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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Rajalta rajalle hiihto 
35. kerran s. 6

Paikallisten 
kirjailijoiden ilta 

kirjastossa s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 23.3.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

p. 044 202 3595  |  93280 syöte

PARASTA AIKAA
ROMPASSA
PE: KLO 10-21 (02) *JUUSTOKEITTO
LA: KLO 10-19 (02) *LOHIKEITTO
SU: KLO 10-17 *SAVUPOROKEITTO
MA: KLO 10-17 *NAKKIKEITTO
TI: KLO 10-17 *SOSEKEITTO
KE: KLO 10-17 *LIHAKEITTO
TTO: KLO 10 - 17 *HERNEKEITTO

9,50€
*PÄIVÄN KEITTO 

ILKAN KARAOKE
24.3.

SAUNA PUB PE-LA
-02

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. 
Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

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

KYSY TARJOUS!

Myös rahoitusmahdollisuus.

Su 25.3.2018 kello 12 Pudasjärven Panumajärvellä
(Panumantie 301)
• Vauhdikas porokilpailu pudotusajona 
• Pääpalkintona aitoa kultaa
• Lapsille ilmaiseksi kivaa ohjelmaa: poroajelua,  

keppiporoja, hoijakka, liukumäki, ym.
• Arvontaa, kisaravintola
• Tiketti 5€, alle 12-v. ilmaiseksi.       

Koko perheen iloinen talvitapahtuma
PANUMAN 
KULTA SPRINTTI

Tervetuloa!
Panumajärvi ry • Kiiminki-Kollaja plkLue lisää www.panuma.fi

Tule vaikka noita-asussa!
PIKKUNOIDAT KOKOONTUVAT
palmusunnuntaina Panumalle

Tervetuloa!Pannu on kuumana ja hiillos hehkuvana 

koko tapahtuman ajan!

Pudasjärven metsäpäivä 2018 
Tule tapaamaan metsäalan toimijoita 

perjantaina 23.3. Pudasjärven Torille klo 10-14. 

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

P. 040 524 2545
Avoinna: ma–pe 9–17

Pääsiäisenä 30.3.-2.4. suljettu

VARASTON 
TYHJENNYSMYYNTI!

-70% -30%

Loput angorasukat, 
merinovilla-
lämmittimet, 

magneettitukituotteet, 
lahjatavarat 

Luonnonkosmetiikka: 
shampoot, 

hoitoaineet, 
ihovoiteet. 
Superfoodit  

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

VINYYLILANKKU 
GARONNE LATTE 

GARO-386 2,562 M2

TYÖKÄSINE PROF 
DEXGRIP- paksuus 4 mm 

- tight lock-lukkopontti 
- vahva ja jäykkä runko 
- käyttöluokka 32

Käsineen selkä on puuvillan ja polyamidin 
sekoitetta, mikä takaa hyvän tuntuman 
kevyihin töihin. Saatavilla koot 8-10.

2490
/ m2 1000

4 paria

Pilkit 13-15.4.2018
PE 13.4. KLO 18-20

Lohipilkki kalastuspuistossa

LA 14.4. KLO 12
SM-Sprinttipilkki

LA 14.4. KLO 13-15
Pääkilpailu

SU 15.4. KLO 12-14
Pääkilpailu

HAUSKAA OHJELMAA KAIKENIKÄISILLE
KOKO VIIKONLOPUN AJAN!

Voittajille taas huippupalkinnot joka kisassa,
lisäksi kahden päivän suurin saalis,

kahden päivän pienimmän ja suurimman
kalan saanut palkitaan. Myös lasten-ja nuorten sarja pääkilpailuissa.

Majoitus ja lisätiedot
www.paljakka.fi

kisainfopuhelin: 044 748 6667

FACEBOOK.COM/
PALJAKKA.FI Tervetuloa seuraamaan kisoja!

Snowmobile Race
Pikku-Syöte la 7.4.

Taivalkosken Kelkkailijat
Lisätietoja puh. 040 540 3952.

Taivalkosken Kelkkailijat Ry järjestää 
la 7.4. Pikku-Syötteellä, 
os. Pikkusyötteentie 5.

Länsirinteentie on suljettu kisapäivänä klo 8.-17. Paikalle tulee opas-
teet sekä sulkumiehet. Sprinttirata menee osittain olemassa olevaa 
kelkkauraa pitkin, joten reitillä on myös sulut Posion suunnasta, Tai-
valkosken suunnasta Kettumaan ja Kelosyötteen kautta sekä Isol-
ta-Syötteeltä päin tulevilla urilla. Kisarata ylittää myös hiihtolatuja, 
joten sielläkin on sulut. Luokanlenkillä 2 ylityspaikkaa sekä Lohilam-
melle menevällä ladulla 1 paikka. Sulkupaikossa on miehitys, mutta 
noudattakaa silti äärimmäistä varovaisuutta mikäli liikutte alueella.

Molemmat kisat 
alkavat klo 11.00. Yleisöllä on 

kisa-alueelle vapaa pääsy

Rinnekiihdytyskisat, 

Hillclimb King&Queen 2018 sekä 

SM-Sprint kauden 2018 päätöskisan.

Tarkemmat kisatiedot löytyy netistä
www.taivalkoskenkelkkailijat.fi/Tapahtumat/

su 8.4. seurakuntakodissa

Pudasjärven Seurakunta

NAISTENPÄIVÄ

Tervetuloa!

”Kutsut meitä työhön ja rukoukseen”
10.00  Jumalanpalvelus  
 - toimittaa  
 Timo Liikanen,  
 saarnaa Eeva Pouke
11.30  Ruokailu
12.15  Tervetuloa ja  
 yhteislaulu
12.30  Luento:  
 Elämän täyttyneet ja   
 täyttymättömät kaipuut, 
 Eeva Pouke

13.30    Väliaika
13.45    Hengellisten 
 toivelaulujen tuokio   
 Keijo Piirainen
14.30    Väliaika
14.45    Raamattuopetus: 
 ”Naiset viestinviejinä”,   
 Eeva Pouke
 Hepreankielisiä lauluja   
 esittää Saara Pouke
15.30    Päätöskahvit 

Ilmoittautuminen ja
ruokavaliot 

ti 3.4. mennessä
kirkkoherranvirastoon

p. 08 882 3100.
Ruokailu ja kahvit 10€.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 25.3. kello 10, toimittaa 
Valtteri Laitila, saarnaa Perttu Kyllönen, kanttorina Juk-
ka Jaakkola. Messu on katsottavissa suorana videolä-
hetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.

Viikkomessu seurakuntakodissa su 25.3. kello 18, 
Perttu Kyllönen.

Hiljaisen viikon musiikki-ilta seurakuntakodissa ma 
26.3. kello 19 Kirkkokuoro, johtaa Jukka Jaakkola. Har-
taus Valtteri Laitila.

Pääsiäisvaellus seurakuntakodissa ti 27.3. kello 18.

Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodissa ke 28.3. 
kello 19. Timo Liikanen, Keijo Piirainen.

Kuorot: Vox Margarita ke 28.3. kello 17, kirkkokuoro to 
22.3. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 22.3. kello 18, 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 28.3. kello 13.

Yhteisvastuu: Lipaskeräyksen tuotto pe 9.3. oli 376,71, 
kiitos kerääjille ja keräykseen osallistuneille.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10–13. Rahkapiirakoita myytävänä ke 28.3.

Ystävänkammari kiirastorstaina ei ole ystävänkamma-
ria.

Kaiken kansan sauvakävely tiistaisin kello 17.15, ti 
27.3. sauvakävelijät osallistuvat pääsiäis-vaellukseen 
kello 18 seurakuntakodissa.

Perhekerho viikolla 13 ei ole lapsiparkkia, päivä- 
eikä perhekerhoja. Tervetuloa pääsiäisvaellukseen ti 
27.3. kello 18 ja ke 28.3. kello 11.

Lapsiparkki seurakuntakodissa  maanantaisin kello 
13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00, ilmoittautumiset 
lastenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 
(Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli).

Diakonian vastaanotto torstaisin kello 9.15-11, voit 
myös varata sopivan ajan puhelimitse Eeva Leinonen 
0400 866 480 tai Helena Koivukangas 040 175 8597.

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Antti Kummalal-
la pe 23.3. kello 19, Palmupäivät rauhanyhdistyksellä la 
24.3. kello 17 ja su 25.3. kello 13 (Perttu Kyllönen, Timo 
Mauno), viikkomessu seurakuntakodilla su 25.3. kello 
18 (Perttu Kyllönen).

Kastettu: Matilda Helmi Tuulia Tuohimaa, Joonas Mi-
kael Ronkainen.

Avioliittoon vihitty: Esa Veikko Taivalkoski ja Kirsi 
Marjukka Alatalo, Olli Armas Leppänen ja Saara Emi-
lia Pähtilä.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Martti Henrik
JUTTULA 
s. 19.5.1939
k. 24.2.2018

Kaivaten
Siskot ja veljet perh.
Sukulaiset ja ystävät

Haudattu läheisten läsnäollessa.
Kiitos osanotosta. 

Ihmeellistä se on, että tielle levitetyt vaat-
teetkin mainitaan kaiken hälinän  ja ilon 
keskellä. Melutaan ja riemuitaan, jopa 
Hoosiannaa huudetaan - odotetaan jota-
kin suurta. Mutta odottajatkaan eivät aa-
vistaneet kuinka suuren lahjan tulisivat 
saamaan tämän miehen kautta, joka aasin 
selässä istuen tuli Vanhaan ikuiseen kau-
punkiin.
Harvoin käytetty vanha  
palmusunnuntai-illan rukous 
opettaa meitä: 
(Luehan rukous tarkasti, älä harppaa sitä...)
Jeesus Kristus, Herramme. Riemuhuudot ym-
päröivät sinut, kun ratsastit Jerusalemiin. Mut-
ta nyt alkaa jo  hämärtää, tiedämme, että 
pian olet yksin. Sinä olet matkalla kohti pilk-
kaa ja häpeää. Olet matkalla kohti pimey-
den ja rakkauden ristiä, jolla annoit elämäsi 

toisten puolesta. Herra, vahvista meitä kan-
tamaan omaa kärsimystämme, auta huo-
maamaan toisten tuska, kun kohtaamme sen. 
Anna meille herkät korvat, jotta osaisimme 
kuunnella kivun ja tuskan kieltä. Opeta meitä 
luottamaan siihen, että kärsimyksessäkin sinä 
olet lähellä. Anna meille ylösnousemuksen va-
loisa toivo, kun joudumme ahdinkoon ja um-
pikujaan. Jeesus Kristus, armahda meitä, sinä 
joka Isän ja Pyhän Hengen kanssa elät ikui-
sesti. Aamen.

Vielä viikko Vapahtajamme pääsiäiseen. 
Jaksetaan nämä päivät.

***
Toisena pääsiäispäivänä kääntyy kalen-

terissani sivu, jossa lukee, että työ päättyy 
ja alkavat uudet seikkailut. Tämä 32. pää-
siäseni Pudasjärvellä jää viimeiseksi. On 
aika kiittää, on aika kumartaa syvään teil-

le kaikille. On aika pyytää nöyrästi anteek-
si kaikki tohellukseni ja harkitsemattomat 
sanani teidän keskellänne. Haikealle tun-
tuu, kyyneleitäkin silmäkulmissa. Yritetään 
kestää.

Toisena pääsisäispäivänä jumalanpalve-
luksen jälkeen soittelen teille pienen tovin 
iloista ja elävää soittorasiaa - ehkä muiste-
len vähän mennyttä aikaakin. Kukkia, lahjo-
ja, puheita, haastatteluja enkä mitään muis-
tamisia ota vastaan. Sanat ja kiitokset on 
sanottu kolmenkymmenenkahden vuoden 
aikana, puolin ja toisin - ne riittävät. 

Ihmetellään tuolloin vielä hetki  Ylös-
nousseen seurassa Jumalan suurta armoa. 

Ihmeellistä armoa, joka riittää Sinulle ja 
minulle - meille molemmille.

Juha Kukkurainen

Vaatteita tiellä

Suomelle futsalin mestaruus Barents Winter 
Gamesissa - mukana kaksi Kurenpoikaa”
Barents Winter Games ko-
koaa Barentsin alueen nuo-
ret urheilijat vuosittain ki-
saamaan maaotteluhengessä 
eri talvilajeissa. Tänä vuon-
na kisat pidettiin Luulajassa 
Ruotsissa 16.-18.3. Mukana 
oli 1200 alle 25-vuotiasta ur-
heilijaa Suomesta, Ruotsista, 
Norjasta ja Venäjältä. Kilpai-
luja käytiin 15 eri lajissa ja 
kolmessa paralajissa. Lajeina 
olivat mm. sulkapallo, pai-
ni, uinti, jääkiekko, hiihto ja 
ampumahiihto sekä sisäpal-
loilulajit.

Futsalin Suomen U21-
joukkueessa oli valittu mu-
kaan kaksi Kurenpoikien pe-
laajaa, veljekset Eetu ja Arttu 
Niemelä. Kurenpojissa esiin-
tyminen oli ollut talven aika-
na niin vahvaa, että nuoret 
miehet pyydettiin antamaan 
loppukaudesta lisänäyttö-
jä Ouluun. Näyttöjen perus-
teella molemmat valittiin 
Suomea edustamaan 12 pe-
laajan joukkueeseen.

Turnauksessa Suomi sai 
heti alussa vastaansa taitavia 
yksilöpelaajia täynnä ole-
van, fyysisen Venäjän jouk-
kueen. Tiukka ja tunteikas-
kin ottelu päättyi Suomen 
1-0 voittoon. Toisessa päi-
vän ottelussa Suomi löi Nor-
jan 2-0.

Turnauksen toisena päi-
vänä osoittautui, että voit-
to Venäjästä tulisi olemaan 
ratkaiseva päätösottelus-
sa. Sarja oli tasainen ja Ve-
näjä oli onnistunut lyömään 

sekä Ruotsin että Norjan 
selvälukuisesti. Viimeises-
sä ottelussa Suomi tarvitsi-
si mestaruuteen vähintään 
tasatuloksen. Suomen pojat 
eivät tähän tyytyneet vaan 
lähtivät rohkeasti otteluun. 
Arttu viimeisteli Suomen en-
simmäisen osuman, ja Suo-
mi veikin ottelun lopulta ni-
miinsä selvästi 4-0.

Suomen pojat ottivat kol-
mella voitolla ja yhtään maa-
lia omiin päästämättä an-
saitun BWG-mestaruuden. 
Suomen tytöt saivat turna-
uksesta hopeaa Norjan juh-
liessa niin ikään ansaittuja 
kultajuhlia. 

Kurenpoikien pelaajan 

Eetu ja Arttu Niemelä kultamitalit kaulassa.

U21 poikien mestaruus joukkue. Arttu Niemelä alhaalla oikealla ja Eetu Niemelä ylhäällä oi-
kealla valmentaja Jani Paanasen vieressä. 

Artun hyvä vire jatkuu toi-
vottavasti myös ensi viikolla, 
kun hän pääsee edustamaan 

Pohjois-Suomea Palloliiton 
pelaajakehitysturnaukseen 
Eerikkilään. TN

Kiitämme omaisia ja kaikkia, jotka kunnioititte 

Fanni Maria TOSKAN 
muistoa ja otitte osaa suruun 

Pudasjärven Sotaveteraaneille tehdyn 
lahjoituksen muodossa. 

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Haudattu: Hilma Jäntti 94 
v, Martti Henrik Juttula 78 v, 
Erkki Johannes Jokela 70 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

KANGAS- JA KUDEAUTO
to 29.3. klo 9-15 

Pudasjärven torilla

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

LOPPUUNMYYNTI:
kaikki pois 

-30%

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

OSAO kasvatti suosiotaan yhteishaussa 
Ammattiopistojen ja lukioi-
den yhteishaku päättyi 13.3. 
Oulun seudun ammattiopis-
toon haki 2425 peruskoulun 
päättöluokkalaista ja yliop-
pilasta, mikä on 129 hakijaa 
enemmän kuin edellisenä 
vuotena. Elokuussa alkaviin 
ammattiopintoihin valitaan 
1634 opiskelijaa.  

Tänä vuonna suosittuja 
aloja olivat rakennusala, lii-
ketoiminta, tieto- ja viestin-
tätekniikka, media-ala, säh-
köala, sosiaali- ja terveysala 
ja turvallisuusala. Heikos-
ti vetivät ravintola- ja cate-
ring-ala sekä puuteollisuus. 
Ravintola-alan suosio on ol-

lut laskussa valtakunnalli-
sesti viime vuosina.  

Valintatulokset julkais-
taan aikaisintaan 14.6. Mi-
käli nuori ei saa opiskelu-
paikkaa yhteishaussa, hän 
voi tulosten tultua hakea yh-
teishaun varasijoille. Yksi 
vaihtoehto on myös amma-
tilliseen koulutukseen val-
mentava koulutus VALMA, 
johon haetaan touko-heinä-
kuussa.  

OSAO Ovi –hakijapalve-
lu auttaa koulutukseen ha-
keutumisessa ympäri vuo-
den. OSAO Ovi palvelee 
Oulussa Pakkahuoneenkatu 
10:ssä, puhelimella, sähkö-

postilla ja chatissa. 
Koko Suomessa yhteis-

haun hakijoista 52 prosent-
tia haki ensisijaisesti am-
matilliseen koulutukseen ja 
48 prosenttia lukioon. Am-
matilliseen koulutukseen 
haki ensisijaisesti noin 37 
750 hakijaa eli noin 1900 ha-
kijaa vähemmän kuin vii-
me vuonna. Aloituspaikkoja 
ammatillisessa koulutukses-
sa on tarjolla 41 900, jois-
ta 1 850 on ruotsinkielisissä 
koulutuksissa. Viime vuosi-
na ammatillisen koulutuk-
sen suosio yhteishaussa on 
valtakunnallisesti laskenut, 
toisin kuin Oulun seudulla 

vetovoima on pysynyt vah-
vana.  

Ammatillisen koulutuk-
sen tärkein tavoite on luo-
da sellaista osaamista, jol-
la henkilö työllistyy. Oulun 
seudun ammattiopisto 
OSAO on monialainen am-
mattiopisto, jossa on noin 
10 000 päätoimista opiskeli-
jaa. Koulutusyksiköt sijait-
sevat Kempeleessä, Limin-
gassa, Oulussa, Muhoksella, 
Pudasjärvellä ja Taivalkos-
kella. OSAO kuuluu Oulun 
seudun koulutuskuntayhty-
mään Osekk. 

OSAO tiedotus

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

VIRVON, 
VARVON...
Meiltä löydät: 
Höyhenet, Munat, 
Tarrat, Silkki-, 
Kreppi- ja Kennopaperit, 
Maalit, Massat, 
Korttipohjia, 
Huopaa, Koristeita...yms.

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Karhupajan nuoret  
työhaastattelu- 
harjoituksessa
Karhupajan nuorille järjestet-
tiin mahdollisuus harjaantua 
työhakemuksen ja CV:n te-
koon, joilla he hakivat valit-
semaansa työpaikkaan. Työ-
haastatteluharjoituksia ei 
toteutettu tutulla Karhupa-
jalla, vaan haastattelutilan-
ne toteutettiin Karhupajan ul-
kopuolella olevassa tilassa. 
Asiansa loistavasti sisäistä-
neet ja osaavat työpaikkahaas-
tattelijat Aili Jussila, Erkki 
Moilanen, Tomi Illikainen ja 
Outi Karjalainen loivat oikean 
haastattelutilanteen. 

Suurin osa nuorista koki 
työhaastatteluun lähdön ja 
menemisen varsin jännittä-
vänä tilanteena, vaikka haas-
tatteluhetkeä kiperine ky-
symyksineen harjoiteltiin 
yksilövalmentajan kanssa en-
nen opettavaa koettelemus-
ta. Nuorten palautteet haas-
tattelujen jälkeen olivat varsin 
positiivisia ja innostuneita. 

He ihmettelivät haastattelun 
ja haastattelijoiden asiantun-
tevuutta ja aitoutta. Haastat-
telijat antoivat nuorelle sekä 
suullisen että osalle kirjalli-
sen palautteen niin nappiin 
menneistä asioista kuin kor-
jattavista toimintamalleista. 
Punaisena lankana koko työn-
hakuun ja haastatteluun liitty-
västä toiminnasta nousi esiin 
nuorten itsenä kertomana it-
setunnon ja itsevarmuuden 
herääminen työnhakuproses-
sia kohtaan. Haastattelijat ja 
haastateltavat ovat täysin sa-
maa mieltä siitä, että tällaista 
nuorta ja vanhempiakin työn-
hakijoita vahvistavaa ja val-
mentavaa toimintaa on jat-
kettava ja otettava käyttöön 
entistä ennakkoluulottomam-
min. Karhupajan nuorille täl-
lainen toiminta tulee jäämään 
käyttöön tulevaisuudessakin.

Sointu Veivo

Ruut Tuohimaan taidenäyttely kirjastossa
Kirjastossa on maaliskuun 
ajan Ruut Tuohimaan Ilo 
-taidenäyttely. Esillä on ak-
varelleja, öljyväri- ja akryyli-
maalauksia. Taiteilija oli itse 
paikalla torstaina 15.3. esit-
telemässä teoksiaan ja tapaa-
massa kavereita. Ruut kertoi 
harrastaneensa piirtämistä 
ja maalaamista aivan lapses-
ta saakka. Taiteen harrastuk-
sessa on ollut myös perheen 
tuki, koska kaikki muutkin 
sisarukset harrastivat taidet-
ta ja suvussa on useita taide-
maalareita. 

Tuohimaa esitteli itsen-
sä pudasjärveläisenä tai-
de- ja taitopainotteisena 
luokanopettaja- ja filosofi-
an opiskelijana, aktivistina, 
kaupunginvaltuutettuna 
sekä äitinä ja ystävänä. Tai-
denäyttelyn teemat pyöri-
vät kaiken tämän ympärillä 
kertoen vapaudesta ja sin-
nikkyydestä, äärettömäs-
tä rakkaudesta, joka löytyy 
synkimmänkin pilven taus-
takankaalta. Näyttelyn tee-
ma Ilo viestii riemua, unel-
mia ja uskallusta katsojan 
sydämeen sekä tarinaa siitä, 
että koskaan ei saa luovut-

taa. Aina kannattaa toivoa, 
rakastaa ja uskoa. 

Tuohimaan tuotantoa 
on aiemmin ollut nähtävä-
nä Hurja Piruetissa Tammi-
saaressa, yhteisnäyttelyssä 
englantilaisen valokuvaajan 
Christopher Sennin kanssa 
sekä viime syksynä julkiste-
tun Riikka Kujalan Siivenis-
kut -runokirjan kuvitukses-
sa. 

Taidenäyttelyn työt ovat 
myytävinä. Hinnat vaihtele-
vat käytetyistä materiaaleis-
ta, työtunneista ja vuosimal-
lista riippuen 90-290 euron 
välillä. HT

Taideharrastaja Ruut Tuohimaa keskustelemassa ja vaihtamassa kuulumisia kavereitten-
sa Iida Tuomaalan, Vilja-Elina Törmäsen, Sari Ranuan ja Anne Takaraution kanssa. 

Taiteilija esittelemässä teoksiaan Arvoitus ja Ääretön.

Poro on suomalaisille rakas sarvipää
Poro on poikkeuksetta kär-
kikolmikossa lumen ja re-
vontulten kanssa, kun ul-
komaalaiselta matkailijalta 
kysytään syitä tulla Lappiin. 
Mutta miten poroon suhtau-
dutaan, kun se on kotoisem-
pi tuttavuus? Paliskuntain 
yhdistys tilasi Kantar TNS 
Agri Oy:ltä aiheesta gallu-
pin, joka käsitteli suomalais-
ten poroa koskevia mieliku-
via, tuntemuksia ja asenteita.

Poro herättää myös suo-
malaisissa ilahduttavan po-
sitiivisia tunteita: poroa 
arvostetaan ja ihaillaan, ra-
kastetaankin. Myös poron 
merkitys matkailulle ym-
märretään hyvin. Tärkeim-

mät suomalaisten poroon 
liittämät mielikuvat ovat 
pohjoisuus, elinkeino ja kä-
ristys. Poronhoito nähdään 
tärkeänä pohjoisena elinkei-
nona ja kulttuurina ja poro 
itsestään selvästi pohjoisen 
luontoon kuuluvana eläime-
nä.

On helppoa havaita, mi-
ten laajalle poron hyödyn-
täminen matkailu- ja tuo-
temarkkinoinnissa ulottuu. 
Finnair lentää, Valio myy 
juustoa ja Alko Vodkaa po-
rolla. Ennen kaikkea poro on 
kuitenkin sekä kotimaisel-
le että ulkomaalaiselle mat-
kailijalle erityinen pohjoi-
nen elämys – niin luonnossa 

kuin lautasella. Elävä poron-
hoitokulttuuri on näiden ko-
kemusten korvaamaton läh-
de. 

Kooste kyselyn vasta-
uksista löytyy osoitteesta: 

https://paliskunnat.fi/py/
porokysely/

Anne Ollila
Paliskuntain yhdistys

KIRPPIS
MA-TI 26.-27.3. klo 11-16. 

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

LUMENPUDOTUKSET
P. 050 326 0046
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Kirkkoneuvosto käsitteli ko-
kouksessaan 19.3. henkilös-
töasioita. Tuomiokapituli on 
myöntänyt Juha Kukkurai-
selle eron kappalaisen viras-
ta 1.7.2018 lukien. Hän pitää 
lähtösaarnansa toisena pääsi-
äispäivänä, ja jää sen jälkeen 
palvelussuhteen päättymis-
tä edeltävälle vuosilomalle. 
Kirkkoneuvosto antoi tuo-
miokapitulille lausunnon, 
jossa se pyysi, että kappalai-
sen viran täyttöprosessia ei 
tässä vaiheessa aloiteta ja vir-
ka jätetään vuodeksi auki ju-
listamatta. Tänä aikana tar-
kastellaan seurakunnan 
papiston virkarakennetta, 
mennäänkö tulevaisuudes-
sa vaihtoehdolla kirkkoher-
ra, kappalainen ja seurakun-
tapastori vai kirkkoherra ja 
kaksi seurakuntapastoria. 
Selvää on, että tarve kolmelle 
papille on kuitenkin pitkälle 
tulevaisuuteen.

Kirkkoneuvosto esitti tuo-
miokapitulille papiston si-
jaisjärjestelyiden käynnis-
tämistä. Asiaa on selvitetty 
tuomiokapitulin kanssa, ja 
tässä vaiheessa auki julista-
matta jäävään kappalaisen 
virkaan määrätään vakiintu-

neen käytännön mukaisesti 
sijainen omasta seurakunnas-
ta. Kirkkoneuvosto pyytää 
seurakuntapastori Valtteri 
Laitilalle viranhoitomääräys-
tä kappalaisen sijaiseksi ajal-
le 1.6.2018-31.5.2019. Lisäksi 
kirkkoneuvosto pyytää, että 
tuomiokapituli aloittaa välit-
tömästi toimet vs. seurakun-
tapastorin palkkaamiseksi 
samalle ajalle. 

Kirkkoneuvosto myön-
si diakoniaviranhaltija Eeva 
Leinoselle virkavapautta 
ajalle 1.6.2018-31.5.2019. Si-
jaisjärjestelyt päätettiin to-
teuttaa niin, että tällä hetkellä 
seurakunnassa erityisnuori-
sotyönohjaajana toimiva so-
sionomi-diakoni Marko 
Väyrynen siirtyy omasta vi-
rastaan hoitamaan diakonian 
virkaa Eeva Leinosen virka-
vapauden ajaksi. Kirkkoneu-
vosto päättää nuorisotyön si-
jaisjärjestelyistä myöhemmin 
keväällä. 

Seurakunta- 
keskukseen  
vesijohtosaneeraus
Seurakuntakeskuksessa to-
teutettiin vuonna 2009 vesi-

johtosaneeraus kohdistuen 
vuonna 1985 toteutettuun 
laajennusosaan. Vuonna 
2009 asennetuissa kupa-
risissa käyttövesiputkissa 
on ilmennyt tihkuvuotoa. 
LVI-Insinööritoimisto Mä-
kelä Oy:tä on pyydet-
ty laatimaan suunnitelmat 
putkiston uusimiseksi kom-
posiittiputkiin ja lisäksi 
niin, että putket vedetään 
pinnassa, missä se on suin-
kin mahdollista toteut-
taa. Rakennustoimikunnan 
19.3. kokouksen esitykses-
tä kirkkoneuvosto hyväk-
syi LVI-Insinööritoimisto 
Mäkelä Oy:n suunnitelmat.  
Vesijohtosaneerauksen to-
teuttajaksi valittiin hinnal-
taan edullisimman tarjo-
uksen jättänyt Pudasjärven 
LVI- ja Rautatarvike Oy.

Vuoden 2017 lopussa 
suoritetussa työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstön 
vaaleissa työsuojeluvaltuu-
tetuksi tuli valituksi Tei-
ja Mustonen ja 1. varaval-
tuutetuksi Valtteri Laitila. 
Päätettiin lisätä kuluvan 
vuoden henkilöstön kou-
lutussuunnitelmaan seura-
kuntien työsuojelun perus-

kurssi Teija Mustoselle ja 
Valtteri Laitilalle.

Muutoksia  
luottamustoimiin
Kirkkovaltuustolle esi-
tettiin Tuulikki Timosel-
le eron myöntämistä ju-
listustyön johtokunnan 
jäsenyydestä ja esitettiin 
valittavaksi jäsen Timosen 
tilalle jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi. Varsinaisek-
si vaalilautakunnan jäse-
neksi valittu Terttu Salmi 
on ilmoittanut, että hän 
on kirjoilla toisessa seura-
kunnassa, joten esitettiin 
valtuustolle vaalilautakun-
nan jäsenen valitsemista 
hänen tilalleen. 

Päätettiin hakea kirkko-
hallitukselta harkinnanva-
raista toiminta-avustusta 
120 000 euroa verotulojen 
täydennykseen. 

Taloudentasapainotta-
mistyöryhmän puheenjoh-
tajaksi ja kokousten kool-
lekutsujaksi nimettiin 
kirkkoherra Timo Liikasen.

Seurakunnassa on tulossa  
henkilövaihdoksia

Siuruanjoen rantakaavaa ja 
näkemäesteitä   

Siuruanjoen kaavoitusasia on herättänyt voimakasta keskustelua ja eri-
laisia näkemyksiä asian suhteen. Kaupungintalolla pidettiin 10.3. yleisö-
tilaisuus asiasta, väkeä oli paikalla runsaasti, virkamiehet pitivät hyvät 
ja perustellut esittelyt kaavoitukseen liittyvistä asioista. Käytiin vilkas-
ta ja asiallista keskustelua jokivarren tulevaisuudesta, virkistyskäytöstä, 
kalastuksesta ja yleensäkin jokamiehen oikeuksista. Huoli nousi esille 
mikä muuttuu jos jokivarsi kaavoitetaan. Kokouksen yleinen henki oli, 
että maanomistajia tulee kuulla kirjallisesti tässä asiassa kuten elinym-
päristövaliokunta on jo viime keväänä kokouksessaan esittänyt.  Minus-
ta kysely olisi hyvä suorittaa, näin saataisiin varmasti myös uusia kehit-
tämisehdotuksia ja näkökulmia asiaan ja samalla tukea kuntapäättäjien 
päätöksenteolle. Kysely on tietysti neuvoa antava ja kaupunginhallitus 
ratkaisee viime kädessä toteutetaanko se. Kaavoitus on sinällänsä hyvä 
asia ja tukee järkevää maankäytön suunnittelua, mutta alueen maan-
omistajien mielipiteitä ei voida sivuuttaa heitä koskevassa päätöksente-
ossa ja samalla saataisiin näkemys kaavan tarpeellisuudesta.

Paljon on aiheuttanut keskustelua myös Iijoen sillan betoniset kai-
teet. Nyt ollaan suunnittelemassa uutta sisääntuloväylää kaupungin 
keskustaan. Tässä yhteydessä olisi hyvä harkita vielä noiden rumilus-
ten poistamista ja korvaamista läpinäkyvillä plekseillä. Oppia voisi ha-
kea esimerkiksi Oulujoen uudesta Poikkimaantien sillas-
ta, siellä jokivarsinäkymä on säilytetty hyvällä ja toimivalla 
ratkaisulla.

Terveiset Kortevaaralta 
hankikeliä odotellessa,
Jorma Kouva

Jääkarhu-seminaarissa 
runsas osallistuminen
Oulunkaaren alueella toimi-
va TyöTakomo-hanke jär-
jesti keskiviikkona 14.3. Jää-
karhu-seminaarin Ranuan 
eläinpuistossa. Pudasjär-
veltä oli 19 osallistujaa sekä 
yhteensä 56 osallistujaa eri 
Oulunkaaren kunnista. Se-
minaarissa tavoiteltiin työl-
listymisen edistämistä ja 
eri osapuolten keskinäisen 
vuorovaikutuksen lisäämis-
tä. Tuotiin esille TyöTako-
mo-hankkeen kokemuksia 
työllisyyden hoidosta sekä 
markkinoitiin hankkeen pal-
veluja. 

Projektipäällikkö ja ti-
laisuuden juontaja Harri 
Ojanperän pitämän hanke-
esittelyn jälkeen keskuste-
luosuuden pääteemat olivat 
palkkatuki ja työkokeilu, 
joista käytiin keskustelua 
pienryhmissä ja koostettiin 
yhdessä pääajatukset. 

Palkkatuettu työ mah-
dollistaa tietojen ja taitojen 
päivittämisen sekä osaami-
sen osoittamisen työelämäs-
sä heille, joilla on vaikeuksia 
päästä avoimille työmark-
kinoille, erilaisten työtehtä-
vien kokeilun, työnantajan 
tutustumisen työntekijään 
ja päinvastoin sekä ehkäi-
see syrjäytymistä ja huomi-
oi työnhakijoiden tervey-
delliset seikat. Valitettavana 
koettiin palkkatuen mah-
dollistavan joissakin tapa-
uksissa jatkuvan työn tar-

peen kustannustehokkaan 
hoitamisen. Yritykset tun-
tuivat kaipaavan lisää tie-
toa palkkatukityöllistämi-
sestä ja tuki voi aiheuttaa 
oravanpyörän työttömälle, 
jolloin passivoidutaan avoi-
mille työmarkkinoille ha-
keutumisessa ja ollaan vä-
lillä kunnan töissä ja välillä 
liiton rahoilla. Parhaimmil-
laan palkkatukijakso joh-
taa työllistymiseen avoimil-
le työmarkkinoille, mutta se 
vaatii työnhakijalta aktiivi-
suutta itsensä kannalta par-
haimman vaihtoehdon etsi-
misessä.

Seminaarissa opittiin, että 
työnhakijan kannattaa lähet-
tää avoimia työhakemuksia 
aktiivisesti, joissa kuvailee 
itseään hyvin ja että CV on 
kunnossa. Kouluttautumi-

sen todettiin olevan tärkeä 
asia, jossa ikä ei ole estee-
nä ja että omaehtoista kou-
luttautumista voi suorittaa 
työn ohessakin.

Seminaarijakson jälkeen 
lähdettiin kahdessa ryhmäs-

Ranuan eläinpuistossa kierrokselle lähdettiin kahdessa ryhmässä ja nähtiin muun muassa 
yleisön suosikiksi noussut jääkarhun poikanen Sisu yhdessä äitikarhu-Venuksen hoivissa. 

Pudasjärveltä Kauko Tervonen oli paikalla työnhakijana. 
Maatalousyrittäjä Heikki Putulalla oli myönteisiä kokemuk-
sia TyöTakomo-hankkeen avulla saaduista työntekijöistä. 
Erkki Moilanen oli taas paikalla TyöTakomo-hankkeen työn-
tekijänä Pudasjärvellä. 

sä kiertämään eläinpuistoa 
safarioppaiden Perttu Tei-
karin ja Joni Sillanpään joh-
dolla. 

Heimo Turunen

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Meillä on tiedonvälitykseen vaikka mitä 
teknisiä välineitä. Enää ei jää tiedon jakaminen ainakaan siitä kiinni. Mitä 
enemmän on välineitä, sitä enemmän tietoa saa ja voi lähettää. Yhdys-
valtain presidentin mukana olemme astuneet myös vaihtoehtoisen tie-
don aikaan. Ja että faktat eivät ole enää mitään vaan mielipiteet ovat 
oikeaa tietoa. 

Pudasjärven kaupungissa tunnutaan menevän asioissa taaksepäin. 
Valtuutetuille, varavaltuutetuille eikä kaikille virkamiehillekään välite-
tä kertoa riittävästi valmistelussa olevista asioista. Tuodaan isoja ra-
hoja vaativia asioita päätettäväksi ilman mahdollisuutta etukäteen val-
mistautua mitenkään ottamaan niihin kantaa. Ja jos ryhtyy kysymään 
asioista esimerkiksi valtuuston tai muussa kokouksessa ryhdytään kat-
somaan pitkään, että mitä kyselet. Valtuustossakin on useita uusia edus-
tajia, joille läheskään kaikki asiat eivät ole itsestään selviä niin kuin ko-
keneemmille ovat. 

Me Pudasjärven Sos. dem. työväenyhdistys vaadimme kaupungin 
politiikan tekoon avoimuutta ja että kaikki tieto, mikä voidaan hyvis-
sä ajoin etukäteen päättäjille, varavaltuutetuille ja virkamiehille antaa 
myös annetaan. Ja jos vaaditaan ja päätetään tehdä jostain asiasta sel-
vitys niin se selvitys tehdään ja myös julkistetaan. Näin ei ole viime ai-
koina aina käynyt. Näistä asioista olemme saaneet paikallisesta lehdestä 
lukea. Päätoimittajaa myöten on vaadittu suurempaa avoimuutta. 

Kuntalain 10. luvun 83 pykälä velvoittaa kunnan viranomaisia anta-
maan tietoja luottamushenkilöille, joita he pitävät tarpeellisina toimes-
saan. Tämän voi jokainen hakea netistä Finlexin sivuilta, joka on oikeus-
ministeriön maksuton tiedotuspalvelu. 

Pudasjärven Sos. dem. työväenyhdistys

Lisää avoimuutta 
Pudasjärven politiikan tekoon

Earth Hour huomioidaan 
seurakunnassa
Pudasjärven seurakunta 
osallistuu lauantaina 24.3. 
kello 20.30-21.30 järjestet-
tävään Earth Houriin sam-
muttamalla seurakuntako-
din valaistus tunnin ajaksi.

Earth Hour on ympäris-
töjärjestö WWF:n järjestämä 
maailman suurin ilmastota-

pahtuma, johon kaikki voi-
vat osallistua. Tapahtuman 
aikana näytetään valomerk-
ki sammuttamalla turhat va-
lot. Tämän symbolisen eleen 
avulla jokainen voi ilmaista 
huolensa ympäristön tilas-
ta ja ilmastokriisistä päättä-
jille. TL

Heimo 0400 385 281     lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy pääsiäisviikolla

poikkeuksellisesti
torstaina 29.3.2017

Ilmoitusaineistot toimitukseen ti 27.3. mennessä.

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

TO 29.3. klo 12-30.30.  
Tämän päivän pe 23.3. myyntiin ei saatu kalaa.

P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS
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TEKSTIILIOSASTOLTA

SEINÄKUIVALIHAKSI
Kotimainen
NAUDAN SYDÄN
n. 25 kg/ltk, pakaste

199
kg

Kotimainen
naudan KULMA-
PAISTI n. 5 kg/kpl

995
kg

169

149

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 23.-24.3.

199

799

199
kg

189
rove

149

449
pkt

499

995
kg

499

199

199
pkt

195
ploras

100

100

595

1195
kg

795
kg

pkt

raj. erä

795
kg

kg

kg

550
ras

MAANANTAI-TORSTAI 26.-29.3.

100

099

795
kg

pkt

249
plo

pss 149
ras

099
pss

pkt

pkt

pkt

kg

199
ras

1195
kg

ras

raj. erä

390
990

6501290

1390
42-56

1490

1890
pari

TI 27.3

Kotimainen
TUOREKURKKU

PE-T0 23.-29.3.

Eskimo 
TIKKU-
JÄÄTELÖ
15 kpl

Kariniemen 
BROILERI
KOIPIREISI
3 kpl/ras

BANAANI
LIMSA

1,5 l
sis. pantin 0,40

Alpino
COOKIES
KEKSIT 150 g

JÄÄVUORI-
SALAATTI

Espanja

PE 23.3.

KYMPPI
MÄMMI

700 g

RAUTAOSASTOLTA

MA 26.3.

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

Tuore norjan
LOHI
3-4 kg
kokonainen
1 kalaa/talous

Atria Perhetilan
KANAN SISÄFILE
naturell 
tai maus-
tettu

Valio
OLTERMANNI 
JUUSTOT 
250 g

Voimassa 27.3.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 kpl/kuponki

"

Conference
PÄÄRYNÄ

1 kg/ras

259

169

ras

3 kpl

LA 24.3.

Atria
HIILLOS-
MAKKARAT
400 g

PullaPirtin 
PÄÄSIÄIS-
LIMPPU
500 g

Valio
VOI 500 g
normaali-
suolainen

Flora 
MARGA-
RIINIT
400 g

Mummon poimu
RANSKAN-
PERUNAT
450 g

COCA COLA,
FANTA tai SPRITE

1,5 l
sis. pantin 0,40

PRESIDENTTI
KAHVI
500 g

Atria VIILI, 
KEVYTVIILI 
tai 1% VIILI
200 g

Kinnusen Myllyn 
VEHNÄ-
JAUHO
2 kg

Prego
AUTON PIKA-
KÄYNNISTIN APU 
12 000 mah

7990

pss

Snellman 
Maatiaispossun 

FILEEPIHVI 
-grillimarinoitu tai

ULKOFILEEPIHVI 
-suolattu 1 kg

Tamminen
PORSAAN  
FILESUIKALE 
250 g, marinoitu

Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g

Vihreä kivetön
RYPÄLE
500 g/ras

Naudan 
PALAPAISTI

Hyvä NAUTA
JAUHE-
LIHA
rasvaa
max 10%

2 pkt/talous

Porsaan KYLJYKSET

499
kplNiemitalon

LEIPÄJUUSTO
pakaste
500 g

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Tuore 
kotimainen
KIRJOLOHI

Kabanossi
GRILLI-
MAKKARA 
400 g

Black&Decker 
AKKUPORAKONE 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

3895

Chempioil
HYDRAU-
LIIKKAÖLJY 
20 l

Master lock
AVAIN-
SÄILÖ-
KOTELO

3390

1490

AVANTOPUMPPU

Metsuri
MOOTTORISAHA 
sis. 2 kpl oregon teräketjua

8990

Mustang
KAMIINA-
PUHALLIN

7490

Timco 
24L/2Hp
KOMPRESSORI

9900

2 kalaa/talous

Naisten
T-PAITOJA

Emilia
RINTALIIVIT
kaarituetut
75 B-85 B
75 C-85 C

Kysytyt
FARKKU-
LEGGINSSIT
S-XXL

Miesten
FLANELLI-
PAITA

Emily
PIKKUHOUSUT
S-XL

Kevyet
LENKKARIT
harmaa tai musta
36-41

Alkaen
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Pudasjärven kirkkokuo-
ro laulaa paaston- ja kärsi-
mysajan lauluja seurakun-
tatalossa hiljaisen viikon 
maanantai-iltana. Tervetu-
loa kuulemaan kuoromu-
siikkia, jossa huomio kiin-
nittyy katumukseen sekä 
Kristuksen kärsimystie-
hen ja hänen voittoonsa. 
Ohjelmassa on kuorolau-
lun helmiä, Lauri Parviai-

sen Kun matkani muistoja 
mietiskelen, C. G. Liande-
rin Käy yrttitarhasta polku 
ja L. J. G. Stråhlen sovitta-
ma hengellinen kansansä-
velmä Mä laulelen nyt ve-
restä. Lisäksi kuullaan mm. 
Tuomo Nikkolan ja J. S. 
Bachin musiikkia. Musiikki-
illassa kuullaan myös maa-
nantai-illan tekstejä sekä 
seurakuntapastori Valtteri 

Laitilan pitämä hartaus.
Kirkkokuoro aloitti 

viime syksynä yhteistyön 
Oulun tuomiokirkkokuo-
ron kanssa. Yhteistyö jat-
kuu nyt vuorostaan Ou-
lussa, Pyhän Andreaan 
kirkossa tiistai-iltana hil-
jaisen viikon yhteisellä mu-
siikki-illalla.

Jukka Jaakkola 

”Käy yr ttitarhasta polku” 
Hiljaisen viikon musiikki-ilta

Rajalta rajalle hiihto järjes-
tettiin tänä vuonna 35. ker-
ran. Järjestelyvastuu oli nyt 
ensimmäistä kertaa Pudas-
järven kaupungilla. Ranua 
on koordinoinut hiihtoa ai-
empina vuosina. RR-hiihdon 
järjestelyt hoituivat viime 
vuosien kaavaa noudatel-
len, kertoo koordinaattorina 
toiminut Ismo Miettinen Pu-
dasjärveltä. 

Hän kiittää työnantajan 
Pudasjärven kaupungin tu-
kea, samoin myös muiden 
järjestävien kuntien työka-
vereita. Samoin hän kiittää 
vapaaehtoisia hiihto- ja bus-
sioppaita sekä palvelualttii-
ta bussikuljettajia. Erityisen 
tärkeää tapahtuman onnis-
tumiseksi ovat vapaaehtoi-
set, jotka ovat tehneet työ-
tä latujen kunnossapidossa, 
huoltopisteillä sekä maja-
paikoissa. He luovat omal-
ta osaltaan Rajalta Rajal-
le –hiihdon hyvän hengen, 
tuumaa Miettinen. 

Mukana oli noin 260 hiih-
täjää 18 maasta. Suomalai-
sia oli hiihtämässä vajaa 50. 
Reitti kulki Venäjän rajalta 
pääosin tutuissa ja vaihtele-
vissa maastossa kohti Ruot-
sin rajaa. Muutamia muu-

Rajalta rajalle hiihto 35. kerran

toksia jouduttiin tekemään 
entiseen reittiin. Hiihto aloi-
tettiin Suorajärveltä Venäjän 
rajan tuntumasta. Taivalkos-
kella oli myös hieman muu-
tettu hiihtoreittiä. Ranuan 
majoitukseen oli myös teh-
ty pieni muutos. Hosiossa ei 
enää yövytty, vaan käytössä 
oli Ruonan kylätalo ja koulu.

Kaikki kuusi järjestävää 
kuntaa Kuusamo, Taival-
koski, Pudasjärvi, Ranua, 
Keminmaa ja Tornio esit-
täytyvät hiihtäjille erilaisine 
ympäristöineen ja palvelui-

RR4-ryhmäkuva aurinkoisessa säässä Ranualla.

RR3-ryhmän hiihtäjiä onnellisena maalissa Karungissa.
RR3-ryhmän hiihtäjiä Kantojärven huoltopisteellä viimeise-
nä hiihtopäivänä.

Välillä hiihdettiin kipakassa 
pakkassäässä.

Sukset pois ja tauolle.

neen sekä omine vahvuuk-
sineen. 

Saksalaiset olivat suurin 
ulkomaalaisten ryhmä. Lu-
mitilanne oli hyvä ja mel-
kein koko tapahtuman ajan 
hiihtosää oli varsin mainio. 
Auringostakin saatiin naut-
tia. RR1 ryhmä oli suurin 83 
hiihtäjällä ja RR2 pienin 33 
osallistujalla.

Heimo Turunen, kuvat 
Ismo Miettinen ja Heino 
Ruuskanen

Uudella Ylimmäisen Pirinlammen laavulla ruokatauolla.

Tapaaminen 
vuoden jälkeen 

samoissa 
merkeissä.

RR ryhmän startti Pikkusyötteeltä kohti Ranuaa - matkaa 86 km.

Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä
Pikku-Syötteen ho-
telilla on perjantaina 
23.3. kello 18 hitaan valssin 
kurssi ja sen jälkeen levy-
tanssit kello 21 saakka. Jär-
jestää Syötteen tanssinhar-
rastajat. 

Ravintola Kuren-
koskessa vastaa perjan-
tai-illan 23.3. tanssien mu-
siikista Jarkko Honkanen 
&Taiga-yhtye. Honkanen 
on laulaja-lauluntekijä La-
pista. Hän on ilahduttanut 

tanssipaikoilla mukaansa-
tempaavalla ja läsnä oleval-
la esiintymisellään jo vuo-
desta 2004. Taiga- yhtyeen 
kanssa hän on keikkaillut 
vuodesta 2005. Yhtyeen 
ohjelmistoon kuuluu tans-
sittavimpia kappaleita kaut-
ta aikojen omintakeisilla ja 
uusilla sovituksilla. Yhty-
een kokoonpanossa Tero 
Ylisirkka laulaa ja soittaa 
bassoa, Matias Sassali lau-
laa ja soittaa rumpuja, Ris-

to Mattanen laulaa ja soit-
taa kitaraa ja Heikki Ketola 
soittaa pianoa sekä koske-
tinsoittimia. 

Pintamon kylä-
talolla esiintyy lauantai-
na 24.3. kello 19 alkaen 20 
hengen kansanmusiikki- ja 
lauluryhmä Poljarnie Zoris-
ta Kuolasta. Ilta jatkuu noin 
kello 21 karaoketansseilla. 

Kelosyötteellä 
Paulin mökkien sau-
natuvalla on lauantaina 

24.3. Järviradion järjestä-
mä Laila&Olavi kiertueen 
Eurotähti laulukilpailu. Ke-
hittämisjohtaja Jorma Pieti-
läinen puhuu kello 15. Oh-
jelma alkaa noin kello 18. 
Illan musiikista vastaa pu-
dasjärveläinen Suopun-
ki-yhtye. Kilpailun jälkeen 
tanssit jatkuvat kello 23 
saakka. Järviradio tekee il-
lasta noin puolen tunnin 
ohjelman, joka kuullaan 
sunnuntaina 25.3. kello 14. 
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Järviradion järjestämä

Laila & Olavi kiertueen

lauantaina 24.3. klo 17.30-18.30 
Kelosyötteellä Paulin Mökkien 

saunatuvalla
(opastus Kelosyötteentie 14 kohdalta eteenpäin).

Suopunki -yhtyeen esittämä tanssimusiikki 
alkaa soida klo 15 alkaen, 

jolloin myös Pudasjärven kaupungin kehittämisjohtaja 
Jorma Pietiläisen puhe.  

Tilaisuudesta tehty reilun puolen tunnin mittainen ohjelma kuuluu 
Järviradiosta sunnuntaina 25.3. klo 14. 

EUROTÄHTI 
LAULUKILPAILU

LAULUKILPAILUUN 
OSALLISTUNEIDEN 
KESKEN ARVOTAAN 

3 vrk majoitus 
Paulin Mökeille 

(myös savusaunominen), 
käytettävä 1.5.-10.6.2018

Ilta jatkuu tanssin 
merkeissä klo 23 saakka.

Tanssijoille vapaa pääsy.

Pudasjärven kirjasto järjes-
ti tiistaina 20.3. paikallisten 
kirjailijoiden illan kirjastos-
sa. Kokemuksistaan kertoi-
vat kirjoittamisen harrastajat 
Mauno Ruokangas, Eero Räi-
sänen ja Outi Roininen. 

Tilaisuuden juontaja ja 
koollekutsuja kirjastonjohta-
ja Outi Nivakosken mukaan 
Pudasjärvellä on kirjoitet-
tu runsaasti erilaisia kirjoja 
ja hän olikin koonnut esille 
useita kymmeniä paikkakun-
talaisten kirjoittamia kirjoja. 

-Esillä oli edustava koko-
elma aihepiiriltään erilaisia 
teoksia. Romaaneja hän ei 
kertonut löytäneensä. 

Outi Roininen kertoi 
muuttaneensa Pudasjärvelle 
Taivalkoskelta. 

-Aloitin tarinoiden ja no-
vellien kirjoittamisen jo ylä-
asteella. Kirjoittaminen vaa-
tii työtä. Erikoista on se, että 
ajatuksissa olevat tarinat tah-
tovat muuttua, kun ne kir-
joittaa paperille. 

Outi kertoi olevansa en-
simmäistä kertaa kirjoitta-

misen harrastajana julkisuu-
dessa. 

-Haluan oppia lisää kir-
joittamisesta ja nöyrällä mie-
lellä otan vastaan palautteet 
ja neuvot, hän totesi. 

Mauno Ruokangas kertoi 
myös harrastaneensa kirjoit-
tamista nuoruudesta lähtien. 

-Ilo oli suuri, kun niitä jul-
kaistiin mm. sanomalehti Ka-
levassa ja niistä sai pienen 
kirjoituspalkkionkin. Kou-
lussa aineen kirjoitustunnit 
olivat mieleisiä ja tuntui hy-
vältä, kun opettaja niitä luki 
luokan edessä. 

Ruokangas kertoi kirjoit-
tavansa lehtikirjoitukset aina 
omalla nimellä. Erityisen pal-
jon hän sanoi saaneensa pa-
lautetta, kun kirjoitti kan-
nattavansa Hirsikampuksen 
nykyistä paikkaa koulun ra-
kentamisessa. Nyt yleisesti 
on todettu Hirsikampuksen 
rakennetun ainoalle ja oike-
alle paikalle. 

Viime kesänä Ruokangas 
julkaisi omakustannekirjan 
”Elämän varsitiellä”. Siihen 

on koottu Ruokankaan kir-
joituksia ja puheita -90 luvul-
ta lähtien. 

Eero Räisänen tunnetaan 
monipuolisena kansantai-
teilijana. Hän on julkaissut 
kaksi mietelmiä ja runoja si-
sältävää kirjaa; ”Sinun ome-
nasi” ja ”Ajatuksen kor-
pivaellus”. Kirjoittamisen 
lisäksi Räisänen tunnetaan 
taitavana runojen ja mietel-
mien esittäjänä. Hänen koto-
naan Eetenissä, Iijoen rannal-
la Parkkilan tien varressa, on 
pysyvä puuveistosten piha-
näyttely, jota hän on vuosien 
varrella täydentänyt. 

-Pääasia on, että kirjoit-
tamani runot sanovat jo-
takin. Aiheiden kaivo on 
pohjaton eikä ole kielletty-
jä aiheita. Runoissani näkyy 
omaa sisintä, tosin huumoril-
la höystäen. Runoilijat ovat 
maailman omatunto, sanoi 
Räisänen. 

Esitykset herättivät vil-
kasta keskustelua ja kävi 
ilmi, että moni yleisön jou-
kossakin oli kirjallisuuden 

Paikallisten kirjailijoiden ilta kirjastossa

Yleisö osallistui vilkkaasti keskusteluun.

Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski oli koonnut esille edustavan kokoelman kirjastosta lainattavia pudasjärveläisten kirjaili-
joiden kirjoja. 

Paikallisten kirjailijoiden illassa kirjoittamisen harrastuk-
sensa kokemuksista kertoivat Eero Räisänen, Outi Roini-
nen ja Mauno Ruokangas. 

aktiivi harrastaja, myös kir-
joittajana. 

Tilaisuuden lopussa Ni-
vakoski kertoi tulossa ole-
vasta kirjoittajapiiristä, jota 
valmistellaan parhaillaan 
kulttuuripuolen palveluko-
konaisuudessa. Piiri on tar-
koitettu kaiken tyyppisten 
tekstien kirjoittajille. Ajatuk-
sena on, että piirissä pääsi-
si keskustelemaan kirjoitta-

misesta ja kehittämään omia 
tekstejä sekä muiden kirjoit-
tajien että asiantuntevan ve-
täjän kanssa. Vielä Nivakos-
ki kertoi ottavansa vastaan 

kehitysehdotuksia tai toivo-
muksia kirjoittajapiiriin liit-
tyen.

Heimo Turunen

Nyyttärikestit 
Kivapuhe-viikon päätteeksi
Osana Kivapuhe-viikkoa Hy-
vän mielen paikat-hanke jär-
jesti kaikille suunnatun Lu-
menveistoviikon 26.2- 3.3. 
Lumiveistokset ovat edel-
leen nähtävänä kaupungin-
talon viereisellä ns. Hartsun 
parkkipaikalla. Lumiveistos-
puiston avajaisten yhteydes-
sä oli myös kaiken kansan 
nyyttärikestit kaupunginta-
lossa. Emäntinä olivat pai-
kalla Mieli-hankkeesta Tarja 
Hemmilä sekä monikulttuu-
risen työn koordinaattori Lii-
sa Ronkainen. 

Ruokailu tuo ihmisiä yh-
teen. Samalla nyyttäreillä 
pyrittiin edistämään mielen 
hyvinvointia ja ruokaresep-
tejäkin vaihdettiin. Kävijät 
myös toivat myös omilla re-
septeillä valmistettuja ruokia, 
muun muassa Maria Posti oli 
valmistanut jälkiruoaksi lap-
papuuroa. Kävijöiden kesken 
kaavailtiin myös pudasjärve-
läisten omaa keittokirjaa, jo-
hon koottaisiin kaupunkilais-
ten lempireseptejä. 

Kävijöille tarjottiin lähi-
ruokaa mm. uunissa haudu-
tettua lampaanlihaa.

Tapahtuma järjestettiin 
ensimmäistä kertaa, mutta 
positiivisen palautteen poh-
jalta mietitään jatkoakin.  

Heimo Turunen

Maila keskitalo Tuulijärven rannalta ja Ritva Höglund Tu-
hansuolta tulivat mielenkiinnolla nyyttärikesteihin maiste-
lemaan eri tarjottavia. Lampaan liha oli heille tuttua, kun 
lampaita aikanaan kasvatettiin itsekin. 

Nyyttärikestien emäntinä toimivat Liisa Ronkainen ja Tar-
ja Hemmilä.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE
Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi

puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
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 Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

KONEPAJA

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 11-13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14-18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tilaa jätteenkuljetus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

JÄTEHUOLTO
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SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Palveluhakemisto

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com 040 190 4344

Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

MAANRAKENNUSTA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

NUOHOUSPALVELUT

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Asuntovaunu Solifer S6+, 
vm. 2002. nettikaravaani ID 
1488318, hp. 9900 €. p. 040 
733 5782. 

Hoover pyykinpesukone, pääl-
tä täytettävä, 7 kg, uuden ve-
roinen, hp 150 €. P. 040 759 
8939.

Italialainen Sonola 4-äänikert. 
5-rivinen haitari, hp 700 €. P. 
044 513 6134.

Pihla valk. ulko-ovi, uutta vas-
taava, lukkopesään 2 avainta, 
ovisilmä, hp 300 €. P. 0400 347 
632.

Miesten polkupyörä, kaupun-
kimaasturi, sartano vaihteet 3 
kertaa 7. 50 €, p. 040 573 6138.

VUOKRATTAVANA
Korennolla paritalon puoli-
kas 3h+k+s 73 m2 heti vapaa, 
2h+k+s 53 m2 heti vapaa. P. 
0400 512 997.

Pudasjärven metsästyspys-
tykorva- ja ajokoirakerhon 
vuosittainen kokous pidet-
tiin lauantaina 17.3. Lentä-
jän majalla. Kokouksen avasi 
Teemu Moilanen, sillä varsi-
nainen puheenjohtaja Keijo 
Kettunen oli estynyt tulemas-
ta paikalle, sihteerinä toimi 
Mika Sarajärvi.

Alkukahvittelun lomassa 
palkittiin vuonna 2017 ker-
hon parhaiten menestyneitä 
koiria koetulosten perusteel-
la. Vuoden ajokoira palkin-
non ansaitsi suomenajokoi-
ra Korpelaisen Nuppu om. 
Juha Alatalo. Vuoden nuori 
lintukoira palkinnon pokka-
si suomenpystykorva Riek-
kilän Retu om. Heikki Ma-
linen ja vuoden lintukoira 
palkinnon sai suomenpysty-
korva Tallens Rösy om. Ta-
neli Riekki. Vuoden nuoreksi 
hirvikoiraksi palkittiin jämt-
lanninpystykorva Murennus-
kurun Rhea om. Asko Moi-
lanen ja vuoden hirvikoira 
palkinnon sai jämtlanninpys-
tykorva Kolleem Manta om. 
Jarmo ja Noora Manninen. 
Viime vuonna kerhonkoiris-
ta käyttövalioksi ansioitui 
viisi koiraa: Murennuskurun 
Rhea om. Asko Moilanen, 
Kolleem Manta om. Jarmo ja 
Noora Manninen, Mustalam-
min Saku om. Hyttinen Tais-
to, Kuokkamaan Pondi om. 
Ervasti Johannes sekä Urra-
uksen Áicil Ähky om. Tapio 
Kettunen. Kaikki valioituneet 
koirat ovat rodultaan jämt-
lanninpystykorvia.

Vuoden 2017 kennelhen-
kilöksi hallitus valitsi Tais-
to Hyttisen. Samalla halli-
tus osoitti kiitoksensa kerhon 
eteen tehdystä työstä Noo-
ra Manniselle sekä puheen-
johtaja kautensa päättäneelle 
Keijo Kettuselle.

Palkitsemisien ja muista-
misien jälkeen siirryttiin var-
sinaisiin kokousasioihin. Ko-
kouksessa todettiin talouden 
olevan kunnossa ja toimin-
nan jatkumiselle olevan edel-
lytyksiä. Sihteerinä jatkaa 
edelleen Mika Sarajärvi ja uu-
deksi puheenjohtajaksi valit-
tiin Teemu Moilanen. Rahas-
tonhoitajana jatkaa niin ikään 
Mika Sarajärvi. Hallituksen 
jäseninä jatkoivat Taisto Hyt-
tinen (Matti Vähäkuopus), 
Jarmo Manninen (Ari Ran-
tala), Tapio Kettunen (Pekka 
Lukkari), Juha Alatalo (Rei-
jo Raiskio), Jukka Hinku-
la (Mika Timonen). Uudeksi 
hallituksen jäseneksi Teemu 
Moilasen tilalle valittiin Keijo 
Kettunen ja hänelle varajäse-
neksi Joonas Rahkola.

Viime vuonna pidettiin 
linnunhaukkukokeita kaksi, 
ajokoirakokeita yksi, toisen 
peruuntuessa. Hirvenhauk-
kukokeita pidettiin kolme. 
Kaksi hirvikoetta jouduttiin 
perumaan aikaisin tulleen lu-
men vuoksi.

Tulevana syksynä suun-
niteltiin pidettäviksi lin-
nunhaukkukokeita 3 kpl, 
ajokoirakokeita 1-2 kpl ja 
hirvenhaukkukokeita 6 
kpl. Hirvenhaukun kerhon-

mestaruuskoe suunnitel-
tiin pidettäväksi 15.9 sekä 
Martta-haukut 23 .9, joissa 
koiranohjaajana toimii nais-
henkilö. Koirakerho hakee 
elokuulle järjestettäväksi lin-
nunhaukkukoe- ja hirven-
haukkukoepalkintotuomari-
kursseja. Lisäksi elokuussa 
järjestetään kaksi kertaa täy-
dennyskoulutus linnunhauk-
kukokeen palkintotuoma-
reille. Linnunhaukkukokeen 
säännöt ovat uudistuneet, jo-
ten linnunhaukun palkinto-
tuomareiden on osallistutta-
va täydennyskoulutukseen, 
jotta heidän arvosteluoikeu-
tensa säilyvät. Täydennys-
koulutuksista ilmoitetaan 
paikallislehdissä ja eri some-
kanavissa. Kaikki kurssit ja 
kokeet julkaistaan Kennellii-
ton jäsenlehdessä sekä Ken-
nelliiton nettisivuilla, kun ne 
on käsitelty ja hyväksytty pi-
dettäviksi. Kannattaa siis seu-
rata koekalenteria ja ilmoit-
tautua kokeisiin heti, kun se 
on mahdollista.

Huomioitavana asiana ko-
kouksessa mainittiin kerhom-
me suuri panostus suomen-
pystykorvien linnunhaukun 
suomenmestaruuskilpailui-
hin Haukku-Otteluun. Hauk-
ku-Ottelu järjestetään tuleva-
na syksynä Iso-Syötteellä ja 
on järjestyksessään jo 69. ker-
ta. Viimeksi Haukku-Ottelu 
saatiin järjestettäväksi Poh-
jois-Pohjanmaalle 16 vuotta 
sitten. Kerhollemme on siis 
suuri kunnia olla mukana jär-
jestämässä Haukku-Ottelua, 

joiden työstö on aloitettu jo 
vuosi sitten.

Viimeksi Pudasjärvellä pi-
dettiin koiranäyttely vuonna 
2015 Rimminkankaan koulul-
la Pudasjärven metsästyspys-
tykorva- ja ajokoirakerhon 
toimesta. Kokouksessa otet-
tiinkin suunnitelmiin anoa 
koiranäyttelyä pidettäväk-
si uudelleen Pudasjärvellä 
vuonna 2020. Koiranäyttelyt 
tuovat vierailijoita paikka-
kunnalle usein satoja ja jopa 
ulkomaita myöten, joten ihan 
pienestä tapahtumasta ei ole 
kyse.

Koirakerhon-nettisivujen 
päivittämiseen on haettu pa-
rannusta vastuun jakamisel-
la. Näin toimimalla pyritään 
saamaan tiedotusta parem-
maksi kerhon tapahtumista. 
Koirakerholla on myös face-
book-sivut, jotka avattiin syk-
syllä. Myös sinne toivottiin 
aktiivista päivitystä koeta-
pahtumista.

Näyttelyharjoituksia tul-
laan pitämään tarvittaessa ja 
niistä ilmoitetaan koiraker-
hon nettisivuilla.

Kokouksessa puhuttiin 
myös kerhon toiminnan yllä-
pitämisestä. Vaikka kerholla 
on suuri jäsenmäärä, on vii-
me vuosina huomattu, että 
tekijät muuan muassa koetoi-
mintaan tahtovat olla tiukas-
sa. Tämä suuntaus on todettu 
monissa muissakin yhdistyk-
sissä. Kerhotoiminnan jatku-
minen Pudasjärvellä on siis 
mahdollista, mutta tulevai-
suudessa aktiivisia jäseniä 

toivotaan mukaan talkoisiin, 
kokouksiin ja koetoimin-
taan sekä näyttely puolelle. 
Yhdessä tekemällä paikka-
kunnalla voidaan ylläpitää 
tulevaisuudessa metsästys-
koiraharrastajille mahdolli-
simman kattava koemuotojen 
kirjo sekä tuoda euroja myös 
paikallisten yrittäjien kirs-
tuun ulkopaikkakuntalaisten 
koiraharrastajien osallistues-
sa koirakokeisiin ja näytte-
lyihin.

Ennen kokouksen lop-
pua koirakerhon kiertopal-
kinto Mökön Malja sai uu-
den muodon. Mökön Malja 
oli edesmenneen Heikki Ve-
teläisen kerholle 2003 lahjoit-
tama kiertopalkinto kaksois-
valion arvon saavuttaneille 
hirvikoirille. Heikki oli laati-
nut kilpailun säännöt ja sään-
nön mukaan viime vuonna 
Mökön Maljan kierto loppui, 
koska se meni kolmannen 
kerran samalle henkilölle, 
Asko Moilaselle. Mökön Mal-
ja päätyi siis Moilasen omis-
tukseen. Jotta perinne ei kat-
keaisi hän halusi lahjoittaa 
uuden kiertopalkinnon van-
hoja sääntöjä mukaillen. Uu-
den kiertopalkinnon nimeksi 
tuli Madonnan Malja Askon 
kaksoisvalionartun Muren-
nuskurun Madonnan mu-
kaan. Kilpailun säännöt 
tullaan päivittämään koira-
kerhon nettisivuille.

Teemu Moilanen,  
Noora Manninen

Metsästyskoiraharrastajat koolla

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
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Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Hallitus

KEVÄTKOKOUS
la 7.4.2018 klo 17 Safaritalo  

Romekievarintie 4 Iso-Syöte.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Yrittäjien ja senioriyrittäjien yhteinen 
VIRKISTYSPÄIVÄ

la 7.4.2018 Safaritalo Iso-Syöte.
Ohjelma: 

Hiihtoa omatoimisesti. Ohjattu lumikenkäily klo 10-12, hinta 
15 €/hlö, sisältää lumikengät. Läskipyöräilyä omatoimisesti, 
pyörän vuokra 10 €. Ohjattu moottorikelkkaretki klo 12.30 – 
14.30, hinta 100 €/kelkka, sis. bensat ja ajovarusteet. Uralu-
pa 10 €/kelkka. Kelkan vuokraus omatoimiseen ajeluun, 2 h 
100 €, 4 h 170 €, 8 h 230 €. Hinnat eivät sisällä polttoaineita. 
Pudasjärven Yrittäjien jäsenille la 7.4. 20 % alennus. Biljardi 
ja pingiksen peluuta vapaasti, makkaran paistoa Safaritalon 
edessä, tikkakisa Safaritalossa. Saunat lämpimänä koko päi-
vän (ilmainen jäsenille, pyyhe mukaan)

Klo 17 Yrittäjien kevätkokous, jonka jälkeen yhteinen 
päivällinen ja illanvietto keskinäisen seurustelun merkeissä. 

Ilmoittautuminen 31.3. mennessä 
pudasjarven@yrittajat.fi tai 050 501 9090 Marko

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!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Erkki Salmela - teoksia vuosilta 1976-2016 3.3.-4.4. Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-
17, to-pe suljettu.
Ruut Tuohimaa - ilo ma 5.3.-to 29.3.  Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyn-
tie 4. Taitelija esittelee teoksiaan to 15.3. klo 17.30-19.
Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuksella 
1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Pikku-Syötteen hotelli pe 23.3. kello 18-19 hidasta valssia, kello 19-21 levytanssit.
Pienkoneiden rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 26.3. klo 16-19, Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Yli -Siuruan Metsästysseura ry yleiset pilkkikilpailut Liekolammella pit-
käperjantaina 30.3. klo10-14. Yli- Siuruan Metsästysseura ry jäsentenväliset 
pilkkikilpailut Liekolammella la 31.3. klo 12.

YLEISET 
PILKKIKILPAILUT 

Liekolammella
pitkäperjantaina 30.3. klo 10.00-14.00.

Saa käyttää koneellista kairaa.

JÄSENTENVÄLISET PILKKIKILPAILUT 
Liekolammella lauantaina 31.3. klo 12.00.

Järjestäjänä Yli-Siuruan Metsästysseura ryTervetuloa!

lauantaina 31.3.2018 klo 11.00-15.00, 
Piipposentie 16

Pilkkikilpailut Kouvalla

Sarjat ja osallistumismaksut: 
Miehet 10€, naiset 10€, 

nuoret 12-17 -vuotiaat 8€ ja 
lapset alle 12-vuotiaat 5€  

Miesten, naisten ja nuorten sarjassa palkitaan kolme 
parasta kaloja saanutta ja 

lasten sarjassa palkitaan kaikki osallistujat.

Hyvät palkinnot! Arpajaiset, buffet ja makkaranmyyntiä.

Tervetuloa!

Kouvan kalastuskunta

Aittojärven koululla 
la 31.3.2018 klo 10.00-13.00

Sarjat aikuiset ja lapset.
Myynnissä hernekeittoa, kahvia, 

teetä, mehua, pullaa.

Perinteiset, leikkimieliset

PILKKIKILPAILUT

Tervetuloa!
Aittojärven kyläseura ry

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön

VUOSIKOKOUS
su 25.3.2018 klo 18.30 kaupungintalolla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
käydään keskustelu maakuntavaaliehdokkaista.

Aloitamme kahvitarjoilulla 
klo 18.00. Kansanedustaja 

Niilo Keränen paikan päällä.

Tervetuloa!

Keskustan Kurenalan 
paikallisyhdistys

VUOSIKOKOUS
ma 26.3.2018 kello 19:00 Pudasjärven 

kaupungintalo valtuusto-sali.
Vieraana kansanedustaja 

Mirja Vehkaperä. Kahvitarjoilu.

Sarajärven kalastuskunta 
VUOSIKOKOUS 

la 7.4.2018 klo 10 
Hirvikummussa.

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Lisäksi veneenlaskupaikka ja kalanistutusasiat.

Tervetuloa! Hoitokunta

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).
Lauantaina 24.3. esiintyy klo 19 alkaen

PinTamon kyläTalolla

Yhteislippu molempiin 
tapahtumiin vain 5 €.

Ilta jatkuu n. klo 21.00 
karaoke-

Tansseilla.

P.S. Kyläseuran 
yleinen kokous 
sunnuntaina 25.3.

kylätalolla 
klo 15.

20 hengen kansanmusiikki ja 
–lauluryhmä Poljarnie 

ZorisTa kuolasTa 

Pintamon kylätalolla, Pintamontie 321
Tervetuloa ostoksille!
Lisätietoja: www.seniorshop.fi 
• 040 568 7266 Outi Juutilainen. Kahvitarjoilu!

Suomen suurin liikkuva 
vaatekauppa Pintamolla.

Sunnuntaina 25.3.2018 klo 12-15

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 
ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Pe 23.3.

Lippu 12 €. Wintti 5 €

Tervetuloa!

JARKKO HONKANEN 
& TAIGA

TU
LO

SS
A: La 14.4.

BABLO
Pe 20.4.
ANNELI 
MATTILA

La 5.5.
ALEX 
KUNNARI

Pudasjärven Reumayhdistys ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

Ke 4.4.2018 klo 14  seurakuntatalolla. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa.

PS. paikalla myös reumahoitaja Kirsi Kipinä 
Tervetuloa!

Korpisen kyläseura ry:n
VUOSIKOKOUS

pidetään 25.3.2018 klo 13.00 
Korpisen kylätalolla.

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Johtokunta

lankalauantaina 
31.3.2018 klo 14.00.BINGO

- Ti 3.4. VESIJUMPPA klo 17.15-17.45
- To 19.4. klo 16 KERHOILTA seurakuntatalo,  

aihe salaattikurssit
- Ti 8.5. klo 16 KUNTOSALI klo 17.15-17.45
- To 17.5. klo 16 KERHOILTA,  

aihe täytekakkujen/voileipien koristelu
- Ma 11.6. KESÄRETKI LIMINKAAN

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISTEN

TOIMINTAA

ELÄKELIITON 
PUDASJÄRVEN YHDISTYS 

ELÄKELIITON ULKOILUPÄIVÄ
tiistaina 3.4. Jaurakkajärvellä.

Lähtö klo 10 kimppakyydeillä S-marketin edestä, 
paluu n. klo 15.

Ohjelmassa: ulkona kisailua, pilkkimistä, 
kahvittelua sekä lounas Kylätalolla, 10 €/ateria.

Ilmoittautuminen viim. 28.3. mennessä 
Jorma Alatalo p. 050 347 5555 tai 
Reijo Pekkala p. 0400 281 023.

Huom. tuolloin ei muuta kerhopäivää.

Möykkälässä PÄÄSIÄISTANSSIT 

Maksuvälineenä käy nyt myös 
pankkikortit. Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€

la 31.3. klo 20.30-02.

TERVETULOA!

Koko perheen 
PÄÄSIÄIS-

TAPAHTUMA 
la 31.3 klo 11 alkaen.

KARAOKE-
ILTA

pe 30.3. klo 21-02

SAULI &
EKSTAASI

Puhoskylän Kyläseura ry

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 25.3. klo 13  
Su 1.4. klo 13  

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi
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PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI

SEURAAVAT NÄYTÖKSET:
La 24.3.2018  klo 15.00
Su 25.3.2018  klo 15.00
La 31.3.2018  klo 15.00 
Su 1.4.2018  klo 15.00
Ma 2.4.2018  klo 15.00

Pe 6.4.2018  klo 19.00
La 7.4.2018  klo 15.00
Su 8.4.2018  klo 15.00

Käsikirjoitus
Tanja Puustinen-Kiljunen

Ohjaus
Elsa Ruokangas

Kosto-Inkeen kyläseuran näytelmäryhmä
esittää näytelmän

Ensi-ilta:  Pe  30.3.2018 klo 19.00 

Muut esitykset:
Su  1.4.2018 klo 13.00
Ke  4.4.2018 klo 19.00
Pe  6.4.2018 klo 19.00
Ke  11.4.2018 klo 19.00
Pe  13.4.3018 klo 19.00
Su  15.4.2018 klo 13.00
Ke  18.4.2018 klo 19.00
Pe  20.4.2018 klo 19.00
Su  22.4.2018 klo 13.00
Pe  27.4.2018 klo 19.00

 Su  29.4.2018  klo 13.00 

Liput:  13 €, alle 12 v  5 €
Tiedustelut ja varaukset: 

Puh. 041-7192565 / Tuula Tyni

      Järjestää: Kosto-Inkeen kyläseura      

 Näytelmän oikeuksia valvoo

Suomen Näytelmäkirjailijat ja 

Käsikirjoittajat

Esityspaikka: Inkeen koulu

Juliste Heidi Luokkanen

PuU:n UINTIJAOSTO 
Maaliskuun uintikisat 
Puikkarissa su 25.3. klo 17.00. 
Huom! Aloitetaan aikaisemmin kuin normaalisti!
Ilmoittautuminen paikan päällä ja osallistuminen 
maksutonta.

Tervetuloa kaikki entiset ja uudet uimarit!

Teemana luonto ja erä

Maalaismarkkinat 
Kuukasjärvellä 

Kyläkolmion talolla
(Kuukasjärven kouluntie 2)

La 24.3.2018 klo 11.00–15.00

Tervetuloa koko perheen tapahtumaan!
Järj. Kyläkolmio yhdessä alueen kyläläisten kanssa,

 Kuukkaanseudun Erä ry ja Kuukasjärven Maatalousnaiset.

*  Kanojen kauneuskilpailu! 
Kotieläimiä, poniratsastusta.

*  Esityksiä luonnosta ja  
erästyksestä,  
mm. Lintumiehestä.  
Klo 12 Raimo Siurua,  
klo 13 Antero Koivula,  
klo 14 Jouko Höyhtyä (MHY).

*  Myyjäispöydästä  
tuoreita rieskoja, munkkeja, 
leivonnaisia…

*  Markkinaravintola ja  
kotakahvila.

*  ”Heleppoheikki”  
myy halapaa karkkia.

*  Mäenlaskua,  
mukavaa yhdessäoloa…

*  Myös korttimaksut

Keijo Pintamo-Kenttälä ja Aleksi Härkönen 
menestyivät sotilaiden SM-hiihdoissa
Sotilaiden maasto- ja am-
pumahiihdon SM-kil-
pailut järjestettiin Kajaa-
nissa 14.-16.3. Samassa 
yhteydessä järjestettiin Pääl-
lystöliiton ja Aliupseerilii-
ton hiihtomestaruuskilpailut 
rynnäkkökivääriampuma-
hiihdossa, ampumahiihdos-
sa ja maastohiihdossa. 

Kilpailijoita oli ilmoittau-
tunut 220, joista varusmiehiä 
90 ja reserviläisiä 30. Joukku-
eita kilpaili yhteensä 28 puo-
lustusvoimista ja rajavartio-
laitoksesta.

Iinattijärveltä kotoisin ole-
va Kainuun rajavartiostoa 
edustava vanhempi rajavar-
tija Keijo Pintamo-Kenttälä 

menestyi parhaalla mahdol-
lisella tavalla ikäluokassaan. 
Pintamo-Kenttälä voitti 
kummankin osallistumansa 
henkilökohtaisen kilpailun 
mm. yli 35 maastohiihdon 10 
km vapaan ja 35-45 v rynnäk-
kökivääriampumahiihdon. 

Porin Prikaatia edustava 
pudasjärvinen kokelas Alek-

si Härkönen sijoittui prons-
sille varusmiesten sotilas-
suksisarjassa, jonka voitti 
Jääkäriprikaatin alikersantti 
Mikko Rahkola Rovaniemel-
tä, joka edustaa Pudasjärven 
Urheilijoita yleisurheilussa.

Muissa sarjoissa eniten 
menestystä saivat Kajaanin 
sotilaat kotiladuillaan. AH

Kisakeskus Luppoveden huoltorakennuksella, 
opastus Syötekyläntieltä. (Lisätietoja 040 531 9658)

Syötteen kyläyhdistys ry Tervetuloa!

YLEISET PILKKI-
KILPAILUT SYÖTTEELLÄ 

LUPPOVEDELLÄ
La 31.3. klo 11.00–14.00. 

Sarjat: Miehet, Naiset, Nuoret.
Osanottomaksu 10€ miehet ja naiset. 

5€ nuoret (alle 15 v.)
PÄÄPALKINTO STIHL MS 170 MOOTTORISAHA

Ym. Hyviä tavarapalkintoja
Kisakanttiinista lättykahvit ja makkarat!

POIKKEUKSIA 
KAUPUNGINTA-
LON AUKIOLO-
AJOISSA
to 29.3. klo  8-15 
pe 30.3. suljettu 
ma 2.4. suljettu

Hyvää pääsiäistä!

TEHOKÄVELY su 25.3. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, jonka maksaa 

osallistujien puolesta PuU Kuntourheilujaosto.   
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Mäkihypyssä hyviä sijoituksia
Pudasjärven mäkihyppääjät 
menestyivät lauantaina 17.3. 
Hopeasompa -kilpailus-
sa Ounasvaaralla. Topi Ket-
tunen hyppäsi hopealle sar-
jassa M8. Hieno saavutus. 
Topin hypyt kantoivat 12 ja 
11,5 metriä. Yhteispistemää-
rä 172,7 pistettä. Voittajaksi 
hyppäsi Lahden Hiihtoseu-
raa edustava Pyry Keski-
nen vain metriä pidemmälle 
kantaneilla hypyillä.

Sara Leino sijoittui hie-
nosti seitsemänneksi tyttö-
jen N10 sarjassa. Saran hy-
pyt kantoivat 11 ja 11,5 
metriä.

Ossi-Matias Kettunen 
hyppäsi puolestaan kahdek-
sanneksi M10 sarjassa 11 ja 
12 metriä kantaneilla hy-
pyillä. Nämä sarjat hypättiin 
K15 mäessä.

Paikkakunnan lahjakkaat 
hyppääjät ovat menestyneet 
tosi mahtavasti ajatellen sitä 
lyhyttä aikajaksoa jolloin 
täällä on harrastusta elvy-
tetty ensin Mika Kuusijär-
ven, nyttemmin Stefan Kar-
jalaisen ja Jaakko Lukkarin 
valmennuksessa. Myöskään 
olosuhteilla ja resursseilla 
emme täällä pysty kilpaile-
maan muiden hyppypaikko-

jen kanssa. Meidän hyppää-
jät antavat muille tasoitusta 
K12 - K15 metrin mäkien 
puuttumisesta johtuen. Tai-
valvaaralta löytyy kyllä vas-
taavia, mutta matkat sinne 
aiheuttavat rajoituksia har-
joitteluun. 

Topin ja Osen isä Keijo 
muisteli vastaavaa kilpailu-
tapahtumaa vuodelta 1984, 
jolloin hän voitti Ounasvaa-
ralla pidetyn hopeasom-
pakilpailun yhdistetyssä ja 
sijoittui kakkoseksi erikois-
mäessä.

Siihen aikaan päästiin 
vain vaativien karsintojen 

kautta tähän korkealle ar-
vostettuun Hopeasompa 
kilpailuun. Osallistujia oli 
satamäärin. Nykyään mä-
kihypyn harrastajamäärät 
ovat niin pienet, että kaik-
ki halukkaat mahtuvat mu-
kaan. Tänä vuonna osallistu-
jia oli tyttöjen sarjoissa 35 ja 
pojissa 60. Hopeasommassa 
kilpaillaan 8 - 16 ikävuoden 
sarjoissa. 

Ensi viikonvaihteessa kil-
paillaan Taivalvaaralla Suo-
men mestaruudesta HS 80 
mäessä ja yhdistetyssä.

Paavo Ervasti

Atte Särkelä julkisti elämäntarina kirjansa
Syötteellä -50 luvulta lähti-
en taksi- ja matkailuyrittä-
jänä toiminut Atte Särkelä 
on toteuttanut pitkäaikaisen 
haaveensa saada vaiherik-
kaasta elämästään kertovan 
kirjan. Kirjan ”Kohti ärjän-
nettä” -julkistustilaisuus oli 
5.3. Aten kodassa Syötteel-
lä. Päivän kuluessa kävi pai-
kallista väkeä ja matkailijoita 
kahvilla, tapaamassa kirjaili-
jaa ja kirjan kirjoittajaa Erkki 
Riihiahoa ja kirjaa myös han-

Erkki Riihiaho ja Atte Sär-
kelä kirjoittivat omistuskir-

joituksia kirjan julkistus-
tilaisuudessa ostettuihin 
kirjoihin, joita ostamassa 

oululaiset Kimmo Laine ja 
Sari Reinikainen-Laine sekä 

Syötteellä asuva  
Leila Laine.

kittiin omistuskirjoituksil-
la. Kirjaa on edelleen myyn-
nissä mm. Syötekeskuksella. 
HT
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

2 PKT 10 KPL

LOUNASSÄM-
PYLÄT

8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

1,00
pss

MÖKKIPULLA
6 kpl/390 g

3,59

LAATIKOT
maksa, lihaperunasose, 

lihamakaroni 400 g

0,99

PIZZAT
jauheliha, meetwursti, 

BBQ-kana
200 g

0,99

KULINAARI 
KYLMÄSAVU

härkä tai kinkku, 100 g

5,00
pss kpl

2 PKT

ras

HARD 
CANDY XXL

1,99
prk

Kinder
MUNA

20 g

0,69
kpl

Milka
SUKLAA-

LEVYT 100 g

0,99
kpl

Fazerin
PIKKU-

PATUKAT

2,00
5 KPL

Tipun
SUKLAA-
TÄYTE-

MUNAT 97 g

0,75
pss

Prix 
MAKOISA 

SUKLAAMUNA 
SEKOITUS 

500  g

3,99
pss

Milky Kid
SUKLAA-
MUNAT

0,30
kpl

Prix HUPAISA 
SUKLAA-
MUNA-

SEKOITUS 
350 g

2,99
pss

Auriel
NAISTEN 
PAITA 
(24,40)

Naisten
T-PAITA
harmaa

Nellie´s
TYTTÖJEN 
LEGGINS
120-170 cm

Me&Play
TYTTÖJEN 
PAITA 90-120 cm

Finlayson
TYYNYLIINA
50x60

Kaunis koti
PUSSI-
LAKANASETTI
150x210, 50x60

Finlayson
ALUSLAKANA
150x270

180x270

240x270

15,50

21,60

26,5015,00 10,00
3 KPL

5,50 4,95 6,99 19,95

8,95

Lasten
LUMIKOLA

169,-

Moottorikelkan
AHKIO + AISA

149,-

METSÄSUKSET
+siteet +sauvat, 
pituus 250 cm

10,00

TALIPALLO-
SANKO 30 kpl

3990,-

Tayga 250 cc
MOOTTORI-
KELKKA touring

69,95

PORAKAIRA
130 mm

49,90

Fiskars
LUMIKOLA

399,-

Moottorikelkan
TALOUSREKI

49,90

Lasten
POTKURIT

7,95

AURINGON-
KUKANSIEMEN
5 kg

5990,-

Tayga 550 cc
MOOTTORI-
KELKKA touring

350,-

MOOTTORI-
KAIRA
200 mm

9,95

Orthex
PULKAT

495,-

Moottorikelkan
TUKKIREKI

69,90

Aikuisten
POTKURIT

599,-

Espina
LUMILINKO
6,5 hp

1990,-

Polaris 340 cc
MOOTTORI-
KELKKA touring

450,-

MOOTTORI-
KAIRA
250 mm

199,-

HIIHTÄJÄN 
AHKIO + AISAT

Stiga
SUKSISETTI
90 cm

10,00

TALITANKO
1 kg

990,-

Espina
LUMILINKO
11 hp

59,90

JÄÄKAIRA
100 mm

kpl

Alkaen

YHTEISHINTAAN

2 ÄMPÄRIÄ

5 KPL

sanko

VAIN 2 kpl jäljellä

VAIN 1 kpl jäljellä

Stiga
SUKSISETTI
110 cm

29,90

39,90

PÄÄSIÄISEEN: VIRPOJILLE PALKAT:


