärvellä vierähti 
aikaa 12 vuotta ja muutama 
vuosi vierähti vastaavanlai-
sessa työssä Oulussa, joka 
sitten muuttui katkonaiseksi 
ja loppui lopulta kokonaan.

-Toimettomuus kun ei 
kiinnostanut, aloin mietti-
mään vanhojen, käsillä te-
kemisen taitojen hyödyn-
tämistä. Idean ja päätöksen 
kypsyttyä Kipinästä aika-
naan hankittu vapaa-asunto 
muutettiin kodiksi ja seuraa-
vaksi toinen piharakennus 
verstaan toimitiloiksi. Yhte-
nä tärkeänä kannustimena 
puusepän töiden aloittami-
seen minulla on ollut puu-
seppäkoulutuksessa opetta-
jalta osaamisestani saamani 
kehut ja kannustus.

-Sivutöinä kesällä minua 
on välillä myös työllistänyt 
kesämökkiläisten perämoot-
toreiden korjaus- ja huolto-
työtkin. Onpa tullut korjat-
tua muitakin pienkoneita. 
Puusepän verstaalla huo-
nekaluja valmistetaan asi-
akkaan toivomien mittojen 
ja materiaalitoiveiden mu-
kaan. Tällaisia tarpeita voi 
tulla eteen, kun sopivia ei 
liikkeestä ole jostain syystä 
löytynyt. Tilaustyönä tehtä-
vien huonekalujen hintaan 
voidaan osaltaan vaikuttaa 

Jouni Ylikotilalla työn alla pyörillä varustettu, kylpy-
huoneeseen tason alle sijoitettava laatikosto.

erilaisilla materiaali- ja pin-
takäsittelyvalinnoilla. 

-Valmistamissani tuot-
teissa keskeistä on hyvä laa-
tu ja se, että tuote niin sano-
tusti kestää ajan hammasta. 
Vanhojen huonekalujen kun-
nostustöissä on tärkeää tie-
tää ja ymmärtää, minkälaisia 
pintakäsittelyaineita niis-
sä on käytetty. Kaikki aineet 
eivät nimittäin sovellu käy-

tettäväksi toistensa kanssa. 
Valmistamiini huonekalui-
hin voi käydä tutustumassa 
Huonekalupajan nettisivuil-
la. Toimitan valmistamani 
tuotteet Pudasjärven ja Ou-
lun seudulle asiakkaalle ko-
tiin asti, muistutti Ylikotila.

Pertti Kuusisto

Huonekalupajan mittatilaustyö-
nä, massiivikoivusta valmistet-
tu sänky.

Pudasjärvellä useita vuo-
sia vireillä oleva jäähallihan-
ke otti huomattavan askeleen 
eteenpäin, kun keskiviikko-
na 8.1. kaupungin virastolla 
noin 30 henkilöä kokoontui 
jäähalliyhtiön perustavaan 
kokoukseen. Sadan euron 
hintaisia osakkeita merkit-
tiin 60 kappaletta, joka on 
hyvä alku. Kaikkiaan osak-
keita on 1050 kpl, joista toivo-
taan kaupungin merkitsevän 
yli puolet. 

Kiinteistöyhtiön hallituk-
sen puheenjohtajaksi valittiin 
Juha Hemmilä ja hallitukseen 
valittiin Jaakko Riekki, Hei-
mo Turunen, Ahti Nivakoski, 
Jarkko Puolakanaho, Heino 
Ruuskanen, Henrik Illikai-
nen, Juha Hemmilä ja Jouni 

Kiinteistö Oy Pudasjärven jäähalli perustettiin

Pesälä. Pudasjärven kaupun-
gille jätettiin kaksi paikkaa 
täytettäväksi. 

Perustavan kokouksen 
avaajana toiminut Heino 
Ruuskanen selvitti, että jää-
hallin rakentamisesta on jäl-
leen lähetetty avustusano-
mus viime vuoden puolella 
Opetusministeriöön. Raken-
tamisasiaa valmistellut toi-
mikunta oli päättänyt esittää 
hallin paikaksi Suojalinnan 
urheilukenttää, jossa on jo 
valmiina toimivat pukuhuo-
ne- ja peseytymistilat. Aluk-
si kaavailtiin hallia rakennet-
tavaksi uimahalli Puikkari- ja 
liikuntahallirakennuksen yh-
teyteen. Myös koululaisten 
käyttöä ajatellen uusi paikka 
on parempi, kun tulevat kou-
lutilat ja jäähalli olisivat sa-
malla puolella Iijokea. 

Jäähalliyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Juha Hemmilä 
oli selvittänyt hallin kustan-
nusvaihtoehtoja. Halvimmil-
laan toimivan hallin keino-
jäällä saisi reilulla miljoonalla 
eurolla. Jos kustannusarvios-
sa päästäisiin 1,5 miljoonaan 
euroon, silloin hallissa olisi 
myös eristykset ja lämmitys. 

Kokouksen osallistujat 
toivoivat, että hanke eteni-
si ripeästi. Suunnittelu toi-
vottiin saatavan tehdyksi jo 
kuluvan vuoden puolella. 
Kaupungilla on suunnittelu-
määräraha varattu vuodelle 
2015, mutta sitä toivottiin ai-
kaistettavan jo tämän vuoden 
puolelle. 

Jäähallin perustamiskoko-
uksen puheenjohtajana toimi 
Vesa Riekki ja sihteerinä Rit-
va Kinnula. HT

Jäähallin kiinteistöyhtiön perustavaan kokoukseen osallistui kolmisenkymmentä asiasta kiinnostunutta henki-
löä. Myös useimmat merkitsivät yhtiön osakkeita. 

Jäähallikiinteistöyhtiön perustamisasiakirjaan laittamassa nimeään hallituksen pu-
heenjohtajaksi nimetty Juha Hemmilä.

Kokouksen kuluessa liikuntasihteeri Sampo Laakkonen 
selosti avustushakemuksen etenemistä Ely-keskukses-
sa. Kustannusarvio on sen suuruinen, että hankkee-
seen avustustusasian käsittelee Opetusministeriö.
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Viinikosken Erällä juhlapeijaiset

Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Mika Timonen (vas.) sekä kunniakirjan ja ansiomerkin saa-
neet: Matti Kuusiniva, Seppo Huhta, Väinö Kuusiniva, Matti Eberhardt ja Mauri Huhta. Kuvasta puuttuu Taisto 
Huhta.

Juhlakahvit nautittiin Raili Timosen leipoman komean 
kakun kera.

Viinikosken Erä ry järjes-
ti 40-vuotisen taipaleen-
sa kunniaksi juhlapeijaiset 
3.11.2013 seuran metsästys-
majalla. Puoleen päivään 
mennessä talo oli täyttynyt 
kyläläisistä. 

Tilaisuuden avasi seuran 
puheenjohtaja Matti Kuusi-
niva toivottamalla väen ter-
vetulleeksi ja muistelemalla 
seuran vaiheita toiminnan 
alkuvaiheista lähtien. Kun 
seura perustettiin kevääl-
lä 1973, hän toimi ensim-
mäisenä puheenjohtajana, 
ja on pitkän poissaolon jäl-
keen palannut entiseen teh-
täväänsä.

Vuosien mittaan metsäs-
tysseurassa on tapahtunut 
muutoksia niin maa-aluei-
den kuin jäsenmäärän suh-
teen. Seuran alkuperäisel-

le alueelle on muodostunut 
useampikin pieni hirviseu-
rue. Viinikosken Erä ry on 
toiminut aktiivisesti ja vir-
keänä 40 vuoden ajan. Eri-
tyisen kiitoksen ansaitsee 
jo edesmennyt Eero Kok-
ko, joka toimi pitkään seu-
ran puheenjohtajana ja oli 
henkeen ja vereen erämies. 
Samoin nykyinen sihteeri ja 
rahastonhoitaja Esko Huh-
ta, joka on ansiokkaasti ve-
tänyt hirviporukkaa syk-
systä syksyyn.

Oma metsästysmaja 
ja nylkyvaja rakennettiin 
80-luvulla vuokratontille. 
Tontti lunastettiin myö-
hemmin seuralle. Sähköt 
vedettiin pari vuotta sitten, 
sitä ennen sähköt toimi ag-
gregaatin voimalla. Met-
sästysmaja on rakennettu 

vanhan Ukonhaudaksi kut-
sutun tervahaudan pääl-
le. Vanhan tarinan mukaan 
tällä paikalla on aina kum-
mitellut. Peijaisissa mu-
kana ollut tarinan tunteva 
Pauli Huhta arvelikin, et-
tei kämppä tule kauaa py-
symään paikoillaan. Juh-
lapeijaisten ajan kämppä 
kuitenkin pysyi jämäkästi 
perustuksillaan ja emäntien 
loihtima maukas hirvenli-
hakeitto saatiin rauhassa 
lusikoida parempiin suihin. 

40-vuotisjuhlapeijai-
sia kunnioitti läsnäolollaan 
Pudasjärven Riistanhoito-
yhdistyksen puheenjohta-
ja Mika Timonen, joka aluk-
si kiitti tilaisuuden avaajaa 
valaisevasta puheenvuoros-
ta ja sen jälkeen selosti met-
sästysseurojen ja riistanhoi-
toyhdistyksen toimintaa. 
Timonen jakoi kunniakir-
jat ja ansiomerkit kuudel-
le seuran toiminnassa 
mukana olevalle perustaja-
jäsenelle: Matti Kuusiniva, 
Seppo Huhta, Väinö Kuusi-
niva, Matti Eberhardt, Mau-
ri Huhta ja Taisto Huhta.

Hirvikanta seuran alu-
eella on yleensä ollut hyvä, 
ajoittain jopa erittäin hyvä. 
Vuonna 1973 saatiin ensim-
mäinen kaatolupa yhdel-
le aikuiselle hirvelle. Par-
haina syksyinä lupia on 
ollut toistakymmentä. Kaa-
toprosentti on ollut 100 vain 
muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Kuluneena 
syksynäkin hirviä oli hyvin. 
Niinpä kahden aikuisen 
ja kahden vasan luvat tuli 
käytettyä. Havaintojen pe-
rusteella voisi olettaa, että 
luvat lisääntyvät ensi syk-
synä. Seuran talvikokous 
pidetään tammi-helmikuun 
vaiheessa. Tuolloin muun 
muassa päätetään hirviasi-
oista sekä suunnitellaan tal-
koita ja tulevaa jahtikautta. 

Viinikosken Erä ry:n toi-
minta jatkuu vireänä ja po-
rukkahenki on hyvä. Tästä 
on hyvä jatkaa. Kiitos kai-
kille Viinikosken Erä ry:n 
40-vuotispeijaisia tukeneil-
le ja mukana olleille! 

Matti Kuusiniva,  
kuvat: Marja Kuusiniva

Huutokaupassa oli hirvenlihan lisäksi tarjolla muun 
muassa kauniita lapasia. Juhlapeijaisten väkeä.

Juhlakahvitusta hoitamassa Raili Timonen.
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Aikuiskoulutuksella lisävalmiuksia 
jatko-opintoihin ja työelämään

Urpo Koivuluoma ja Timo Juurikka tekemässä autotalli-varaston muottitöitä. (Kuva 
Satu Piri-Tihinen)

Korjausrakentamispainotteisen rakennusalan koulutuksen kouluttajina toimivat 
muun muassa Jouko Pulkka ja Jussi Soronen. (Kuva Satu Piri-Tihinen)

Kouluttaja Ismo Laukka opastamassa Timo Juurikkaa ja Aki Rantalaa väliseinän te-
ossa. (Kuva Satu Piri-Tihinen)

Korpivarusteen Ville Pakka-
nen tuli Pudasjärvelle tuis-
kun keskelle Etelä-Suomesta, 
Forssasta saakka, myymään 
eräsuksia, sauvoja, siteitä, 
lumikenkiä, talvihaalareita 
ja talvisaappaita. Lauantai-
na 11.1. Pudasjärven torille 
mukaan tarttui Suomussal-
melta myyntikaveriksi ap-
piukko. Oikealla asenteella 
ja varustuksella kylmä pak-

Torikauppaa jo kolmannessa sukupolvessa
kassää ei haitannut kaksik-
koa lainkaan, vaan torilla oli 
mukava tavata asiakkaita ja 
vaihtaa kuulumisia eräily-
harrastuksista ja -välineistä. 

Pakkanen kertoi, että Kor-
pivaruste valmistaa, markki-
noi ja myy tällä hetkellä ai-
nakin eräsuksia, eräsauvoja 
ja –siteitä sekä lumikenkiä, 
talvihaalareita ja talvisaap-
paita. Tuotteista kiinnostu-

neet löytävät lisätietoja Kor-
pivarusteen nettisivuilta.

-Suosituimmat myyntiar-
tikkelit Pudasjärven torilla 
olivat tällä reissulla eräsuk-
set ja sauvat, mitkä ovatkin 
pitäneet pintansa vuodes-
ta toiseen. Teen torikauppaa 
jo kolmannessa sukupolves-
sa. Puusuksista on aikoinaan 
aloitettu, mistä on siirrytty 
lasikuitusuksiin ja muihin 
tämän päivän uutuuksiin. 

-Erityisesti kainuulaisille, 
ja pohjoissuomalaisille liik-
kuminen luonnossa on luon-
teva osa arki-elämää, joten 
myyntireissut usein suun-
nataankin näille seuduille. 
Lisäksi auton nokka  suun-
nataan usein myös Pohjois-
Karjalaan ja Savoon, kertoi-
lee Pakkanen. 

-Luonnossa liikkumi-
nen antaa itselleni paljon. 
Pelkästään lumiset maise-
mat ovat upeaa katsottavaa. 
Voin kuvitella, kuinka hie-
no kokemus talvisen met-
sän keskellä liikkuminen on 
ulkomaalaisille, koska sil-
tä se tuntuu itsestäkin. Olin 
itse eilen testaamassa suksia 

ja maisemat näyttivät näil-
lä seuduilla kauniilta, erityi-
sesti kun kotipaikkakunnal-
la Forssassa ei ole lumesta 
ollut vielä toivoakaan. 

-Eräsuksilla hiihtäminen 
ja lumikenkäily ovat help-
poja harrastuksia aloittaa, 
koska useimmilla harras-
tusmaastot ovat lähellä. Va-
rusteiden lisäksi ei tarvitse 
muuta, kuin sään mukainen 
pukeutuminen ja reipas mie-
li. Peruskunto riittää ja luon-
nossa kunto kohenee, mie-
li rauhoittuu ja silmä lepää, 
tuumasi Pakkanen.

Myyntipäivän jälkeen 
posket punoittivat viimasta, 
mutta Korpivarusteen mie-
hiä ei palellut. Tyytyväisen 
kauppiaan voi tavata Pudas-
järveltä kenties uudelleen-
kin jo tulevan helmikuun ai-
kana. PK

Ville Pakkanen kertoi, että metsäsuksien perinteisten ar-
meijamallisten eräsiteiden tilalle ovat tulleet nykyaikai-
set siteet, joihin käyvät lähes kaiken tyyppiset jalkineet.

Korpivarusteen Ville Pak-
kanen esitteli Tapani Ol-
lilalle uusia metsäsuksi-
malleja.

Oulun aikuiskoulutuskes-
kus järjesti Pudasjärvellä 60 
opintoviikkoa kestävän kor-
jausrakentamispainotteisen 
rakennusalan koulutuksen. 
TE-keskuksen rahoittamaan, 
ammattiin valmistavaan 
työvoimapoliittiseen kou-
lutukseen osallistui 16 ai-
kuisopiskelijaa, joista 14 oli 
pudasjärveläisiä. 

Opiskelijoista 10 henki-
löä suoritti rakennusalan 
perustutkinnon ja kuusi 
talonrakennusalan ammat-

titutkinnon. Perustutkinnon 
suorittaneet saivat perus-
valmiudet rakennusalalle ja 
myös lisäpisteitä mahdollisia 
jatko-opintoja varten, kuten 
myös ammattitutkintolaiset-
kin.  Perustutkinto vastaa ai-
empaa ammattikoulua. Am-
mattitutkinnon suorittaneilla 
oli jo ennen tätä koulutus-
ta suoritettuna perustutkinto 
tai pitkä kokemus rakennus-
alan töistä. 

Koulutus alkoi 15.10.2012 
ja päättäjäisjuhlat pidettiin 

Jukolan Pirtissä maanantaina 
13.1.2014. Ammattitutkinnon 
suorittivat pudasjärveläiset 
Timo Juurikka, Timo Kokko, 
Markku Pekkala ja Aki Ran-
tala sekä suomussalmelaiset 
Veli Moilanen ja Kari Räisä-
nen. Perustutkinnon suorit-
tivat pudasjärveläiset Juha 
Koivula, Urpo Koivuluoma, 
Ari Outila, Satu Piri-Tihinen, 
Sami Pitkänen, Aki Ritola, 
Jani Seppänen, Timo Tamola, 
Teemu Tuovila ja Jani Vähä-
kuopus. PK
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

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

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

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

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

LIUKUOVET

V SI I NO

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

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!
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Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
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- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
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- ei ostorajoituksia
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-70%
Holvikaari-ovet
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myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Nuorten aikuisten osaamis-
ohjelma NAO kouluttaa 
vailla peruskoulun jälkeis-
tä tutkintoa olevia nuoria. 
NAO on tarkoitettu 20–29 
-vuotiaille nuorille aikuisil-
le. OSAOssa on mahdollista 
opiskella joustavasti kaikis-
sa tarjolla olevissa amma-
tillisissa perustutkinnoissa 
sekä ammatti- ja erikoisam-
mattitutkinnoissa oppilai-
tos- tai oppisopimusmuo-
toisena koulutuksena. 

Myös Pudasjärvellä 
NAO-kelpoiset opiskeli-
jat voivat opiskella kaikilla 
tarjolla olevilla aloilla, joi-
ta ovat hevostalous-, pro-
sessi-, sähkö-, matkailuala 
ja lähihoitajakoulutus. Pu-
dasjärvellä opiskellaan pe-
rustutkintoja, jotka ovat ns. 
alalle tulotutkintoja. Perus-
tutkinto suoritetaan oppi-
laitoksessa lähiopetuksena 
ja työssäoppien. Hevos- ja 
prosessialalla opintoja voi 
suorittaa myös monimuo-
to- ja oppisopimuskoulu-
tuksena. 

Oppisopimus on jous-
tava, monipuolinen ja työ-
elämälähtöinen tapa kou-
luttautua ammattiin ja 
hankkia uutta osaamista. 
Oppisopimus sopii nuorelle 

Nuorten aikuisten osaamisohjelma  
ja oppisopimuskoulutus

ja aikuiselle, joka haluavat 
opiskella ammatin työn yh-
teydessä, syventää ja päivit-
tää oman alansa osaamista, 
vaihtaa alaa tai ammattia.

Oppisopimuskoulutuk-
sessa hyödynnetään te-
hokkaasti työn tarjoamat 
oppimismahdollisuudet. 
Koulutus edellyttää työ-
suhdetta alan työpaikas-
sa koulutuksen ajaksi ja 
koulutustavoitteen mukai-
sia työtehtäviä tai itsenäi-
senä yrittäjänä toimimis-
ta. Työpaikalla oppimista 
täydennetään oppilaitok-
sessa järjestettävällä koulu-
tuksella. Oppisopimuskou-
lutusta Pudasjärvellä on 
tällä hetkellä menossa pro-
sessialalla, saha-alan kou-
lutusohjelmassa, jossa on 
opiskelijoita mm. Kontio-
tuote Oy:ltä, Pölkky Oy:ltä 
ja Karvosen sahalta. Oppi-
sopimuskoulutus soveltuu 
hyvin näin niin pienempi-
en kuin suurempienkin yri-
tysten henkilöstökoulutuk-
siin. Oppisopimuskoulutus 
on alkamassa myös hevos-
alalla. 

Kaisu Möttönen Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO kou-
luttaa vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa 
olevia nuoria. 

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

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

Ompelupalvelu

Erä naisten 
vaatteitaKankaita

-20%
-50%

-20%

-50%
-30%

TuLE KATsOmAAn jA 
TEKEmään EDuLLIsIA 

LöyTöjä! 
Lasten tyynyliinoja

paljon erilaisia kuva-aiheita

7,90
kpl

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

ALE  jATKuu!



12 13nro 3PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.1.2014 15.1.2014nro 3

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

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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Leena Kipinä p.08 886 5561
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Ari Korteslahti p. 0400 198 390
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asiantuntijapalvelua.
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pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
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Ari Korteslahti p. 0400 198 390
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ja raha-asioiden  
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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

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

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

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!

Palveluhakemisto
Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

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

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

SYÖTTEEN
MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,

myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

Jari Särkelä, 
p. 0400 374 259

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

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

Ilmoita 
palvelu-

hakemistossa 

puh. 040 1951 732

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

Autokorjaamo
TH-MOTOR

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, 

pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen 

mukaan.

Palveleva konepaja Pudasjärvellä ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  

 ETELÄSUO
Pudasjärveä on siunattu lukuisilla 
soilla. On suuria ja pieniä. On ne-
vaa ja rämettä.

Tosin nykyisin monelle kau-
punkilaiselle suo on käsittämättö-
män karu ja tylsä paikka jossa ei 
ole muuta kuin sääskiä ja paarmo-
ja. On vielä käsittämättömämpää 
se että soiden reunoille on aikoi-
naan noussut tuhansia ja taas tu-
hansia torppia ja mökkejä joissa on 
viljelty pientä peltotilkkua ja kas-
vatettu toistakymmentä lasta.

Eteläsuo kuuluu niihin pienem-
piin soihin. Silti lähiseudulta voi 
löytää merkkejä vanhoista, jopa ki-
vikautisista rakennusten painan-
teista ja ansakuopista sekä hiilty-
neistä tulisijan paikoista. Sen ajan 
asukkaille ovat kelvanneet myös 
pienen suon vaatimattomat anti-
met. Nykyisin suolla on varsin hil-

jaista, varsinkin talvella.
Kun talvi tekee loppusyksyllä 

tuloaan suolla tapaa hanhia ja kur-
kia tankkaamassa pitkälle muut-
tomatkalle. Hillat, karpalot ja va-
riksenmarjat kelpaavat linnuille. 
Keskitalvella suon poikki jolkutel-
lut kettu jättää jälkensä puhtaaseen 
puuterilumeen.

Viimeistään marraskuussa ovat 
hirvimiehetkin poistuneet saalii-
neen ja kaikki muuttolinnut kai-
konneet lämpöisemmille seuduil-
le. Vain kylmä tuuli pyyhkii nevan 
pintaa. On leuto talvi ja lunta tus-
kin lainkaan. Se on kärpän mie-
leen. Ei tarvitse kaivella hiiriä ja 
myyriä paksun puolimetrisen han-
gen alta. Toisaalta, koska pienet ni-
säkkäät eivät pääse suojaan pakka-
selta hangen alle voi yksi ankara 
pakkasyö tehdä pahaa jälkeä ja ve-

rotusta jyrsijöiden porukkaan. Sil-
loin on kärpälle tiedossa varsin ka-
rut ja niukat ajat ravinnon suhteen.

Kärppä käy myös silloin tällöin 
tutkiskelemassa suon turppaita ja 
heinätupsuja aterian toivossa, jos-
pa siellä lymyäisi pulska myyrä.

Kevääseen on vielä muuta-
ma kuukausi. Toukokuussa suol-
le muuttavat sen asujat. Ei montaa 
paria. Karu ja kuiva kun on. Niit-
tykirvinen, keltavästäräkki, pen-
sastasku, västäräkki, pikkulepin-
käinen ja joskus myös pikkukuovi 
löytävät suolta ja sen reunalta pe-
säpaikkansa. Mikäli selviävät vaa-
rallisesta muuttomatkasta eivät-
kä joudu Ranskassa, Espanjassa tai 
Kyproksella herkkusuiden pataan.

Jarmo Vacklin

Keltavästäräkki

Eteläsuo kuuluu niihin pienempiin soihin. Silti lähiseudulta voi löytää merkkejä 
vanhoista, jopa kivikautisista rakennusten painanteista ja ansakuopista sekä hiil-
tyneistä tulisijan paikoista. Nykyisin suolla on varsin hiljaista, varsinkin talvella.



12 13nro 3PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.1.2014 15.1.2014nro 3

PuDAsTORI
myyDään

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten 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 
toimitukselle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

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

Keräätkö postikortteja? Tam-
mik. ajan myytävänä iso määrä 
edullisia käytettyjä eri taiteilijoi-
den postikortteja sadan vuoden 
ajalta. Ostan myös kulkeneita 
kortteja 2-3 e/kg. Ota yhteyttä 
puh. 040 570 8718.

MYYDÄÄN 3 h + k 75,5 m2 
Pudasjärven keskustassa

heti vapaa saneerattu asunto
edullisesti. Tule tutustumaan.  
Putkiremontti tehty talossa. 

Esittely sopimuksen mukaan. 

Puh. 0400 522 501.

KUUKAUDEN LUKUVINKIT
KUUKAUDEN LUKUVINKKIKIRJAT LÖYTYVÄT PUDASJÄRVEN KAUPUNGINKIRJASTOSTA

LUKUVINKKI  
LAPSILLE
Noronen, Paula: 
Supermarsu tekee 
maalin (2013)

Emilia kuulee maailman 
kamalimman uutisen: 
Simo vaihtaa superlahjak-
kaiden kouluun ja muut-
taa pois. Seuraava kau-
hu-uutinen: Rasviksen isä, 
margariinitehtailija, aikoo 
rakentaa fudispuiston ti-
lalle urheiluareenan, jon-
ne Emilian peliporukalla, 
”rupujengillä”, ei ole mi-
tään asiaa. Lopulta kau-
punginjohtaja päättää rat-
kaista puiston kohtalon 
jalkapallo-ottelulla: Ras-
viksen isän sponsoroima 

ykkösjoukkue vastaan ru-
put.

Peliin on aikaa vain muu-
tama viikko, Emilialle tu-
lee kiire. Heidän joukku-
eessaan jokaisella tuntuu 
olevan jokin peliä haittaava 
hankaluus: Anterolla on pal-
loallergia, Ismo saa kikatus-
kohtauksia, Nisu-Lissu teks-
taa koko ajan kesken pelin 
ja Kirsikka ei osu käyräjalal-
laan palloon. Ovatko ongel-
mat käännettävissä voitok-
si? Onnistuuko Supermarsu 
saamaan rupujengin isku-
kuntoon? Ja entä mitä Emili-
an ja Simon ystävyydelle ta-
pahtuu?

Paula Norosen sympaat-
tinen, kahteen kertaan Fin-
landia Junior -ehdokkaaksi 

valittu Supermarsu on jäl-
leen vauhdissa: nappisten 
nauhat on kiristetty ja Su-
permarsu valmiina ampaise-
maan pelikentälle oikeuden 
puolesta.

LUKUVINKKI 
AIKUISILLE
Roberts, Gregory David: 
Shantaram (2010)

Nuori australialaismies pa-
kenee vankilasta Bombayhin 
80-luvun alussa. Väärenne-
tyssä passissa lukee nimi 
”Lindsay”. 

Tuntemattomassa miljoo-
nakaupungissa Lin palkkaa 
itselleen oppaan, joka tutus-
tuttaa hänet perinteiseen in-
tialaiseen kyläelämään ja 
opettaa marathin kielen. 
Uudelleen nimetty Shanta-
ram - Jumalan rauhan mies 
- asettuu laitakaupungin 
slummeihin, joissa valkois-
ta miestä pidetään aluksi 
kummajaisena. Hän voittaa 
ihmisten luottamuksen pe-

rustamalla ilmaisklinikan ja 
niittää pian mainetta paran-
tajana. 

Bombayn köyhä arki-
päivä iskee kasvoille. Ahta-
us, kuumuus, nälkä ja jano, 
taudit ja tulipalot vaivaavat, 
mutta elämää kuhisevan in-
tialaiskaupungin kiihkeä-
rytminen ja kansain-väli-
nen tunnelma myös lumoaa. 
Shantaram rakastuu Bom-
bayhin - ja mystiseen sveit-
siläis-amerikkalaiseen Kar-
laan. 

Shantaram napataan ka-
dulta ja suljetaan paha-
maineiseen Arthur Roadin 
vankilaan, jossa hän saa 
kestää epäinhimillisiä olo-
ja ja kidutusta. Hän pestau-
tuu afgaanimafian leipiin 
katusotilaaksi ja sotkeu-

tuu vapauduttuaan laitto-
maan passibisnekseen ja 
asekauppaan, joissa toi-
missa kulkeutuu Afrik-
kaan ja Afganistaniin asti. 

LUKUVINKKI 
NUORILLE AIKUISILLE
Abedi, Isabel: 
Lucian (2010)

Jokaisen ihmisen kanssa syn-
tyy samaan aikaan toinen, 
joka kulkee rinnallamme 
koko elämän... Koskettava 
tarina vetoaa rakkaudennäl-
käisiin yli ikärajojen.

16-vuotiaan Rebeccan 
koulun, harrastusten ja ka-

verien täyttämä elämä alkaa 
järkkyä, kun hän kohtaa Lu-
cianin. Ensi hetkestä alka-
en heidän välillään vallitsee 
omituisen syvä yhteys. Poi-
ka on menettänyt muistinsa, 
mutta tuntuu siitä huolimat-
ta tietävän mitä erikoisimpia 
asioita Rebeccan menneisyy-
destä, ja myös tulevaisuu-
desta.

Todellisuus ja fantasia su-
lautuvat hienosti yhteen ro-

maanissa, jonka kantava 
teema on rakkaus. Pahim-
millaan rakkaus ajaa it-
setuhon partaalle, kau-
neimmillaan se auttaa 
unohtamaan muun maa-
ilman.  

LUKUVINKKI 
NUORILLE
Hai, Magdalena: 
Kerjäläisprinsessa (2012)

Umbrovian prinses-
sa Gigin perhe on paen-
nut vallankumousta hal-
ki Euroopan kaukaiseen 
Keloburgin satamakau-
punkiin. Vallankaappaa-
jat eivät kuitenkaan luo-
vuta: perheen asuntoon 
heitetään pommi, ja ku-

ningatar ja Gigin kolme sis-
koa siepataan. Pelastusope-
raatiosta sukeutuu Gigille ja 
hänen parhaalle ystävälleen 
katupoika Henrylle hurja ja 
vaarallinen seikkailu. Kerjä-
läisprinsessa on steampun-
kia, vaihtoehtoista historiaa, 
joka herkuttelee 1800-luvun 
keksinnöillä ja tyylivirtauk-
silla. Teos aloittaa Gigin ja 
Henryn vaiheista kertovan 
trilogian.

Syötteen kansallispuistos-
sa sijaitsevat polut tarjoavat 
kulkijalle kauniita metsä-
maisemia ja luonnon läheis-
tä patikointia. Talviseen ai-
kaan lumikengillä pääsee 
kokemaan Syötteen tunnel-
maa Naavaparran polulla ja 
Teerivaaran reitillä. Molem-
mat ovat noin kolmen kilo-
metrin pituisia. Naavapar-
ran polku lähtee Syötteen 
luontokeskukselta ja menee 
tasaista ja helppokulkuis-
ta tampattua reittiä Annin-
tuvalle, joka on patikoijalle 
erinomainen paikka eväiden 
syöntiin ja nuotion tekoon. 
Reitti takaisin luontokeskuk-

Lumikenkäilyn riemua 
kansallispuistossa

seen palaa tykkylumen ko-
ristellun ikivanhan kuusi-
metsän läpi. Reitti soveltuu 
hyvin aloittelevalle lumiken-
käilijälle ja lapsiperheille.

Teerivaaran reitti läh-
tee luontokeskukselta koh-
ti Teerivaaran huippua jossa 
on hulppeat vaaramaisemat. 
Teerivaaran reitti on Naava-
parran polkua haastavampi, 
korkeuserojen ja nousujen 
vuoksi joten se olisi parem-
pi vaihtoehto kokeneemmal-
le lumikenkäilijälle, mutta 
miksei myös aloittelevalle 
ja seikkailunhaluiselle. Reit-
ti kulkee Teerivaaran ku-
run eteläistä reunaa myöten 

hulppeille näköalapaikoil-
le. Ennen huipulle tuloa on 
mahdollisuus pitää taukoa 
paikallisen kelkkakerhon yl-
läpitämässä kodassa. Huip-
pujen välistä laskeudutaan 
takaisin samalle reitille kohti 
luontokeskusta. Molemmat 
reitit on merkattu, Teerivaa-
ra aurauskepein ja Naava-
parran polku oransseilla leh-
tikuvioisilla merkeillä.

Syötteen luontokeskuk-
selta Sirukan eräpalvelulta 
kulkija pystyy vuokraamaan 
lumikenkiä ja nyt uutena 
tulleita liukulumikenkiä eli 
Altai Skis Hokeja. Liuku-
lumikengissä on yhdistet-

Talviseen aikaan lumikengillä pääsee kokemaan Syötteen tunnelmaa Naavaparran polulla ja Teerivaaran reitillä.

ty lumikenkäily ja hiihtämi-
nen. Skis Hokeilla pystyy 
liikkumaan metsäsuksien ta-
paan umpihangessa ja myös 
pienen ja näppärän kokonsa 
ansiosta poluilla, joka tekee 
talvella patikoinnista haus-
kempaa.

Anni Naamanka ja  
Janne Saukko luonto-
keskuksen harjoittelijat  
Lapin ammattiopisto, 
kuva Jari Salonen  
Metsähallitus
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 8.1.-29.3. ke-su klo 
10-16.
Terva - Pohjolan musta kulta 7.-29.1. klo 14.00-20.00. Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1.
PAKKASUKKO golf-turnaus Simulaattorissa tammikuun ajan.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
Elokuvailta Pohjantähdessä to 16.1. klo 17.30-21.00. Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1.
ParkkiJamit SnowPark Cup Iso-Syötteellä la 18.1.14 klo 12-15.
Leijonakisa Iso-Syötteellä la 18.1. klo 14, ilmoittautumiset hiihtokoululle vii-
meistään 30 min aikaisemmin.
Mustin ja Lystin Pororetki la 18.1. Iso-Syötteen maskotit Musti ja Lysti vievät 
perheen pienimmät hauskalle poronhoitoretkelle klo 14. Ennakkoilmoittautuminen 
Hippulaan tai rinnetoimistoon.
Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä su 19.1.  klo 14, ilmoittautumiset hiihtokou-
lulle viimeistään 30 min aikaisemmin.

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

Wintissä
auki klo 00-03.30 Karaoke

Lauantaina 18.1.

Lippu 5€DJ Leila
Aukioloajat

ma-ti 15-22 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-04 • la 13-04 • Tammikuussa su sulj.

Syyskuun lopusta asti kym-
menen lukiolaisen rei-
pas joukko jäi monena 
päivänä koulun jälkeen har-
joittelemaan tämän vuotis-
ta lastennäytelmää, Aladdi-
nin taikalamppua, ohjaajansa 
Elisa Ranuan johdolla. En-
simmäisen esityksen lähes-
tyessä harjoituksia alkoi olla 
yhä tiheämmin, kunnes koit-
ti joulukuun 20. päivä, jolloin 
esitimme näytelmän yläkou-
lulaisille. Samana iltana se 
nähtiin myös lukion yöjou-
lujuhlassa, perinteisesti näyt-
telijöiden itse muokkaamana 
hupiversiona.

Loppiaismaanantaina 6.1. 
oli kaikelle kansalle avoin 
yleisöesitys, joka keräsi Rim-
min saliin noin 120 katsojaa. 
Aamupäivällä paukutellut 
popcornit sekä karkit meni-
vät mukavasti kaupaksi. Pu-
kuhuoneessa taidettiin vähän 
jännittääkin, mutta näytelmä 
sai kovasti kiitosta, mikä oli 
tietenkin paras palkinto kai-
kille siinä mukana olleille. 
Lukiolaisten lavastus- ja pu-
vustuskurssilla valmistamat 
lavasteet ja asut saivat niin 
ikään kehuja yleisöltä.

Seuraavana päivänä oli 
vuoro esiintyä Lakarin kou-
lun väelle ja vielä torstaina 
Kurenalan koululaisille. Vii-
meisen esityksen jälkeen reh-
tori Eeva Harju kukitti koko 
näytelmäporukan. Ja sitten 
nuoret näyttelijät huokaisivat 
helpotuksesta, menivät ko-
teihinsa ja jäivät onnellisina 
odottamaan ensi vuoden uu-
sia haasteita.

Teksti: Vilja-Elina Törmänen 
Kuvat: Juha Liukko

Lukiolaiset esittivät lastennäytelmän

Kuva oik. Yleisöä oli paikalla noin 120 henkeä

Taikuri (Markus Liukko) esittäytyy Aladdinille (Tuomas 
Kemppanen) ja tämän äidille (Alisa Suvanne).

Aladdin ja prinsessa Amire (Riika Tauriainen) rakastu-
vat toisiinsa

Sulttaanin (Eveliina Pigg) tyttärellä on muitakin kosijoi-
ta: Suurvisiirin (Petteri Juurikka) poika Mustafa (Pinja 
Paukkeri). 

Virtapiiri Sarakylän koululla ti 21.1. klo 10.30 vierailijana
Sampo Laakkonen mukanaan kehonkoostumusmittari. 
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, ilmottautu-
miset 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, tervetuloa! Pudasjär-
ven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 7.2.-9.2. Kaikille avoin eräseikkailu, jossa 
vaaditaan hyvän hiihtokunnon lisäksi tietoja ja taitoja, joiden avulla selviytyy luon-
nossa ankarissakin talviolosuhteissa ympäri vuorokauden. Pikku-Syöte, Syötekes-
kuksentie 126.

Näyttelijät ryhmäkuvassa. Oikealla ohjaaja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden leh-
tori Elisa Ranua.

Popcornit maistuivat lapsille
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen 
toiminta-alueen muutos
Pudasjärven kaupunginhallitus on esittänyt, että Pudasjärven kau-
punginvaltuusto hyväksyy vesihuoltolain 7§ ja 8§ mukaisen Syötteen 
vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen muutoksen.

Toiminta-alueen muutos sisältää Luokkavaaran vanhan ja uuden alu-
een, Särkiperän alueen laajennuksen, alueen Syötteen kylätalon lä-
heisyydessä, Lähteenmäen alueen, Arolan alueen, Salmiperän alueen 
laajennuksen ja Naamangan alueen laajennuksen sekä Kovalammen 
eteläpuolen alueen. 

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen muutos ja laajennus pide-
tään vesihuoltolain mukaisesti julkisesti nähtävänä 20.1.-21.2.2014 
Pudasjärven kaupungintalolla teknisessä toimistossa sekä internetis-
sä osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 

Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja kaupungin jäsenillä mahdol-
lisuus lausua mielipiteensä ehdotuksesta kirjallisesti osoitettuna 
Pudasjärven kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 10 (Varsitie 7) 93101 
Pudasjärvi, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä  8.1.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Auto joutuu koville, kun 
lämpötila laskee ulkona mii-
nuksen puolelle. Pakkasen 
ajokille aiheuttamia haittoja 
voi kuitenkin hillitä. Mootto-
ri on auton sydän, jonka toi-
minnasta kannattaa huoleh-
tia.

 Vaikka talvi tänä vuon-
na saapuikin totuttua myö-
hemmin, on pakkasen au-
tolle aiheuttamat ongelmat 
silti otettava vakavasti. Kyl-
mä kangistaa kuskin lisäk-
si myös kärryn, mutta ongel-
miin voi onneksi varautua. 
Esimerkiksi polttoaineen 
matka tankista moottoriin 
kulkee suodattimen ja suut-
timien läpi eikä se ole vailla 
riskejä. 

– Olosuhteiden mootto-
rin sisällä tulee olla riittä-
vän lämpimät, jotta polttoai-
ne ylipäätään syttyy ja palaa. 
Pakkasella tämä on ongelma, 
sanoo moottoriasiantuntija 
Tuukka Hartikka Neste Oi-
lilta. 

Bensiinikäyttöistä autoa 

Kun pakkanen piinaa – huomioi 
nämä asiat talvella autoillessa

ajavan ei tarvitse talviaikana 
kiinnittää erityistä huomiota 
polttoaineen laatuun. Diesel-
kone sen sijaan joutuu kesä-
laadulla käydessään koville 
jo heti lämpömittarin heilu-
essa nollan alapuolella. 

– Jo viiden asteen pakka-
nen voi aiheuttaa kesälaa-
tuisen dieselin hyytymisen, 
Hartikka kertoo. 

 Oikean laadun valin-
ta on siis ensiarvoisen tärke-
ää ja talviseen vaihtoehtoon 
kannattaa turvautua hyvis-
sä ajoin. Talvilaatuiseen die-
seliin vaihtaessa tankki kan-
nattaa ajaa mahdollisimman 
tyhjäksi, jotta saadaan poltto-
aineelle riittävät kylmäomi-
naisuudet.

– Kesädiesel tankissa huo-
nontaa talvilaadun kylmä-
ominaisuuksia huomattavas-
ti, Hartikka selventää eroja. 

Tarkista akku ja  
voitelunesteet
 Täyteen ladattu ja ehjä akku 
on pakkaspäivänä avainase-

massa.
– Akku pyörittää mootto-

rin starttia eikä auto liiku il-
man sitä. Akun kunto täytyy 
ehdottomasti tarkistaa ennen 
kylmien kelien alkamista.

 Seuraavana varmistetaan, 
että auton voiteluöljyt ovat 
oikeanlaiset ja niitä on riittä-
västi. Kannattaa luottaa nii-
hin voiteluainesuosituksiin, 
jotka autonvalmistaja on an-
tanut. 

– Liian jäykkä öljy aihe-
uttaa pakkasella ongelmia 
käynnistykseen ja kuluttaa 
myös moottoria normaalia 
enemmän, Neste Oilin moot-
toriasiantuntija Tuukka Har-
tikka listaa.

Ennakoi ongelmat
Pakkasaamun ärräpäät voi 
välttää ennakoimalla lämpö-
tilan laskemisen. 

– Huollolla on suuri mer-
kitys, ja se kannattaa hoitaa 
ajoissa ennen pakkasia, Har-
tikka neuvoo.

 Monilta murheilta vält-

tyy myös, kun esilämmittää 
auton ennen sillä ajamista. 
Suositus on, että auto esiläm-
mitetään jo silloin, kun läm-
pötila keikkuu vielä plussan 
puolella. Säteilylämmittimet, 
lohkolämmittimet ja poltto-
ainekäyttöiset lämmittimet 
avittavat autoa käynnisty-
mään.

– Lämmittimien käyttö 
vähentää polttoaineen kulu-
tusta ja päästöjä sekä säästää 
moottoria.

 Jos mahdollisuutta esi-
lämmitykseen ei ole, voi mat-
kaan joka tapauksessa lähteä 
autoa säästäen.

– Anna auton lämmetä 
hetki tyhjäkäynnillä ennen 
liikkeelle lähtemistä. Rauhal-
lisempi ajotyyli myös antaa 
auton voitelunesteille mah-
dollisuuden lämmetä ja sitä 
kautta toimia niin kuin on 
tarkoitus, Hartikka opastaa. 

Pudasjärvellä autojen riesat - ainakin pakkanen ja porot. Autonhuollolla on suu-
ri merkitys, ja se kannattaa hoitaa ajoissa ennen pakkasia. Rauhallisempi ajotyyli 
myös antaa auton voitelunesteille mahdollisuuden lämmetä ja sitä kautta toimia 
niin kuin on tarkoitus.

Nopeasti ja luotettavasti oma kehon koostumus mm. lihas-, 
luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakautumisen kehossa. Mit-
taus motivoi erinomaisesti pitämään huolta terveellisistä 
ravintotottumuksista ja riittävästä liikunnasta. Hinta 5 €

Inbodymittaus

Liikuntapalvelut/Sampo Laakkonen 040-5856227

Sarakylän koulu ti 21.1 klo 14.30 –17.00
Puikkari ke 22.1    8.00 – 18.00
Puikkari to 23.1  8.00 – 10.00 ja 15.00 – 17.00
Ajanvaraus ja tarkemmat ohjeet 
Puikkarin palvelupiste 040- 826 6440

Jos olet kiinnostunut esittelemään / myymään 
tuotteita (hyvinvointi, käsityöt yms.) tai
jos sinulla on tarjota hyvinvointipalveluja 

(hieronta, jalkahoito yms.)

Hirvaskosken koululla 
la 1.2.2014 klo 10 – 15

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Paula, puh. 040 962 0097 tai 

Merja, puh. 040 156 6518

tule mukaan!

Hyvän Olon Lauantai

MTK Pudasjärven vuoden 
ensimmäisessä johtokun-
nan kokouksessa puheen-
johtajaksi valittiin jatka-
maan Juhani Jurmu, joka sai 
hoitaakseen myös tiedotus-
vastaavan tittelin. Varapu-
heenjohtajaksi sekä yrittäjä-
vastaavan tehtävässä jatkaa 
Timo Vähäkuopus ja sihtee-
rinä Maija Puhakka.

Ympäristöasiamieheksi 
valittiin Urpo Puolakanaho, 

Jurmu jatkaa  
MTK Pudasjärven  
puheenjohtajana

sosiaalivastaavaksi Ulla Ris-
sanen, kuluttajavastaavak-
si Sisko Alatalo, lomitusvas-
taavaksi Sirkka Pankinaho 
(varalla Timo Vähäkuopus), 
työterveyshuollon yhteis-
työryhmään Tuomo Siliä-
maa ja Sanna Vainio sekä 
nettivastaavaksi Sirpa Jur-
mu.

Maija Puhakka
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Ensiviikolla
Pudasjärvellä ABC Ma 20.1. klo 15.00 – 17.00
Taivalkoskella ABC MA 20.1. klo 18.00 – 20.00

Kuusamo Hotelli Ti 21.1. klo 9.00 – 18.00

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

WECKMAN STEEL PELTIKATTO 
LASKENTAPÄIVÄ 

perjantaina 17.1.2014 klo 10-16

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

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

Valitse Weckman
– ja antaa sataa!

Kysy lisää rautakaupasta! 
www.weckmansteel.fi

Weckmanin Sami laskee sinulle 
kilpailukykyisen tarjouksen talviehtohinnoin!

Ota mitat tai piirustukset mukaan.

Peltikatot myös ASENNETTUNA, 
hyödynnä kotitalousvähennys!

Suomen riistakeskus edel-
lyttää vuoden 2014 hirven-
pyyntilupaa hakevilta met-
sästysseuroilta ja -seurueilta 
metsästäjiä koskevia vähim-
mäisvaatimuksia Oulun, 
Kainuun ja Lapin metsästys-
lain kahdeksannen pykälän 
(ns. kuntalaisen vapaa met-
sästysoikeus) mukaisille alu-
eille.

Valtion maille, pois luki-
en Inarin, Utsjoen ja Enon-
tekiön kuntien alueet, 
pyyntiluvat myönnetään 
pääsääntöisesti vain sellaisil-
le hakijoille, joilla on seuru-
eessa vähintään 10 metsäs-
täjää ja jotka eivät metsästä 
muualla. Tästä pääsäännös-
tä voidaan poiketa vain eri-
tyistapauksissa, esimerkiksi 
jos alueelle ei ole muita ha-
kuehdon täyttäviä hakijoita. 
Lisäksi seurueessa on olta-

Hirvenpyyntilupien ampujamäärien 
vähimmäisvaatimukset

va vähintään kuusi sellaista 
metsästäjää, joilla ei ole lain-
kaan muuta mahdollisuut-
ta metsästää hirveä. Metsäs-
täjillä on oltava ampumakoe 
voimassa tai vanhenemassa 
kuluvana vuonna.

Pyyntilupaharkinnas-
sa ampujalla katsotaan ole-
van muu metsästysmahdol-
lisuus, jos hän on sellaisen 
metsästysseuran/-seuru-
een jäsen, joka hakee pyyn-
tilupaa muualle. Ampujiksi 
lasketaan vain sellaiset am-
pujat, jotka eivät hakijan il-
moituksen mukaan aio met-
sästää hirveä normaalina 
hirviseurueen jäsenenä tu-
levana metsästyskautena 
muualla.

Metsähallituksen aluelu-
paprosessi (valtion maiden 
metsästysoikeus) ja Suomen 
riistakeskuksen hirvieläi-

men pyyntilupaprosessi 
ovat ajallisesti ja hallinnol-
lisesti eri asioita. Suomen 
riistakeskus päättää hir-
vieläimen pyyntiluvista 
metsästyslaissa ja metsästys-
asetuksessa säädettyjen pe-
rusteiden mukaisesti, eikä 
Metsähallituksen metsästys-
oikeuden haltijana mahdol-
lisesti myöntämä aluelupa 
(metsästysoikeus) sido pää-
töksenteossa Suomen riis-
takeskusta siten, että hir-
vieläimen pyyntilupa olisi 
myönnettävä automaattises-
ti pelkästään sen perusteel-
la. Tarkempaa tietoa pyyn-
tilupien hakemisesta valtion 
alueelle: saa Suomen riista-
keskuksen nettisivuilta. 

Suomen riista- 
keskuksen tiedote


