
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 5.3.2014

nro 10 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Historiaa, 
nykypäivää ja 
tulevaisuutta 

375-vuotisjuhlassa 
s.  4-5

10€
Suuri erä 

merkkikehyksiä

mmememe

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

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

10€
Suuri erä 

merkkikehyksiä

mmememe

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

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

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, 
tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 
598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi 

AJANVARAUS silmälääkärille 
tai optikolle 010 190 200

TOISET SILMÄLASIT TAI AURINKOLASIT 

VOIMAKKUUKSILLA KAUPAN PÄÄLLE

21osta
maksa

TUPLAPÄIVÄT

+ BONUS TUPLANA

Bonus tuplana

S-kanava.fi

Bonusjopa 10 %

LAHTI Holman Prisma 03 752 1070, 
Keskusta 03 524 0400, 
Launeen Prisma 020 712 2312*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, 
tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 
598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi 

AJANVARAUS silmälääkärille 
tai optikolle 010 190 200

TOISET SILMÄLASIT TAI AURINKOLASIT 

VOIMAKKUUKSILLA KAUPAN PÄÄLLE
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maksa

TUPLAPÄIVÄT
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Bonus tuplana

S-kanava.fi

Bonusjopa 10 %

LAHTI Holman Prisma 03 752 1070, 
Keskusta 03 524 0400, 
Launeen Prisma 020 712 2312*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, 
tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 
598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi 

AJANVARAUS silmälääkärille 
tai optikolle 010 190 200
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LAHTI Holman Prisma 03 752 1070, 
Keskusta 03 524 0400, 
Launeen Prisma 020 712 2312*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, 
tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 
598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi 
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tai optikolle 010 190 200
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Bonus tuplana

S-kanava.fi

Bonusjopa 10 %

LAHTI Holman Prisma 03 752 1070, 
Keskusta 03 524 0400, 
Launeen Prisma 020 712 2312*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset 
silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, tarjoamme edullisemman. 
Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit ja kehykset laajasta erikoismallistosta. 
Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % 
maaliskuussa maksetuista ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. 
Etusi arvo jopa 598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi
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Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma–pe 9.30–17

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

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, 
tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 
598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi 

AJANVARAUS silmälääkärille 
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tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, 
tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 
598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi 
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Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, 
tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 
598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi 
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*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla kaupan päälle, 
tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.3.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 
598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi 

AJANVARAUS silmälääkärille 
tai optikolle 010 190 200

TOISET SILMÄLASIT TAI AURINKOLASIT 

VOIMAKKUUKSILLA KAUPAN PÄÄLLE

21osta
maksa

TUPLAPÄIVÄT

+ BONUS TUPLANA

Bonus tuplana

S-kanava.fi

Bonusjopa 10 %

LAHTI Holman Prisma 03 752 1070, 
Keskusta 03 524 0400, 
Launeen Prisma 020 712 2312*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min
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Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien 
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saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % maaliskuussa maksetuista 
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Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
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Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
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Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma–pe 9.30–17

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
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päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

MAALISKUUN TARJOUS
Hot Stone-jalkahoito

TULOSSA NAISTENPÄIVÄNÄ
LA 8.3.2014 KLO 15-20

MEIKKI-ILTA!

~MEIKKAUSOPASTUSTA

~YOUNGBLOOD-MINERAALIMEIKIT -20%~YOUNGBLOOD-MINERAALIMEIKIT -20%

€50

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

VAIN SUNNUNTAINA:

2 PAKETTIA

hErNEKEITTo
450 g

0,99
kpl

AmErIKAN
PEKoNI

170 g

SIKA-NAUTA
jAUhElIhA

400 g

2,29
ras

rUISPAlAT
9 kpl/500 g

1,00
pss

hollANd
EdAm

jUUSToSIIVU
1 kg

7,49
pkt

goUTEr
mAKKArATANKo

 2 kg

NAISTEN
TUUlIPUKU

59,80

NAISTEN
TUUlIPUKUjA

ERÄ!

2,29
pkt

5,90
tanko

2,00

 ATrIA ATrIllI 
grIllImAKKArA

400 g

35,00

lASTEN
TUUlIPUKU

38,50

8,90

ATom
jääKENgäT

mIESTEN
SKIlA SofTShEll
TAKKI

49,80

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe klo 9-16, la suljettu
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Moniteholasien ostajalle

samoilla voimakkuuksilla 
kaupan päälle!!!

aurinkolasit

suojaa silmäsi kevätauringolta 
uudet aurinkolasimallistot 

saapuneet!
Mm. rayBan, oakley, Bollé... 

Yksiteho 
aurinkolasit 
voimakkuuksilla79,-

alk.

lääkäriajat: 

ke 12.3. , ke 26.3. ja ke 2.4.  

Varaa aika

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

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

Ompelupalvelu

9,90Alkaen

YksIvärIseT 
verhO-

kAnkAAT

TähTIPIPOjA
useita eri värejä

sänGYn-
PeITe TIkIT

-30%

9,90

/metri
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

"Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi 
heidän rikkomuksensa, antaa myös 
taivaallinen isänne teille anteeksi." 

(Luuk. 6:14) 

Jeesuksen antama ohje on hyvin yksinkertainen, mut-
ta verrattain vaikea toteuttaa. Miten voimme antaa 
anteeksi meihin kohdistuneet loukkaukset ihmissuh-
teissamme niin perheessämme, ystäväpiirissämme, 
kirkkoyhteisössä, työpaikalla tai missä hyvänsä, jossa 
elämme toisten ihmisten kanssa? Mikä estää meitä to-
teuttamasta tätä selkeää ohjetta?  Ylpeys.

Ylpeys kovettaa sielumme, näkyy olemuksessam-
me ja saattaa meidät erilleen toisistamme. Ylpeys on 
kaikkien ihmissuhdeongelmien äiti. Ylpeyden synti on 
kuin siemen, josta versoaa monet muut synnit. 

Jeesuksen ohjeen voi kääntää toisin päin: koska 
teidän taivaallinen isänne antaa rikkomuksenne an-
teeksi, tulee teidän antaa myös toisten ihmisten tei-
hin kohdistamat rikkomukset ja loukkaukset anteeksi. 

Näkyvä osoitus synnin voimasta on ihmisten vä-
linen vihanpito ja erilleen ajautuminen. Mutta jos so-
vitamme Jumalan anteeksiantamuksen itsemme ja 

lähimmäisemme väliseen suhteeseen, annamme toi-
sillemme vilpittömästi anteeksi, silloin synti menettää 
voimansa. 

Itse asiassa tapahtuu vielä paljon enemmän. Isä 
Alexander Schmemann kirjoittaa: "Anteeksiantamus 
on (...) Jumalan valtakunnan ´läpimurto´ tähän syntiseen 
ja langenneeseen maailmaan." 

Toisin sanoen anteeksiantaminen ei ole vain syn-
nin poispyyhkimistä, vaan Jumalan valtakunnan todel-
lisuuden tuomista keskuuteemme. Synnin voittamisen 
tilalle ei tule mitäänsanomatonta tyhjyyttä, vaan an-
teeksiantamus avaa oven Jumalan pyhyydelle, hänen 
läsnäololleen. 

Ja siellä missä Jumalan valtakunta on läsnä, siellä 
elämän todellinen tarkoitus avautuu meille: Minä en 
elä itseäni varten. Minä en ole kaikkeuden keskus. Elä-
mäni päämäärä on Jumala ja tarkoitus toisten palvele-
minen. Vääristyneen yksilöllisyyden tilalle tulee keski-
näinen rakkaus ja myötätunto.

Miten paastota?
Kristilliseen paastoon kuuluu kolme pääasiaa: ruo-
kapaasto, rukoileminen ja almujen antaminen. Paasto 

onkin hyvin arkista, yksinkertaista ja käytännönläheis-
tä toimintaa. Oleellista on yksinkertainen elämäntyyli 
ja toisen huomioiminen.

Paaston aikana on tarkoitus uudistaa suhdetta 
Jumalaan, omaan itseensä, toisiin ihmisiin ja elinym-
päristöön. Paaston aikana tee matka omaan sisim-
pääsi, mutta älä käperry itseesi, vaan aseta itsesi lä-
himmäisesi palvelukseen. 

Kun paastoat, älä tee sitä tekopyhästi. Älä tee paas-
toamisestasi numeroa. Älä tuohdu, mikäli paastoamis-
tasi ei huomata.  Olet saanut palkkasi, mikäli asetat 
paastosi päämääräksi ihmisten huomion. Tällöin paas-
tollasi ei ole merkitystä eikä se hyödytä sinua millään 
tavalla. Paastoa salassa. "Silloin si-
nun paastoasi eivät näe ihmiset, 
vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, 
joka näkee myös sen, mikä on sa-
lassa, palkitsee sinut." (Luuk. 6:18).

Marko Patronen
kirkkoherra 
Oulun ortod. seurakunta

Suuren paaston alkaessa

Konfirmaatiomessu kir-
kossa sunnuntaina 9.3. kel-
lo 10.00, Juha Kukkurai-
nen,  Keijo Piirainen.
Tuhkakeskiviikon ilta-
kirkko seurakuntakodis-

sa keskiviikkona 5.3. kello  
19.00, Juha Rauhala, Keijo Pii-
rainen.
Kuusamon veteraanimies-
laulajien laulutilaisuus Tal-
visodan muistolle seurakun-
takodissa  torstaina 13.3. kello 
15.00. Kuoroa johtaa kantto-
ri Raimo Heikkilä ja säestää 
Keijo Piirainen. 
Kuulovammaisten leiripäi-
vä Kuusamossa ti 18.3. Il-
moittautumiset ja ruokava-
liot kirkkoherranvirastoon ti 
11.3. mennessä. Lisätietoja: 
diakonissa Eeva Leinonen p. 
0400 866 480.

Konevitsa-kvartetin  kon-
sertti  seurakuntakodissa tiis-
taina 18.3. kello 19.00, ohjel-
mamaksu 10 €  Konevitsan 
luostarin hyväksi.
Kuorot:  Kuoroja ei viikolla 
10.  Eläkeläisten musiikkipii-
ri ke 12.3. kello 13.00.
Lähetystyö: Kirpputori  kes-
kiviikkona 5.3. kello 10.00–
13.00. 
Ystävänkammari:  ystävän-
kammari ti 11.3. kello 12.00.
Sauvakävely: sauvakävely 
tiistaina 11.3. kokoonnutaan 
Liepeeseen.
Perhekerho:  Liepeen  väen-

tuvassa perhekerho  torstaina 
6.3. kello 10.00-13.00 ja ilta-
perhekerho torstaina 6.3. kel-
lo 16.30-18.30 mäenlaskua ja 
makkaranpaistoa. Perheker-
ho Korpisen kylätalossa kes-
kiviikkona 12.3. kello 10.00-
13.00. 
Päivä- ja pallerokerhoja ei  
viikolla 10. 
Varhaisnuorten Hiihtolo-
maleiri Hilturannassa 8.-9.3. 
2014. Leiri on tarkoitettu 9-13 
vuotiaille tytöille ja pojille. 
Leiri on ilmainen. Sitovat il-
moittautumiset tiistaina 4.3.  
Lisätietoja ja ilmoittautumi-

Koillismaan rovastikunnalli-
nen saattohoitokoulutus tors-
taina 27.2. Pudasjärven seu-
rakuntatalolla kokosi yhteen 
kolmen seurakunnan (Kuusa-
mo, Taivalkoski, Pudasjärvi) 
sekä hoitoalan työntekijöitä ja 
omaishoitajia Pudasjärveltä.

Kirkon yhteisvastuuke-
räyksen kotimainen kohde 
on tänä vuonna saattohoito - 
"Lahjoita hyvä kuolema!" Yh-
teisvastuuvaroin on tavoit-
teena luoda valtakunnallinen 

Yhteisvastuukeräyksellä saattohoitoon koulutusta

saattohoidon osaamisverkos-
to järjestämällä koulutusta 
saattohoidosta sekä perusta-
malla tuki- ja neuvontajärjes-
telmä ammattihenkilöstön, 
potilaiden ja omaisten tar-
peisiin. Tavoitteena on myös 
nostaa esiin kirkon sielunhoi-
don saatavuus osana kuole-
van kokonaisvaltaista huo-
lenpitoa sekä omaisten ja 
hoitohenkilöstön tukemis-
ta. Keskustelun herättäminen 
saattohoidosta ja siihen lähei-
sesti liittyvistä teemoista, ku-
ten kuolema, elämän rajalli-
suus, ihmisen arvo ja elämän 
arvot sekä ihmisten asentei-
siin vaikuttaminen ovat myös 
keräyksen tavoitteena.

Koulutuspäivän aikana 

saattohoitoa lähestyttiin eri 
näkökulmista. Johdatuksen 
päivän teemaan piti Kuusa-
mon seurakunnan lehtori ja 
sairaalateologi Elsa Koivu-
ranta. Terveyskeskuslääkä-
ri Terttu Ahonen puhui saat-
tohoidon teoriaa ja toi esiin 
myös parantumattoman sai-
rauden eri vaiheita ja keinoja 
muun muassa kivun hoitami-
sessa. Lähihoitaja Kirsti Vep-
säläinen kertoi hoitajan työstä 
saatettavan ja hänen omais-
tensa lähellä. Molemmat ovat 
Pudasjärveltä. Sairaalapappi 
Juha Kyllönen Oulusta puhui 
tehtävästään sairaalassa sekä 
kokemuksistaan yhteistyöstä 
kuolevien, omaisten ja hoito-
henkilökunnan kanssa. Hän 

esitti myös kirjoittamiaan 
runoja, joiden sisällön hän 
on ammentanut käytännön 
työstään kuolevien ja omais-
ten lähellä. Kahden omaisen 
puheenvuoro läheisen saat-
tamisen viimevaiheista aina 
kuoleman hetkeen saakka oli 
koskettavaa kuultavaa.

Monet koulutukseen osal-
listuneet ilmaisivat spontaa-
nisti tyytyväisyytensä koulu-
tuspäivän antiin.

Saattohoidolla tarkoite-
taan kuolemaa lähestyvän 
ihmisen kokonaisvaltaista 
ja yksilöllistä huomioimista, 
jossa hyvän perushoidon li-
säksi vastataan hänen fyysi-
siin ja henkisiin tarpeisiinsa, 
lievitetään hänen oireitaan 

nen tiina.inkeroinen@evl.
fi tai  040 572 4636. Leirille 
mahtuu vielä.
Lapsiparkki  (ei viikolla 
10) seurakuntakodissa per-
jantaisin 9.30–12.00   park-
kiin voi ilmoittautua etukä-
teen  (08) 882 3100.  Lapsille 
pieni välipala mukaan. 
Rauhanyhdistykset: Päi-
väseurat Kurenalan  rau-
hanyhdistyksellä sunnun-
taina 9.3. kello 13.00 (Kari 
Gustafsson, Seppo Ranua).
Haudattu:  Aulis Antero 
Jussila  67 v,  Timo Kalervo 
Puolakanaho 61 v.

sekä tuetaan potilaan omai-
sia. Saattohoidon tarkoitus 
on tarjota saatettavalle hyvä 
elämä loppuun asti. Suomes-
sa saattohoitoa tarvitsee vuo-
sittain noin 15 000 parantu-
mattomasti sairasta ihmistä, 
joista noin 400-500 on lapsia. 
Hoitoalan ammattilaiset ovat 
todenneet, että tällä hetkel-
lä jokaisella hoidettavalla ei 
ole mahdollisuutta laaduk-
kaaseen tukeen ja hoitoon 
elämänsä viimeisillä metreil-
lä. Saatujen kokemusten mu-
kaan saattohoitotyötä tekevä 
hoitohenkilökunta tarvitsee 
jatkuvaa koulutusta ja työn-
ohjausta.

Pertti Kuusisto

Koillismaan rovastikunnan järjestämään, yhteisvastuukeräykseen liittyvään saattohoitokoulutukseen osallistui 
noin 50 henkilöä, omaisia sekä seurakuntien ja hoitoalan työntekijöitä.

Oulun seurakuntayhty-
män sairaalapastori Juha 
Kyllönen kertoi osallistu-
jille työstään ja kokemuk-
sistaan saattohoidosta.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Virpiniemessä hiihdettiin 
lauantaina 22.2. Pohjois-Poh-
janmaan hiihtomestaruuksis-
ta. Pudasjärvelle kilpailuista 
oli tuomisina kaksi pronssi-
mitalia. Sauli Kuopus oli kol-
mas miesten yleisessä sarjas-
sa. Sarjan voittajaksi hiihti 
Janne Stenbäck Kuusamon 
Erä-Veikoista ja toiseksi Ou-
lun Hiihtoseuran Kusti Kit-
tilä. Pronssille hiihti myös 
Antti-Jussi Raappana M12-
sarjassa. Antti-Jussille prons-
simitali maistui erityisen hy-
välle, sillä mitali tuli vuotta 
vanhempien poikien sarjassa. 
Kilpailuissa oli mukana Pu-
dasjärveltä myös Sonja Raap-
pana N13 sarjassa, sijoitus 9.

Kilpailu hiihdettiin pe-
rinteisellä hiihtotavalla, vaa-
tivissa maastoissa Virpi-
niemen urheiluopistolla. 

Kaksi pronssimitalia  
piirinmestaruushiihdoista

Pronssimitalistit Sauli Kuopus ja Antti-Jussi Raappa-
na.

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

Olosuhteet kilpailun aikana 
olivat hyvät, vaikka kilpailua 
edeltävän yön ja aamun lu-
misade teki laduista hieman 
nuljut ja liippaiset.

Kokonaisuudessaan oli 
mukava huomata, että Poh-
jois-Pohjanmaalla kilpahiih-
to kiinnostaa lapsia ja nuoria 
sekä aikuisia. Yhteensä hiih-
täjiä kilpailuissa oli pitkälti 
toista sataa ympäri Pohjois-
Pohjanmaata. Pohjois-Poh-
janmaalla on pyritty viime 
vuosina kannustamaan lap-
sia hiihdon pariin ryhmässä 
harrastaen. Jokainen ikäryh-
mä vauvasta vaarin on löy-
tämässä hiihdon uudelleen, 
monipuolisena, terveellise-
nä ja iloisena harrastuksena. 
Vanha ”karpaasien-laji” -aja-
tus on onneksi saatu siirret-
tyä ainakin lasten ja nuorten 

Tiistaina 25.2. pidettiin Ait-
tojärven koululla maisemail-
ta, joka herätti suurta kiin-
nostusta niin omalla kylällä 
kuin Pudasjärven muillakin 
kylillä.

Maisemailtaa alustivat 
ProAgria Oulun Maa- ja ko-
titalousnaisista Taimi Maho-
senaho sekä Kalle Hellström, 
Pohjois-Pohjanmaan liitos-
ta Kirsti Reskalenko sekä 
OAMK:sta Hilkka Heikki-
lä. Puheenvuoroja käyttivät 
myös kyläläiset.

Aittojärven ja Kynkään ky-
lät on parikymmentä vuotta 
sitten luokiteltu valtakunnal-
lisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi. Alueella on pitkä 
historia myös viljeltynä kult-

Aittojärvi-Kyngäs maisemailta veti väkeä

tuurimaisemana. Tuolloin 
kyläläiset aktiivisesti hoitivat 
maisemointia ja silloin oli vie-
lä laidunkarjaakin luonnosta 
huolehtimassa. Väen ikäänty-
misen ja karjatalouden vähe-
nemisen myötä ympäristö on 
osittain rehevöitynyt. Maise-
man elinvoimaisuus viljelys-
maisemana on vähentynyt ja 
peltoalueitten umpeenkasvu 
vaikuttaa alueen ominaispiir-
teisiin sekä arvoihin.

Aittojärvellä ja Ypykkäjär-
vellä on vanhaa perinteistä 
rakennuskantaa, johon liittyy 
rakennushistoriallisia sekä 
maisemallisia arvoja; on-
han siellä ihan omaleimaise-
na piirteenä näkymät järville. 
Kynkäällä puolestaan Livo-

jokivarsi lähiympäristöineen 
on asutettu ja sieltä niin ikään 
löytyy vanhoja perinneraken-
nuksia.

Nyt tätä kylämaisemaa 
olisi nopeasti alettava elvyt-
tämään ja siistimään, sillä 
maatalousympäristössä on 
paljon luonnon monimuo-
toisuuskohteita joita kuului-
si hoitaa.

Luennoitsijoitten päävies-
tinä oli, että monet elinym-
päristöt ja niiden lajit ovat 
käyneet harvinaisiksi luon-
nonniittyjen niitto- ja laidun-
tamiskäytön loppumisen 
vuoksi. 

Kalle Hellströmin mielestä 
Pudasjärvellä lampaiden lai-
duntamisen lisäämiselle oli-
si hyvät mahdollisuudet, sil-
lä maatalouden muutosten 
myötä käytöstä pois jääneet 
pellot sopisivat hyvin luon-
nonlaidunnukseen. 

- Aittojärvi-Kyngäs -alu-
eella metsittyneitä peltoja 
voisi raivata puoliavoimik-
si laitumiksi, aidata ja aloit-
taa lammaslaidunnus. Hoito-
tukia laiduntamiseen voivat 
hakea aktiiviviljelijät sekä re-
kisteröidyt yhdistykset. Ha-
kemuksen liitteenä tulee aina 
olla hoitosuunnitelma. Tuet 

ovat haettavissa seuraavan 
kerran keväällä 2015, opasti 
Hellström kuulijoita.

ProAgrian VYYHTI-hank-
keessa on mahdollista laatia 
tänä vuonna mallisuunnitel-
mia, jotka tulevat hankkeen 
nettisivuille muiden tukien 
hakua suunnittelevien avuk-
si. Mallisuunnitelmat ovat 
mukaan lähteville tahoille 
maksuttomia. Laidunnuksen 
edistämisessä hyvä työkalu 
voisi olla Laidunpankki, joka 
on netissä ilmainen kohtaa-
mispaikka laiduneläinten ja 
laidunmaiden omistajille. 

Aittojärvi-Kyngäs maise-
manhoitosuunnitelman laati-
misen yhteydessä selvitellään 
myös mahdollisuutta raiva-
ta keskeisiä maisemia muun 
muassa Siuruantien ja Livo-
joen sekä Aittojärven välissä. 
Halukkuutta kysellään maan-
omistajilta jalkautumalla ky-
lille, puhelimitse ja kirjeitse. 
Hoidon suunnittelua jatke-
taan työpajassa maaliskuun 
aikana. 

Ympäristöministeriö on 
käynnistänyt työn valtakun-
nallisesti arvokkaiden maise-
ma-alueiden päivittämiseksi. 
Työ sisältää alueellisen kuu-
lemisen ja valtioneuvoston 
päätöksentekoa varten tarvit-
tavan lausuntomenettelyn vi-
ranomaisille.

Tulosten perusteella ym-
päristöministeriö valmiste-
lee päätösehdotuksen, josta se 
pyytää lausunnot asianosai-
silta sekä ministeriöiltä ja lai-
toksilta.

Lausuntokierroksen jäl-
keen ympäristöministeriö 
esittelee valtioneuvostolle vii-
meistelemänsä, valtakunnal-
lisia maisema-alueita koske-
van uuden päätöksen vuoden 
2015 aikana.

Terttu Salmi

Maisemailta kiinnosti kyläläisiä.

hiihdosta taka-alalle. Myös 
Pudasjärvellä lapsia kannus-
tetaan tämän monipuolisen 

liikuntalajin harrastamiseen 
kahden hiihtokoulun kautta.  
Hiihdossa on potkua! MR 

Luonnonmukaista vesakontorjuntaa. Kuva Kalle Hell-
ström.

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

Latukahvila Pytkynpirtti
Syötekyläntie 382
puh. 044 363 3939
www.lahjanpuoti.fi

Avoinna joka päivä
15.2.-6.4.2014

klo 10-16
Herkulliset kotona 

leivotut munkit, 
pullat ja sämpylät. 

Lättypäivä tiistaisin!

Kahvilassa myytävänä 
huovutettuja lakkeja, 

lapasia ja koriste-esineitä: 
pupuja, pöllöjä, lumiukkoja.

tonttuja. Puukäsitöitä, kivita-
varasavesta tehtyjä koriste- ja 
käyttöesineitä, poronsarviko-

ruja, magneettikoruja. 

Kahvila sijaitsee n. 6 km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

Matkamuistoja, 
käsitöitä:

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

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

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

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Naudan
kalvottomat 
ULKOFILE

895895
990990

kg

ULKOPAISTI

kg

Naudan
SYDÄN n. 20 kg/ltk

195195

10001000
3 kpl

kg

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa



4 5nro 10PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti5.3.2014 5.3.2014nro 10

Pudasjärven 375 –vuotis-
juhlapäivän pitäjänkoko-
us ja konsertti järjestettiin 
keskiviikkona 26.2. Pudas-
järven kirkossa. Juhlaan 
osallistui noin 300 henkeä. 
Juhlan jälkeen siirryttiin 
Kurenalle seurakuntakes-
kukseen, jossa oli juhlatar-
joilua. Lopuksi vielä siir-
ryttiin seurakuntasalin 
puolelle, jossa emeritus-
maaherra Eino Siuruainen 
piti juhlaesitelmän Pudas-
järven kotiseutu – histori-
an kunnioituksesta tule-
vaisuuteen. 

Juhlan alussa esitet-
tiin rahvaanrunoilija Juu-
so Mursun vuonna 1787 
tekemään kronikkaan pe-
rustuvan ja siitä kirkko-
herra Toivo Hyyryläisen 
kirjoittama kohtaus ”Eräs 
Pitäjänkokous Pudasjär-
vellä”, jota esitteli terveh-
dyssanoissaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Timo Vähäkuopus. 

Näytelmä ajoittui 
1700-luvun lopulle, jol-
loin silloinen Oulun läänin 
maaherra Johan Fredrik 
Carpelanin osallistui kirk-
koherra Johan Frosteruk-
sen johtamaan Pitäjänko-
koukseen. Laajan pitäjän 
asukkaat olivat saapuneet 
päättämään kirkollisista ja 
maallisista asioista. 

Historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta

Ruotsin alamaisena Suo-
messakin elettiin hyödyn ai-
kakautta. Kirkkoa vaadit-
tiin hengellisen työn ohella 
opettamaan kansaa talou-
dessa, koulutuksessa ja köy-
häinhoidossa. Useimmat pa-
pit tekivät parhaansa, mutta 
rahvas taipui hitaasti uudis-
tuksiin. 

Kuninkaan edustajana 
maaherran oli valvottava 
laillisuutta ja elinoloja. Meni 
vielä lähes vuosisata ennen 
kuin maalliset tehtävät siir-
rettiin vuonna 1865 perustet-
taville kunnille.

Maaherra oli huolissaan 
siitä, että ei ole saatu aikaan 
riittävästi asioita kuntoon. 
Huomio kiinnittyi makasii-
niin, ruotuväkeen ja kuinka 
kirkon kunnosta on huoleh-
dittu, kattokin pitäisi tervata. 

Kirkkoherra yritti puolus-
tautua ja selitti, että on paljon 
työtä; maalliset ja hengelliset 
asiat täytyy hoitaa. 

-Milloin koittaisi aika, 
että kirkko ja maalliset asiat 
ovat erillään. Kansa on juku-
ripäistä, eivät tuo riittäväs-
ti puita, eikä viljoja. Samalla 
yritettiin maaherraa viihdyt-
tää. Hänen mielenkiinton-
sa yritettiin suunnata mui-
hin asioihin, että hän ei olisi 
pahalla päällä. Siinä laulet-
tiin laulukin ”Juokse poro-

sein”, johon myös juhlaylei-
sö sai yhtyä. 

Ja niinhän maaherra tote-
si lopuksi; 

-Teillä on hyvät virka-
miehet ja hallinnon hoitajat, 
kunhan vaan kaikki tekisivät 
kaikkensa ja olisivat mukana 
yhteiskunnan kehittämisessä 
ja kunhan ei vain sota ja rutto 
tulisi ja pilaisi kaikkea. 

Alpo Puhakan ohjaamas-
sa näytelmän rooleissa olivat 
Eino Siuruainen Oulun lää-
nin maaherrana, Juha Rau-
hala kirkkoherrana, Vesa 
Riekki kirkkoväärtinä, Kei-
jo Piirainen kappalaisena ja 
Alpo Puhakka talonpoikais-
runoilijana. 

Pudasjärveä  
arvostetaan
Kaupunki ja seurakunta ja-
koivat henkilökunnalleen ja 
luottamushenkilöille run-
saasti kunnia- ja ansiomerk-
kejä. Kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Arvo Niskasaari 
viittasi kaupungin ja seura-

Juhlan alussa oli näytelmä ”Eräs Pitäjänkokous Pudasjärvellä”, joka oli toteutunut 1700-luvun lopulla.  Pitäjän-
kokousta pitämässä Oulun läänin maaherra (Eino Siuruainen), kirkkoherra (Juha Rauhala), kappalainen (Kei-
jo Piirainen), kirkkoväärti (Vesa Riekki) ja talonpoikaisrunoilija (Alpo Puhakka). Häpeäpenkissä istuu Mauri Sii-
vikko. Kuva: Juha Nyman. 

Musiikkia esitti kanteleella Sari Hukari ja viululla Olli 
Heikkilä. 

kunnan alkuvaiheisiin, jol-
loin suuria yksiköitä jaettiin 
pienempiin. Muun muassa 
Iin suuresta seurakunnasta 
muodostettiin useita pienem-
piä seurakuntia. Nykyisin 
kehitys on päinvastainen.

-Ollaanko menossa taak-
sepäin. Toimikaamme yksis-
sä tuumin menneiden vuo-

sikymmenten pohjalta, hän 
totesi.  

Oulun hiippakunnan ter-
vehdyksen tuonut tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen 
Oulusta kertoi Pudasjär-
ven seurakunnan syntymi-
sen olleen osana suurempaa 
historian jatkumoa. Oulun 
kaupungin syntyminenkin 
ajoittui noihin aikoihin vuon-
na 1605. Pudasjärvi on ollut 
vuosisatojen ajan yksi alu-
eemme voimatekijöistä ja jät-
tänyt historiaan lähtemättö-
män jälkensä. Pudasjärveä 
arvostetaan myös Oulun 
hiippakunnassa, totesi Pikka-
rainen. 

Naapuri- ja lähikunnista 
juhlassa esittivät tervehdyk-
sen Kuusamo, Suomussalmi 
ja Puolanka. Oulu oli lähet-
tänyt kirjallisen tervehdyk-

sen, samoin Rajaseutuliitto. 
Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila luki myös EU-ko-
mission varapuheenjohtaja, 
komissaari Olli Rehnin juh-
laan saapuneen tervehdyk-
sen. 

Kuusamon kaupungin-
hallituksen varapuheenjoh-
taja Henna Hentilä-Määttä 
mainitsi harvaan asutuksen 
olevan kaupunkeja yhdistä-
vän tekijän. Suomussalmen 
kunnanjohtaja Asta Tolonen 
ja Puolangan kunnanjohta-
ja Seppo Rajala ehdottivat 
kumpikin yhteistyön tiivistä-
mistä kuntien välillä. 

Musiikkia esittivät Olli 
Heikkilä viulu ja Sari Huka-
ri kantele sekä kanttori Keijo 
Piiraisella oli useiden laulu-
jen lauluesitys kanttori Anna 
Kälkäjän säestyksellä. 

Kirkkoon oli kokoontunut noin 300 hengen juhlayleisö. 

Loppuvirteen yhtyneinä kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähä-
kuopus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, emeritusmaaherra Eino Siuruainen, hallintojohtaja 
Seija Turpeinen, asiakassihteeri Mariitta Timonen ja musiikinopettaja Sari Hukari. 

Puolangan kunnan ja seurakunnan tervehdyksen esit-
tivät kunnanjohtaja Seppo Rajala ja kirkkoherra Han-
nes Seppänen. 
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Historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta

Emeritus maaherra Eino 
Siuruainen puhui seura-
kuntakeskuksessa juhlatar-
joilun jälkeen. Vaikka ilta 
oli jo myöhäinen, oli seu-
rakuntasali lähes täynnä 
kuulijoita ja puheen lopuk-
si Siuruainen sai todella in-
nokkaat aplodit. 

Siuruainen esitti ensin 
laaja-alaisen historian kat-
sauksen, jonka pohjalta an-
toi evästyksiä tulevaisuu-
den suhteen.  

-Nykyään Pudasjärvel-
lä on luonnonvaroja, mai-
semia, väestöä, tuotantoa, 
kulttuuria ja toimiva yhdys-
kuntaverkosto. Yritykset, 
kyläyhteisöt ja palvelutuot-
tajat pitää saada kehittä-
mään paikalliseen kulutuk-
seen ja vientiin kysyttyjä 
tuotteita. Toisaalta palve-
lu- ja matkailutuotteilla pi-

tää pystyä houkuttelemaan 
ulkopuolisia asiakkaita. 
Niihin kuuluvat myös va-
paa-ajan asukkaat. Paikka-
kunnat kilpailevat niistäkin 
kiihtyvästi. 

Tälle perustalle on yri-
tyksissä, kylissä ja koko 
kaupungissa rakennettava 
tulevaisuuden tavoitevisio. 
Työn ja hyvinvoinnin kas-
vattaminen edellyttää uut-
ta ajattelua, tavoitteisiin si-
toutumista, tutkimusta, 
koulutusta ja laajoja ver-
kostoja. Millä tuotteilla ja 
palveluilla hankitaan väes-
tön toimeentulo ja vauraus 
toteuttaa hyvinvointipalve-
lut? Millä ominaisuuksilla 
Pudasjärvi erottuu positii-
visesti kilpailevista alueis-
ta? Mikä tekee kylät ja koko 
pitäjän puoleensa vetäväk-
si?

Paljon vahvuuksia
Tuleviin asioihin löytyy ai-
nekset historiasta. Ainesosi-
na käyvät metsästys, kalas-
tus, tervanpoltto, poronhoito, 
Vienan kauppiaat, sodan ko-
kemukset, suuret savotat, ui-
tot, asutustoiminta, talkoot, 
lähiruoka, energiaomavarai-
suus, maaseutuelämä ja lähes 
400-vuotinen selviytyminen. 

Nykypäivää ovat edelleen 
luonnonvarat ja maisemat, 
luontaiselinkeinot, maatalo-
us, muut yritykset, matkai-

Tuleviin asioihin löytyy ainekset historiasta

Suomen tasavallan presi-
dentin myöntämän Suomen 
Leijonan ritarikunnan an-
sioristin saivat Pentti Parta-
nen ja Kauko Seppänen. 

Suomen  
Kuntaliiton  
myöntämät 
Kultaisen ansiomerkin sai-
vat Esko Ahonen, Helena 
Koivula, Päivi Niemelä ja 
Heino Ruuskanen. 

Hopeisen ansiomerkin 
saivat Hanna-Riitta Hanhi-
suanto, Minna Maaria Ne-
vanperä-Jokikokko, Hilkka 
Parkkisenniemi ja Raili Rii-
hiaho. 

Pronssisen ansiomerkin 
saivat Piia Ervasti, Sari Hu-
kari ja Arja Tauriainen. 

Runsaasti 
ansiomerkkejä

Kirkkopalvelut/ 
Seurakuntatyön  
ansiomerkit:
Kultainen ansiomerkki: 
Iivari Jurmu, Tauno Ku-
jala, Juha Kukkurainen, 
Anja Lehmikangas, Mar-
ja-Sinikka Luokkanen, 
Arvo Niskasaari, Sinik-
ka Pietilä, Maire Puhak-
ka, Terttu Puurunen, Juha 
Riekki ja Pentti Riekki. 

Hopeinen ansiomerk-
ki: Esko Ahonen, Ant-
ti Hökkä, Eero Illikainen, 
Jukka Jaakkola, Vuokko 
Loukusa, Kaisa Nivala, 
Juha Rauhala, Tuulikki 
Tihinen ja Marko Väyry-
nen. 

Pronssinen ansio-
merkki: Jorma Alatalo, 
Eija Ikonen, Tiina Inke-
roinen, Irene Kortesalmi, 
Kerttu Luokkanen, Keijo 
Piirainen, Jouni Piri, Päivi 
Pohjanvesi, Pirkko Polvi, 
Kari Rissanen, Ulla Sal-
mela ja Taina Vainio. 

Emeritus maaherra Eino Siuruainen piti juhlaesitelmän 
Pudasjärven monista mahdollisuuksista. 

Seurakuntakeskuksessa juhlayleisöä kuuntelemassa Eino Siuruaisen juhlapuhetta. 

lu, Syötekokonaisuus, ke-
säpilkki, umpihankihiihto, 
Tolosen taide, hirsirakenta-
minen, lentopallo, kesämark-
kinat, kirkastussunnuntai, 
osaava väestö, toimivat pal-
velut, verkkokauppa ja kaik-
kea muuta. 

Ulkopuolisella voisi olla 
kysymyksinä tulevaisuu-
teen: Miltä Pudasjärvi näyt-
tää? Mikä täällä kiinnostaa? 
Mikä on paikkakunnan ima-
go? Millä kylät ja kaupunki 
profiloituvat? Meillä on nyt 

aika ja velvollisuus ja varmis-
taa paikkakunnan tulevai-
suus tavalla, johon jokainen 
sitoutuu ja johon myös nuo-
ret löytävät sijansa. 

Suomalainen  
sisu käyttöön
Työ lähtee meidän jokaisen 
omasta asenteesta ja elämän 
hallinnasta. Nyt historian 
rauhallisimpana ja vauraim-
pana aikana on edeltäneitä 
sukupolvia enemmän mah-
dollisuuksia rakentaa koti-

seudun ja koko isänmaan 
tulevaisuus. Mihin on kato-
amassa luovuus, päättäväi-
syys ja uuden luomisen ilo 
– kansainvälisestikin tun-
nettu suomalainen sisu?

Itsekäs taistelu hiipu-
van talouden jako-osista 
on käännettävä myöntei-
sen kasvun kehittämiseen. 
Siihen myös Pudasjärvel-
lä löytyvät hyvät edelly-
tykset!

Heimo Turunen

Kaupungin luovuttamien ansiomerkkien saajat Sari Hukari, Raili Riihiaho, Hilkka Parkkisenniemi, Hanna-Riit-
ta Hanhisuanto, Minna Maaria Nevanperä-Jokikokko, Heino Ruuskanen, Päivi Niemelä, Helena Koivula ja Esko 
Ahonen sekä Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin saajat Kauko Seppänen ja Pentti Partanen. 

Seurakunnan jakamien kirkkopalvelujen ja seurakuntatyön ansiomerkkien saajat kukitettuina. 

375 -vuotisjuhlassa
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Nämäkin hinnat
voimassa maaliskuun loppuun!

099
kg 119

kg

Hollannin 
Jonagold
omena

119
kpl

Suomalainen
jääsalaatti

Karhu olut 0,33 l tlk 
20-pack (3,27 l)
sis. pantit
Hinta voimassa 4.1. alk.089

pkt

Rainbow
kalapuikot 250 g 
pakaste (3,56 kg)

135
pss139

prk

Valio
Arki-
jogurtit 1 kg

Vaasan Isopaahto 
puolikas paahtoleivät 
320 g (4,21 kg)

199
pkt

179
pkt

299
ras.

Atria Hiillos 
grillimakkara 
400 g (4,97 kg)

Atria
pinaattiohukaiset
 400 g (4,47 kg)

HK Rypsiporsaan 
lihasuikaleet 
marinoitu 400 g
(7,47 kg)

Kreikan Ortanique
mandariini

325
pkt

HK
Kalkkunaleike 300 g
(10,83 kg)

2460
ltk

Enemmän kuin edullinen

Rainbow 
suomalainen
Broilerin
ohut leikkeet 
430-500 g
(13,83-11,90 kg)

595
ras.

Tuoretorin tuotteet voimassa 10.3. asti.

Suomalainen

Kalkkunaleike 300 g

(13,83-11,90 kg)
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Syötteen mökkiläisyhdistyk-
sen vuosikokous pidettiin 
lauantaina 1.3. Pikku - Syöt-
teen hotellilla, jossa osallis-
tujia oli viitisentoista yhdis-
tyksen jäsentä. Kahvittelun 
lomassa kerrattiin ensim-
mäisen vuoden tapahtumat 
ja jäsenhankinta. Verkostoi-
tuminen on ollut aktiivista 
ja eri toimijatahoilla mökki-
läisyhdistys on otettu hyvin 
vastaan. Paikallislehtiä kii-
tettiin toiminnan uutisoin-
nista.

Puheenjohtaja ja hallituk-
sen jäsenet valitaan vuodek-
si kerrallaan, koska toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen 
ja usealle yhdistyksen jäse-
nelle halutaan antaa mah-

Mökkiläisyhdistyksen toiminta myötätuulessa
dollisuus vastuutehtäviin. 
Toisaalta vuodeksi sitoutu-
minen ei käy kenellekään 
rasitteeksi. Kokous päät-
ti kuitenkin, että yhdistyk-
sen ensimmäinen puheen-
johtaja ja hallitus jatkavat 
vielä, koska perustamisvuo-
den jälkeen on vasta päästy 
vauhtiin. Puheenjohtajana 
jatkaa Katri Virtanen Ou-
lusta, varapuheenjohtajana 
Ilkka Marttila Oulusta, ra-
hastonhoitajana Jyrki Björn 
Oulusta, sihteerinä Teuvo 
Pieniniemi Utajärveltä ja La-
tupoolin jäsenenä Kullervo 
Törrö Raahesta. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Arvo 
Kareinen.

Kokous päätti kuluvan 

vuoden toiminnasta, jos-
sa uutena tapahtumana on 
Luppoveden ympärijuok-
su lauantaina 24.5. kello 10. 
Luppoveden juoksuun voi-
vat osallistua myös kävelijät, 
joille reitti muuttuu runopo-
luksi. Tapahtuma järjeste-
tään paikallisten yhteistyö-
kumppaneitten kanssa.

Katri Virtanen

Yhdistyksen 
hyväntuulinen hallitus 

valmistelemassa 
vuosikokousta. 

Vasemmalta Kullervo 
Törrö, Teuvo Pieniniemi, 
Ilkka Marttila, Jyrki Björn 

ja Katri Virtanen.

Oman terveydentilan seuranta on tärkeää

Pudasjärven Luontaistuotteen Johanna Malinen ja Terveysimpulssin Raija Tikka-
nen ovat järjestäneet Terveydenhoitajan mittauspäiviä Pudasjärvellä jo yli 10 vuo-
den ajan.

Pudasjärven Luontaistuot-
teen myymälässä oli per-
jantaina 28.2. Terveyden-
hoitajan mittauspäivä. 
Asiakkailla oli mahdolli-
suus mittauttaa mitä mo-
ninaisimpia omaan tervey-
dentilaansa liittyviä asioita. 
Pudasjärven Luontaistuot-
teen yrittäjä Johanna Ma-
linen ja terveydenhoitajan 
palveluita tarjoavan Ter-
veysimpulssi-yrityksen ter-
veydenhoitaja Raija Tik-
kanen laskeskelivat, että 
tällaisia mittauspäiviä on 
järjestetty Pudasjärvellä 
vuodesta 2001 lähtien. Vuo-
sittain mittauspäiviä pide-
tään noin kolme kertaa.

Johanna Malinen tote-
si, että lukuisat asiakkaat 
ovat tykästyneet tähän pal-
veluun ja tulevat mielellään 
tutun terveydenhoitajan 
luokse. Terveydenhoitaja 
Raija Tikkanen kertoi, että 
Terveysimpulssi tarjoaa asi-

akkaalle terveydenhuol-
toon liittyviä mittauspalve-
luja edulliseen hintaan. 

-Tärkeimpinä asioina on 
motivoida asiakasta omaan 
terveyden hoitoon ja ter-
veydentilan seurantaan. 
Lisäksi madalletaan kyn-
nystä käydä terveydenhoi-
tajan luona mittauksissa. 
Käyn mittaustulokset huo-
lella läpi yhdessä asiakkaan 
kanssa ja hän saa tarvittavat 
ohjeet sekä tarpeen mukai-
sesti ohjauksen jatkotutki-
muksiin, totesi Tikkanen.

Jo 13 vuotta Pudasjärven 
Luontaistuotteen yrittäjänä 
toiminut Johanna Malinen 
kertoi, että myymälä on pe-
rustettu vuonna 1980. 

-Valtakunnalliseen 
Luontaistuntija-ketjuun 
kuuluvia luontaistuote-
kauppoja on Suomessa va-
jaa 90. 

Suomalaisen Työn Liitto 
on myöntänyt Luontaistun-

tijoiden palvelulle Avain-
lippu-tunnuksen käyttöoi-
keuden. Käyttöoikeuden 
saamisen mahdollisti ket-
jumme alan paras koulu-
tustausta ja toisinaan hyvin 
vaativat myyntitilanteet. 

-On tunnettava ravinto-
fysiologiaa, eri sairauksien 
syitä ja oireita, sairauksien 
ruokavaliohoitoja, yrttien 
ja ravintoaineiden vaiku-
tuksia sekä luonnonmukai-
sen tuotannon ja luonnon-
kosmetiikan periaatteita. 
Lisäksi on osattava ottaa 
huomioon asiakkaan mah-
dollisen sairauden ja lääki-
tyksen asettamat rajoituk-
set. Itse olen käynyt muun 
muassa seuraavia kursseja: 
luontaistuotetietous, luon-
nonmukainen terveyden-
hoito ja fytoterapian perus-
teet, luetteli Malinen.

Pertti Kuusisto

Hetekylän 
Nuorisoseura 

osallistuu keräykseen ja 
haastaa sopivaksi 

katsomallaan summalla 
Hetejärven Maa- ja
Kotitalousseura ja 
Hetekylän alueen 
Metsästysseurat ja 

hirviporukat. 

Keskusta Pudasjärvi 
haastaa Pudasjärven 

Vasemmiston

Haasteita Uusi 
lastensairaalan 

hyväksi:

Hotelli Iso-Syötteellä lauan-
taina 8.3. tanssin ystäviä viih-
dyttää Tanssiorkesteri Ässät, 
joten luvassa on tuttuja ässä-
hittejä ja tanssimusiikkia lai-
dasta laitaan. Suositun Ässät 
orkesterin tarina on saanut 
alkunsa jo 1970- luvun jäl-
kipuoliskolla kokoonpanon 
tietenkin muuttuneena aiko-
jen saatossa. Tanssikansan 

Tanssiorkesteri Ässät 
Hotelli Iso-Syötteellä

Ässät- tanssiorkesteri 
soittaa tanssittavaa nuo-
rekasta tanssimusiikkia.

muistiin jääneistä 
saattaa löytyä seu-
raavia kappaleita: 
Salattu rakkaus, 
Terve sinä tyttö, 
Ässä hihassa, Sel-
laista kesää, Syksy 
saapuu kuitenkin, 
Lurjus, Dada-dii, 
Kaukainen maa. 

Ässät-orkes-
terin kokoonpanoon on as-
tunut tämän vuoden tam-
mikuussa uusi mies, Eki 
Anttila, joka soittaa bassoa, 
kitaraa ja laulaa. Saadun tie-
don mukaan Ekin viulun 
sorjaa ääntä tullaan kuule-
maan myös jossain vaihees-
sa, kunhan saadaan koneet 
kunnolla käyntiin. Trion 
muina jäseninä ovat Lare 
Siltala, joka laulaa ja soit-
taa rumpuja sekä kosketin-
ja hanurinsoitosta ja laulusta 
vastaava Pekka Peltola. PK

Hotelli Kurenkoskessa per-
jantaina 7.3. tanssimusiikista 
huolehtii Jarkko Honkanen 
yhdessä Taiga yhtyeen kans-
sa. Taiga-yhtye on keikkail-
lut Jarkko Honkasen kanssa 
Rakkauden kellot -singlen il-
mestymisen jälkeen vuodes-
ta 2005. Jarkko on lappilai-
nen laulaja-lauluntekijä, joka 
on tuonut iloa tanssipaikoil-
le vuodesta 2004 lähtien. 
Pitkäsoittoja Jarkko on jul-
kaissut kolme. Debyyttipit-
käsoitto Hetken kestää onni 
kerrallaan julkaistiin vuon-
na 2009 ja Illaksi kotiin vuot-
ta myöhemmin. Ennen kuin 
aamu koittaa -levy ilmestyi 
2012. Listasijoituksia ovat 
keränneet muun muassa 
singlet, Rakkauden kellot ja 
Haaveiden harhaa, joka nos-
tettiin kesän 2008 kymme-
nen äänestetyimmän kesähi-
tin joukkoon. Tammikuussa 

Jarkko Honkanen ja 
Taiga yhtye viihdyttää tanssikansaa

2014 Jarkolta julkaistiin sing-
le Jäit vierellein. 

Jarkon kanssa musisoin-
nista vastaavat Tero Ylisirk-
ka (basso, laulu), Matias Sas-
sali (rummut, laulu) ja Risto 
Mattanen (kitara, laulu) sekä 
Heikki Ketola (piano, koske-

Jarkko Honkanen & Taiga-yhtye, herrasmiehet ovat 
liikkeellä rempseällä pelimanniotteella ja aina yleisön 
ehdoin!

tinsoittimet). Menevään oh-
jelmistoon kuuluu tanssit-
tavimpia kappaleita kautta 
aikojen uusilla ja omintakei-
silla sovituksilla. Herrasmie-
het ovat liikkeellä aina remp-
seällä pelimanniotteella ja 
aina yleisön ehdoin! PK
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Pudasjärven Kylmänen 
Food Oy:n tehtaanmyymä-
lällä täyttyi 10 vuotta torstai-
na 27.2. Asiakkaille tarjottiin 
Lapin ukon keittoa naudan-
lihasta ja lisäksi grillikodas-
sa saattoi paistaa Kylmäsen 
grillimakkaroita. Tolosen 
Kotileivältä Lea maistatti ra-
tuleipää sekä herkkulimp-
pua ja Sallisen mausteiden 

Kylmäsellä 10 vuotta toimintaa Pudasjärvellä
Timo Ylikokkila maistatutti 
Kylmäsen kehittämällä riis-
tamausteella maustettua li-
hapataa.

Myymälän 10-vuotisjuh-
latilaisuuden järjestelyissä 
oli mukana työharjoittelija 
Anna-Reeta Illikainen, joka 
on OSAO Pudasjärven yksi-
kön matkailulinjan kolman-
nen vuoden opiskelija. Hän 

on ollut ideoimassa ja raken-
tamassa tapahtumaa opin-
näytetyönään. Myymälä-
päällikkö Juhani Mattila oli 
tyytyväinen mahdollisuu-
destaan antaa opiskelijalle 
tilaisuuden toteuttaa opin-
näytetyötään. Hän muis-
tutti myös, etteivät kaik-
ki tempaukset aina tapahdu 
nimenomaan matkailukoh-

teissa. Opiskelija voi saada 
tällaisten tapahtumien jär-
jestämisestä kullanarvoista 
kokemusta, ja pystyy myö-
hemmin tarjoamaan kerty-
nyttä osaamistaan paikalli-
sille yrittäjille. Varmastikin 
yrittäjät haluaisivat myös 
matkailijoiden virtojen py-
sähtyvän tapahtumiinsa.

Matkailijat ovat myös tär-
keä osa Kylmäsen Pudas-
järven liikkeen asiakkaita. 
Kylmäsellä liikkeet ovat nä-
kyvillä paikoilla vilkkaan 
maantien varressa. Liikkeitä 
on Pudasjärven lisäksi Rant-
silassa ja Sodankylässä. Mat-
tila kertoo, että pitkät auki-
oloajat ovat myös saaneet 
kiitosta erityisesti matkaili-
joilta. Hiihtolomalaisetkin 
luottavat siihen, että ohikul-
kumatkalta löytyy poronli-
haa ja muita suosikkituot-
teita.

Mattila vihjasi myös, että 
tulevaisuudessa lähialueel-
la tuotettua karitsaa tulee 
olemaan saatavilla nykyistä 
enemmän. Yhteistyötä teh-
dään paikallisen teurasta-
mon kanssa ja lähellä tuotet-
tujen lihatuotteiden jalostus 
paikallisille myytäväksi ha-
lutaan korostaa. Myös mui-

den paikallisten kanssa vi-
ritellään yhteistyökuvioita, 
kuten myös syntymäpäi-
vätapahtumassa tuotteitaan Myymäläpäällikkö Juhani Mattila ottamassa vastaan Pudasjärven Yrittäjien onnitte-

lut, jotka hänelle välitti hallituksen jäsen Matti Puolakanaho. 

Seppo Kumpumäen keittämä Lapin ukon keitto oli hy-
vin suosittua. Keittojonossa Taivalkoskelta Lappiin mat-
kalla ollut Mirja Syrjälä ja pudasjärveläinen Paavo Kok-
ko. Mirjan autonkuljettajajana ollut, ikänsä lapin kairoja 
kiertänyt ja siellä asunut Pentti Turtinen oli jo ehtinyt ot-
taa oman annoksensa ennen kuvan ottamista. 

esitelleiden Sallisen maustei-
den sekä Tolosen kotileivän 
kanssa.

Heimo Turunen

Lakarin koululla vietettiin 
perjantaina 28.2 Kaleva-
lan päivää. Oppilaat olivat 
valmistaneet suurikokoi-
sia maalauksia Kalevala ai-
heista ja tuoneet vanhoja 
esineitä näyttelyyn. Tee-
mapäivän saatiin tutustua 
vanhoihin tapoihin, opette-
lemaan muun muassa kan-
teleensoittoa, perinneleik-
kejä ja kilpalaulantaa. Eri 
luokissa ja salissa oli lu-
kuisia toimintapisteitä, joi-
hin kaikkien luokkien oppi-
laat kävivät tutustumassa. 
Opettajan huoneesta ker-
rottiin, että näin monipuo-
lisesti Kalevalan päivää 
vietettiin Lakarin koululla 
ensimmäistä kertaa. Kaikki 

Lakarin koululla vietettiin Kalevalan päivää

olivat päivästä hyvillään ja 
pääsivät viettämään ansait-
tua hiihtolomaa. PK

3A- ja 3B-luokan oppilai-
den työnä sai ihastella 
Sammon taonta- Kaleva-
lamaalausta.

Eskari-luokkalaiset oli-
vat tehneet suurikokoi-
sen Kalevalaisen taulun, 
jossa Joukahainen hävisi 
taistelun, kun Väinämöi-
nen lauloi Joukahaisen 
suohon.

Eskari- luokkalaiset tutustumassa vanhoihin esineisiin. Kaikilla oli päässään hieno, 
itse valmistettu Väinämöisen lakki.

3B- luokkalaiset seurasivat hymyssä suin luokkakavereidensa kilpalaulantaa. 5B-luokkalaiset soittivat mallikkaasti viisikielisellä kanteleella.
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Kansalaisopistolaiskunta jär-
jesti Kalevalanpäivänä 28.2. 
konsertin Uusi lastensairaa-
la 2017 -hankkeen hyväksi. 
Konsertti oli koonnut mit-
tavan joukon esiintyjiä. Yk-
sittäisten esiintyjien lisäksi 
kuultiin useampaa tätä ti-
laisuutta varten koottua ko-
koonpanoa. Konsertin tuot-
to oli 1400 euroa, kuulutti 
konsertin välillä pariinkin 
kertaan konsertin juontaja 
Hannu Tarvas, joka itsekin 
innostui välillä esiintymään 
kupleteillaan. 

Hyväntekeväisyyskonsertissa runsaasti esiintyjiä
Kansalaisopiston pu-

hallinorkesterin ympäril-
le muodostettu kokoon-
pano esiintyi Tuomo 
Honkasen johtamana. Vox 
Margarita- kuoro vahvis-
tettuna kansalaisopiston 
laulajilla oli valmistanut 
tilaisuutta varten Aira Siu-
ruainen-Kalliolan johtamana 
Jouko Tekoniemen sovitta-
man kansanlaulusikermän. 
Säestäjinä toimivat nuor-
ten kansanmusiikkiryhmä ja 
Pohjois-Pohjanmaan kansan-
musiikkiyhdistyksen jäsenis-
tä koottu muusikkoryhmä. 
Korkeatasoista kansanmu-
siikkia esittänyt Iin laulupe-
limannit esiintyi pudasjär-
veläissyntyisen Unto Kukan 
johdolla. 

Europarlamentaarikko 
Hannu Takkula oli koonnut 
konserttiohjelmiston, joka 
sai hyvän vastaanoton. Mu-
siikkiesitystensä välillä hän 
kertoi koskettavia kerto-
muksia musiikin synnystä ja 
elävästä elämästä.

Tilaisuuden päätti yhteis-
esitys, jossa esiintyivät kan-

Tilaisuuden päätti yhteisesitys, jossa esiintyi Kansalaisopiston Mieslaulajista, Eläkeläisten kuorosta, 
Vox Margarita kuorosta ja Lakarin koulun lapsikuorosta koottu suuri kokoonpano Reijo Kossin johtamana. 

Iin laulupelimannit saapuivat Pudasjärvelle esiintymään Unto Kukan (vasemmalla) 
johdolla. 

Kansalaisopiston puhalliorkesteri esiintymässä Tuomo Honkasen (edessä) johdolla. 

Yleisön maksama pääsylippujen tuotto luovutettiin lyhentämättömänä Uusi lasten-
sairaala hankkeen hyväksi.

Hannu Takkula esitti omia sävellyksiään ja kertoi sa-
malla niiden syntytarinoita. Säestäjinä olivat kokeneet 
muusikot Jari Levy piano ja Keijo Sipilä kitara.

Vox Margarita- kuoro vahvistettuna kansalaisopiston laulajilla lauloi tilaisuutta varten Aira Siuruainen-Kalliolan 
johtamana Jouko Tekoniemen sovittaman kansanlaulusikermän. Säestäjinä toimivat nuorten kansanmusiikki-
ryhmä ja Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistyksen jäsenistä koottu muusikkoryhmä. 

Konsertin juontajana toi-
mi tunnettu radiotoimitta-
ja Hannu Tarvas. 

salaisopiston musiikkiryh-
mistä, laulajista ja Lakarin 
koulun lapsikuorosta koot-
tu suuri kokoonpano Reijo 
Kossin johtamana. 

Konsertti toimi lähtö-
laukauksena haastekam-
panjalle, jonka kautta on 
tarkoitus saada mukaan 
mahdollisimman paljon pu-
dasjärveläisiä yhteisöjä ja 

yksityishenkilöitä, vetosi 
konsertin avaaja Mari Käl-
käjä. Konsertissa säestäjänä 
ja esiintyjänä toiminut Rei-
jo Kossi kertoi tyytyväisenä, 
että kaikki esiintyjät ja puu-
haihmiset tekivät konsertis-
sa kaiken talkoilla. 

-Rahallisia kuluja ei ol-
lut ollenkaan. Kaikki tuot-
to meni lyhentämättömänä 

Uusi lasten sairaalahank-
keen hyväksi, hän totesi. 

Keskustan Pudasjärven 
aktiivit järjestivät talkoilla 
väliajalla nautitut täytekak-
kukahvit. Hannu Takkulan 
äänitteiden myyntituotto ja 
Haukiputaalta saapuneen 
Eeva ja Kari Holman taitei-
lijapariskunnan taulujen, 
korttien ja kirjojen myyn-

tituotosta osa luovutettiin 
uusi lastensairaalahankkeen 
hyväksi. 

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

MAALISHULINAT
Tarjoukset voimassa 
keskiviikko-sunnuntai:

  

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Erä tuotteita 10€/kpl
Color mask 11.90€

Wella 500ml shampoo 
14,90€ Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

korpi kamina
HoX! isolla lasiluukulla

299,-

Helo
saunankiuas

HoX! lasiluukulla

199,-

Helo
valmispiippu

polTTo-
mooTTori

puunHalkaisukone
- 13 hp   - 10 tonnin

499,-

polTTo-
mooTTori

klapisirkkeli
- 13 hp  - terä

699,-
arcTiX

laTuHöylä
Huippu Hyvä!

199,-

auringon-
kukansiemen

15 kg

14,90

wc-isTuin
gusTavsberg
- sisältää istuinkannen

- kaksoishuuhtelu

249,-
säkki

299,-

6 kpl ERÄ!

18 kpl ERÄ!

15 kpl ERÄ!

20 kpl ERÄ!

6 kpl ERÄ!

2 kpl ERÄ!

10 kpl ERÄ!

100 säkin ERÄ! 3 kpl ERÄ!

lopuT
mooTTorikelkan

isoT aHkioT

199,-
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Pohjois-pohjanmaan lii-
ton 100 Megan Itä- ja Poh-
jois-Suomi hanke ja Kairan 
Kuitu järjestivät tiistaina 
25.2. Pudasjärvellä valokui-
tuseminaarin. Asia tuntui 
kiinnostavan monia ja val-
tuustosalissa pidettyyn tilai-
suuteen osallistuikin reilu 50 
henkilöä. Paikalle oli kutsut-
tu useita alan asiantuntijoita 
esittelemään uutta, valokui-
tuun perustuvaa tietoverk-
koasiaa.

Oulun kaaren tietohal-
lintapäällikkö Matti Mate-
ro esitteli, miten Oulun kaa-
ren kuntien alueilla jo tällä 
hetkellä hyödynnetään laa-
jakaistaverkon tietoliiken-
neyhteyksiä muun muassa 
kuntien terveys- ja sosiaa-
lipalveluissa. Kairan Kuitu 
Oy:n kanssa operaattoriso-

Valokuitutietoverkkojen rakentaminen  
on myös sijoitus tulevaisuuteen

pimuksen äskettäin allekir-
joittaneen Netpalaza Oy:n 
toimitusjohtaja Tommi Lin-
na kertoi yrityksen toimin-
nasta ja internetpalvelujen 
tarjonnasta.

Nestorcables Oy:n myyn-
tipäällikkö Jari Kleemo-
la esitteli muun muassa 
valokaapelitekniikan omi-
naisuuksia ja totesi, että va-
lokuitutietoverkkojen ra-
kentamisessa tehdään myös 
sijoitus tulevaisuuteen. 
Kleemolan mukaan nykyis-
ten valokuitukaapelien kes-
toikä on minimissään 50, 
jopa 100 vuotta. Lisäksi nel-
jä valokuitua sisältävä kaa-
peli mahdollistaa tulevai-
suuden varalta siirrettävän 
tietomäärän moninkertais-
tamisen ajatellen esimerkik-
si julkisten palvelujen teo-

reettisiin tarpeisiin, ennakoi 
Kleemola.

Epsolut Oy:n myyntipääl-
likkö Janne Lukkari esitteli 
yrityksen sähköisiä palvelui-
ta, joista esimerkkinä mai-
nittakoon pilvipalvelut ja 
nykyaikaiseen videoneuvot-
telutekniikkaan pohjautuvat 
kotihoivapalvelut. Lukkarin 
mukaan yrityksen tarjoaman 
palvelun ja nykytekniikan 
avulla yhteydenpito lähim-
mäisiin, ystäviin, terveyden-
huoltoon, omaan kouluun ja 
muihin palveluntarjoajiin on 
tehty helpoksi ja toimivaksi. 

100 Megan Itä- ja Poh-
jois-Suomi hankkeen pro-
jektikoordinaattori Timo 
Hänninen kertoi, että ha-
ja-asutusalueen laajakaista-
hankkeet ovat edenneet Poh-
jois-Pohjanmaalla. 

haston myöntämistä tuista 
ylivoimaisesti suurin potti, 
23 prosenttia on kohdistu-
nut Pohjois-Pohjanmaalle. 
Yhteensä Laajakaista kaikille 
2015 tukilainsäädännön mu-
kaista tukea Pohjois-Pohjan-
maan alueelle on myönnetty 
noin 8,5 miljoonaa euroa. Li-
säksi maaseuturahaston tu-
ella Pohjois-Pohjanmaalla 
on käynnissä tai vireillä vii-
si hanketta, joihin tukea on 
myönnetty neljä miljoonaa 
euroa. 

-Valtakunnallinen Laaja-
kaista kaikille 2015 -hanke 
on saanut aivan uudenlai-
sen merkityksen, kun kun-
nat ovat ottaneet toteutta-
misvastuuta hankkeissa. 
Nyt suunnitteilla ja käyn-
nisteillä olevat hankkeet tu-
levat toteuttamaan yhtey-
det loppuasiakkaille saakka 

haja-asutusalueiden lisäk-
si myös kuntien taajamiin ja 
niiden läheisyyteen. Meneil-
lään olevat hankkeet tulevat 
vaikuttamaan yli 40 000 poh-
joispohjalaisen tietoliikenne-
yhteyksien merkittävään pa-
ranemiseen. 

-Laajakaista kaikille 2015 
-hankkeesta on tullut vuo-
situhannen alun tärkein ja 
merkittävin kehittämishan-
ke maaseudulle ja maaseu-
tukunnille. Kuntavetoisena 
toteutetut hankkeet kantavat 
merkittävästi yhteiskunta-
vastuuta. Ne edistävät eko-
logista ajattelua, asukkai-
den hyvinvointia, tehostavat 
kuntapalveluita ja palvelu-
jen saatavuutta sekä edistä-
vät demokratiaa ja kansa-
laisten yhdenvertaisuutta, 
vakuutteli Hänninen. PK

Valokuituseminaariin osallistuneista kuvassa Epsolut Oy:n myyntipäällikkö Janne 
Lukkari, Netpalaza Oy:n toimitusjohtaja Tommi Linna, Oulun kaaren tietohallinta-
päällikkö Matti Matero, Nestorcables Oy:n myyntipäällikkö Jari Kleemola, 100 Me-
gan Itä- ja Pohjois-Suomi hankkeen projektikoordinaattori Timo Hänninen ja Kairan 
Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kälkäjä.

Pohjois-pohjanmaan liiton 100 Megan Itä- ja Pohjois-Suomi hankkeen ja Kairan Kuitu Oy:n järjestämään Valokui-
tuseminaarin osallistui yli 50 henkeä.

Kurenalan, Sarakylän ja Syöt-
teen kouluilla vieraili Kale-
valanpäivän merkeissä tors-
taina 27.2. mielenkiintoinen 
musiikkitrio. Lasten musii-
kistaan tunnettu musiikki-
duo, Soiva Siili esiintyi Ka-
levalan hengessä yhdessä 
tunnetun Vienankarjalaisen 
kantelemestarin Ivan Kiele-
väisen kanssa.

Kanteleen ja paimenpillin sointuja Kalevalan hengessä

Koululaiskonsertit oli jär-
jestänyt Pudasjärven kult-
tuuripalvelut yhdessä koulu-
jen kanssa.

Kurenalan koululla mu-
kaansatempaavaa musiikki-
esitystä oli kuulemassa taa-
jama-alueen kaikki luokat 
eskareista kuudesluokkalai-
siin, eli 290 oppilasta. Lap-
set osallistuivat innokkaasti 

musiikkiesityksiin monenlai-
sin kädenliikkein muusikoi-
den esittämien toiveiden mu-
kaisesti. Esityksessä lasten 
kanssa käytiin leikkimielises-
ti hetki kuuden vieraan kie-
len kielikouluakin. Yleisö sai 
kuulla ja ihmetellä 40 minuu-
tin musiikkiesityksen aikana 
tavallisuudesta poikkeavien 
soittimien säveliä. Soitinva-
likoimaan kuului kanteleen, 
kitaran ja haitarin ohel-
la muun muassa sadeput-
ki, kehärumpu, munniharp-

pu, puiset pillit ja puulusikka 
sekä ruokopillisoitin sipsi. 
Esityksen päätyttyä esiintyjät 
toivottivat kaikille hyvää Ka-
levalan päivää. Vuosien saa-
tossa vajaa 500 yhteisesitys-
tä tehneet muusikot kertoivat 
olevansa nyt Oulu-Koillis-
maa-kiertueella ja aikovat 
Pudasjärven jälkeen jatkaa 
matkaansa Kuusamoon. Vii-
kon kestävällä Kalevala-kier-
tueella soittajat vierailevat 
yhteensä 14 paikassa neljällä 
eri paikkakunnalla. PK

Vajaa 300 Pudasjärven taajaman koululaista 
eskareista kuudesluokkalaisiin kokoontui Kurenalan 
koulun liikuntasaliin kuuntelemaan lasten musiikis-
ta tunnetun Soivan Siilin ja Vienankarjalaisen kantele-
mestarin Ivan Kieleväisen yhteistä musiikkiesitystä.

Lapset osallistuivat innokkaasti musiikkiesityksiin mo-
nenlaisin kädenliikkein muusikoiden esittämien toivei-
den mukaisesti.

Muusikkokolmikon keskellä Vienankarjalainen kan-
telemestari Ivan Kieleväinen. Vasemmalla Soivan Sii-
lin Markus Lampela ja oikealla kitaraa soittanut Kyös-
ti Salmijärvi.

-Viime vuoden loppuun 
mennessä Laajakaista kai-
kille 2015 –hankkeesta ja 
Ely-keskuksen maaseutura-
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Pohjois-Karjalan 
ammattiopisto, Valtimo

Metsäala työllistää
-Metsäalalla on aika hyvä työllistymis-
prosentti, aikuispuolen koulutuksissa 
liikutaan 70-80 %:n välimaastossa ja 
nuoretkin työllistyy noin 70%.n suu-
ruudella. Tähän päästään pääsääntöi-
sesti työssäoppimisen kautta.

Puun käyttö  
jatkuvassa kasvussa
Paperitehdaiden alasajot eivät met-
säalaa huolestuta, paperi- ja sellu 
tehtaiden käyttämä puun määrä ei 
kuitenkaan vähene. Tukkipuun hyöty-
käyttö paranee kokoajan. Puunkäyt-
töä ollaan lisäämässä 55 miljoonasta 
kuutiosta yli 60 miljoonaan seuraavan 
10 vuoden aikana, eli ala työllistävää 
myös tulevaisuudessa.

-Jos ajatellaan sellua ja paperia, 
ei puun käyttö määrällisesti lopu, se 
vain muuttaa muotoaan. Energiapuun 
käyttö lisääntyy jatkuvasti, myöskin 
biopolttoaine sekä -hiili lisäävät puun 
kysyntää. Puun käyttö lisääntyy uusi-
en käyttömuotojensa kautta, vaikka 
uutisten pohjalta voisi luulla helpos-
ti toisin. 

Täällä meidänkin alueella uudet 
jalostuslaitokset lisääntyvät, joka pa-
rantaa metsäalan työllisyysnäkymiä 
entisestään, Mikko Saarimaa toteaa.

Perustutkinto  
koulutusta kuljettajille ja 
asentajille
-Perustutkintokoulutus soveltuu 
muun muassa alan vaihtajille. Siinä 

lähdetään liikkeelle perusteista, joten 
siihen voi osallistua käytännössä kuka 
tahansa. Esimerkiksi metsäkoneen-
kuljettajan perustutkinnossa käydään 
ensin läpi perusjutut alkuopetukses-
sa. Tämän jälkeen opetellaan ohjattua 
työnopetusta ensin yhdessä vuoros-
sa ja sitten kaksivuorotyöskentelynä. 
Tämän jakson tarkoituksena on joh-
taa itsenäisen työskentelyn osaami-
seen. Tämän jälkeen mennään työssä 
oppimaan johonkin yritykseen, jonka 
jälkeen yritys yleensä palkkaa harjoit-
telijan töihin, kertoo tutkintovastaava 
Mikko Saarimaa. 

Asentajille puolestaan koulute-
taan ensin korjaamotyön perusteet, 
jonka jälkeen tulee pidempi työssä-
oppimisjakso metsäkonekorjaamolla. 
Tämän jälkeen opiskellaan tekniikkaa 
syvällisemmin, ja opintojen päätteek-
si käydään vielä toinen työssäoppi-
misjakso. 

Mikko Saarimaa vastaa aikuiskou-
lutuksesta, metsäkoneen kuljettajan 
ja asentajan koulutuksista sekä puu-
autopuolen koulutuksen tutkinnosta 
Valtimolla. 

Puuautonkuljettajan  
ammattitutkinto
-Puuautopuolen koulutus kestää kah-
deksan kuukautta, ja siinä lähdetään 
heti ammatinkuvan mukaan ajamaan 
puuta metsästä. Opiskelija totuttelee 
ajamaan täyspitkää yhdistelmää.

-Opiskelijan on pystyttävä suo-
riutumaan haastavista tilanteista am-
mattimaisesti myöskin näyttökokees-

sa. Näyttökokeessa katsotaan että 
kuorman hakeminen metsästä ja sen 
jättäminen tehdasympäristöön on-
nistuu ammattilaisen tavoin. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että auton 
sekä nosturin käsittelyn tulee olla 
niin varmalla pohjalla, että kuorma 
voidaan käydä hakemassa huonom-
mankin tien varrelta.

Jos joltakin opiskelijalta puuttuu 
E-kortti, se suoritetaan heti kurssin 
alussa. Tämän jälkeen opiskelijalle et-
sitään työssäoppimispaikka, Saarimaa 
toteaa.

Hakeminen
Haku onnistuu joko koulun omien 
nettisivujen kautta www.pkky.fi, tai 
osoitteessa: www.metsaopetus.fi/al-
kavatkoulutkset, mistä löytyy suo-
ra linkitys Pohjois-Karjalan ammatti-
opiston sähköiseen hakuun.

-Hakemukseen syötetään tieto-
ja työkokemuksesta, henkilötiedot ja 
muut vastaavat. Siinä kysytään myös 
miksi henkilö haluaa hakea alalle.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo
p. 013 244 3100 | www.pkky.fi/valtimo

METSÄOPIT VALTIMOLTA
Metsässä on reilu meininki ja hyvä  

työpaikka käytännön ammattilaiselle!

NUORTEN YHTEISHAKU 24.2.–14.3.2014

Järjestämme metsäalan perustutkintoon  
valmistavaa aikuiskoulutusta seuraavasti:

Metsäkoneenkuljettaja
 y 6.5.2014–25.9.2015 ja 9.9.2014–6.12.2015

Metsäkoneasentaja
 y 9.9.2014–25.9.2016 

Puutavara-autonkuljettaja
 y 11.8.2014–17.4.2015

Lisätietoja: Mikko Saarimaa,  
p. 050 349 7172,  
mikko.saarimaa@pkky.fi

Metsäkoneasentajakoulutus toteu- 
tetaan tiiviissä yhteistyössä Ponsse  
Oyj:n kanssa. Opiskelusta puolet  
toteutetaan työssä oppimisena. 

Metsäkoneenkuljettaja
 y harvesterinkuljettaja
 y kuormatraktorinkuljettaja
 y puutavara-autonkuljettaja

Metsäkoneasentaja
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Ensimmäisen vuoden opinnot voi suorittaa Valtimolla,  
Joensuussa ja Kajaanissa. Toisen ja kolmannen vuoden  
opinnot ovat Valtimolla. Opetus, asuminen ja ruokailu  
ovat maksuttomia.

AIKUISKOULUTUS

Kaksoistutkintomahdollisuus!

Erityisesti 
työssäoppimisten 

kautta on 
työllistytty hyvin. 
www.metsäopetus.fi

Vuokatin 
Urheiluopisto

Olen opiskellut nyt 2.5 vuotta lii-
kunnanneuvojaksi Vuokatin Urhei-
luopistolla ja en kadu päivääkään. 
Liikunta on minun osa elämää-
ni ja saan siitä itselleni ammatin 
tänä keväänä.

Vuokatti on todella kiva 
paikka asua, opiskella ja on to-
della idyllinen paikka jos olet 

kiinnostunut liikunnasta ja haluat har-
rastaa erilaista liikuntaa niin ryhmä kuin yksilö 
lajeja. 

Kaikilla on vähän sellainen ennakkoluulo Vuo-
katista, että tänne tulee vain talviliikunnasta kiin-
nostuneet tai kilpaurheilija. Itse en ole erikois-
tunut hiihdon opetukseen tai muihin talvilajeihin 
tai harrastanut vuosia jotain tiettyä lajia. Täällä 
on myös paljon muuta valinnanvaraa ja ei tar-
vitse olla kilpaurheilija tullakseen liikunnan alan 
ammattilaiseksi. 

Liikunta alalla pärjää jos olet kiinnostunut lii-
kunnasta ja sinulla on asennetta ja motivaatiota.

Töitä tällä alalla kyllä riittää, jos vain haluaa. 
Itse ajon hakea vielä jatkokoulutukseen liikunta-
alalle, mutta haluaisin kyllä tehdä välissä töitä, ja 
mietinkin sitä vaihtoehtoa.

En voi ehkä sanoin kuvailla miten paljon nämä 
Vuokatissa vietetyt vuodet ovat opettaneet ja 
muuttaneet minua. Vuokatti on ollut minulle kuin 
toinen koti. 

Katri Tiainen 20 v. 

Hevosalan perustutkinto
• Hevostenhoitaja (pk/yo)
• Ratsastuksenohjaaja (pk/yo)

Matkailualan perustutkinto
• Matkailupalvelujen tuottaja (pk/yo)

Prosessiteollisuuden perustutkinto
• Prosessinhoitaja (pk/yo)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• Lähihoitaja (pk)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
• Sähköasentaja (pk/yo)

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

Lisätietoa:
Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja
anna.kuosmanen@osao.fi, p. 0102 723 889
www.osao.fi

Aikuiskoulutustarjonta koulutuskalenterissa
www.osao.fi/aikuiskoulutus

Lisätietoja
Kaisu Möttönen
kaisu.mottonen@osao.fi, p. 0102 723 906

OSAOn
Pudasjärven 
yksiköstä 
ammattilaiseksi
Yhteishaku 24.2.–14.3.2014

Liikunta-alan 
opiskelua Vuokatissa

Vuokatin Urheiluopisto tar-
joaa ammatillista peruskoulu-
tusta sekä ammatillista aikuis-
koulutusta. Tavoitteenamme 
on kouluttaa liikunnanosaa-
jia voimakkaasti kasvaville lii-
kunta-, matkailu- ja hiihtokes-
kusaloille.

Uskomme, että tämä 
”Vuokattilainen urheilijan 
polku” ohjaa suomalaista 
huippu-urheilua kohti menes-
tyvämpää tulevaisuutta. Tämä 
kokonaisuus tarjoaa erin-
omaisia käytäntöjä eri-ikäisil-
le urheilijoille eri lajeissa.

Ammatillisen koulutuksen ja 
lukiokoulutuksen yhteishaku on välillä 

24.2.-14.3.2014

Ammattikorkeakoulujen yhteishaku 
3.3.—1.4.2014
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Porokarnevaaleilla monipuolinen ohjelma

Tämän vuoden toiset poro-
karnevaalit järjestettiin Syöt-
teellä Safaritalossa ja sen 
edustalla torstaina 27.2. Mu-
kana oli lukuisa määrä yrit-
täjiä. Ulkona ohjelmassa oli 
lumiveistosten tekoa, poni-
ratsastusta, lumikenkäilyä 
sekä ajelua potkukelkoilla, 
poroilla ja koiravaljakolla. 
Ohjelmaksi voi myös sanoa 
kun pääsi nauttimaan pais-
tettuja grillimakkaroita ja 
muurinpohjalättyjä sekä juo-
maan kahvia Sirukan kojul-
la. Ulos olivat myyntitelttan-
sa pystyttäneet myös Juha ja 

Marja-Leena Ronkainen kä-
sitöineen.

Sisällä illan juontaja-
na toimi Simodeus eli Simo 
Korkia-aho Kokkolasta. Hän 
viritteli kovaääniset myös 
ulos, niin että siellä kuului 
sama ohjelma kuin sisällä. 
Hän hauskuutti yleisöä mu-
kavilla pienillä jutuilla. Hän 
kävi illan aikana kaikissa 
esittely- ja myyntipisteissä 
haastattelemassa myyjiä ja 
kyselemässä heidän tuotteis-
taan. Hän lauloi ja soitti kita-
ralla kappaleita sekä jututti 
myös karnevaaleille osallis-
tuvia henkilöitä ja jututti eri-
tyisesti lapsia.

Ulkona Juhan ja Mar-
ja-Leena kojun luona taon-
tatöihin tutustumassa oli-
vat Sirpa, Jarmo ja Jani Salo 
Tampereelta. He ovat nyt 
kuudetta vuotta Syötteellä 
lomailemassa. He ovat hiih-
täneet ja lasketelleet. He ker-
toivat, että täällä on loistavat 
olosuhteet ja olivat tyytyväi-
siä lomaansa.

Ilta sujui jouhevasti ren-
non ja leppoisan ilmapiirin 
vallitessa. Syötteellä oli tuol-
loin suuri ryhmä kansainvä-
lisen lehdistön edustajia. He 
tutustuivat myös porokarne-
vaalien tarjontaan. Erityisen 

Sirpa, Jani ja Jarmo Salo 
tutustumassa Marja-Lee-
na ja Juha Ronkaisen 
tuotteisiin. Kuvassa myös 
Emil Riihiaho Syötteeltä.

Atte Vuori mumminsa Erja Jaaran sylissä nauttii Simo-
deuksen esittämästä musiikista. 

Simodeus jututtaa onnettarena toimivaa Sanna Isota-
loa. Reijo Väisänen kirjaa voittajat muistiin. 

Lehdistövieraita ja Pikku-ukko poro.

ihastunut Pikku-Ukko po-
roon oli Carlotta Lombarde 
Italian Milanosta. Hän ha-
lusi itsestään kuvan liki po-
roa ja sainkin sen otettua. 
Lähetän hänelle kuvat säh-
köpostilla. Kun Simodeus 
haastatteli Juha Virkkusta ja 
kyseli tähtiesiintyjä Pikku-
Ukko-porosta, niin poro sei-
soi rauhallisesti Safaritalon 
sisäänkäynnin edessä eikä 
säikkynyt, vaikka sen selkää 
taputeltiin. Yhtä aikaa siinä 
oli useita taputtajia ja silittä-
jiä. Itseänikin kummastutti, 
kun jotenkin kädellä nojasin 
horjahtaessani tungoksessa: 
jotakin pehmeää siellä kä-
den alla tuntui. Ja kun kat-
soin, mihin käsi osui, niin 
se oli poron selkä. Lauloipa 
Juha Virkkunen siinä jonkin 
laulunkin.

Sisällä karnevaalitunnel-
ma oli myös mahtava. Simo-
deus jututti erästä noin 10 
vuotiasta tyttöä. Jotenkin sii-
nä tyttö vastasi, että vie jon-
kin tuliaisen poikaystävälle. 
Seurueessa oli useita nuoria 
tyttöjä ja kyseisen tytön äiti. 
Vastaus herätti hilpeyttä tie-
tenkin lähellä olevien ihmis-
ten keskuudessa ja äiti tie-
tenkin kysyi, että kuka ko 
henkilö on. En kerro vastasi 
tyttö. Simodeus kysyi onko 
poika täällä: 

-Ei ole. Enkä kerro nimeä, 
vastasi tyttö. 

Musiikkiohjelmaa oli seu-
raamassa vuoden ja kuu-
kauden ikäinen Atte Vuori 

mumminsa Erja Jaaran sy-
lissä. Musiikista pitävä Atte 
oli tullut lomalle äitinsä Pin-
ja Hukarin ja isänsä kanssa 
Metsälään mummilaan Tam-
pereelta. He viipyvät Pudas-
järvellä muutaman päivän.

Porokarnevaaleilla myy-
tiin hyviä palkintoja sisäl-
täviä arpoja karnevaalien 
kulujen peittämiseksi. On-
nettarena toimi 10-vuotias 
Sanna Isotalo Pirkkalasta. 
Hän on äitinsä Sirpan, isän-
sä Esan ja isoveljensä Jarmon 
sekä perheen koirien Ellun ja 
Lumin kanssa lomailemassa 
Syötteellä tuttavien mökillä. 
Simodeus juonsi mukavasti 
myös arpajaiset ja sanoi San-
nalle lopuksi, että kiitos kun 
olet kaikki nämä voittajat 
nostanut täältä hienosta pui-
sesta arpalaatikosta. Sanna 
sai raikuvat aplodit ja suk-
laalevyn palkkioksi onnetta-
rena olosta.

Sannan äiti kertoi, että 
Sanna esiintyy lauantaina 
TV:ssä Tartu Mikkiin ohjel-
massa. Katsoin ohjelmaan ja 
niinhän siellä Sanna lauloi ja 
kauniisti lauloikin kauniin 
lastenlaulun. Sanna harras-
taa myös viulunsoittoa. Hy-
vin usein olen tavannut hä-
net, äitinsä ja koirat Lumin 
ja Ellun. He hiihtävät usein 
koirat kytkettynä10-20 kilo-
metrin lenkkejä. He käyvät 
myös laskettelemassa.

Lahja Simonen
Syötteeltä

Syötteen Luontokeskuk-
sen pihalla on torstaina 
6.3. kello 11-15 hulinaa ja 
vilskettä sillä siellä on jäl-
leen koko perheen lysti-
päivä Hankihulinat! Pai-

Hankihulinat Syötteen Luontokeskuksella
kalle on luvannut saapua 
muun muassa Kid’s Sing 
-voittaja Jenni Jaakkola! Jen-
ni on tavattavissa kello 13-
14.

Markkinatunnelmaa pai-

kalle tuovat monipuoliset 
torimyyjät. Päivän aikana 
vauhdin hurmasta voi naut-
tia hurmaavien huskykoiri-
en vetämän reen kyydissä 
ja leppoisemmasta menos-

ta poroajelulla. Löytyypä pi-
halta myös suloinen poni, 
joka mielellään ratsastut-
taa lapsia. Lisäksi voi ko-
keilla lumenveistoa, lumi-
kenkäilyä tai ottaa vauhdit 

potkurilla. Muonituspuolen 
hoitavat luontokeskuksen 
lounas-kahvila Siruka erä-
palvelut sekä Syötteen ky-
läyhdistyksen telttakahvila.

Tapahtuman juontaa pe-

rinteiseen tapaan Esko 
Piipponen. Tapahtumassa 
on myös arpajaiset, joissa 
on huippupalkintoja Syöt-
teen alueen yrityksiltä. PK
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Pudasjärveläinen pitopal-
veluyrittäjä Alpo Illikainen 
on hyvillään tehtyään äsket-
täin kaupungin kanssa sopi-
muksen Puikkarin kahvion 
toimitilojen vuokraamisesta 

Pitopalvelu Illikainen 
laajensi toimintaansa Puikkariin

yrityksensä käyttöön. Illikai-
nen kertoi, että hän valmisti 
Puikkarin tiloissa ensimmäi-
siä tilausruokia viime viikon 
lauantaina. 

-Nykyinen toiminta alkaa 

Pitopalveluyrittäjä Alpo Illikainen kertoi, että Puikkarin 
kahvio keittiöineen ja ruokailutiloineen mahdollistaa 
yrityksen toiminnan entistä paremmin.

olla jo sen verran laajaa, että 
palkkaan ensihätään aina-
kin kaksi työntekijää. Puik-
karin toimitilat keittiöineen 
sopivat tarpeisiimme hyvin. 
Keittiön vieressä sijaitseva 
erillinen, 20 hengelle sopiva 
ruokailutila kylmätiskeineen 
on käytössämme iltaisin ja 
viikonloppuisin. Muulloin 
tila on koulun käytössä. Kah-
vion puolella sopii ruokaile-
maan 10 henkeä. Puikkarin 
kahvio on yleisölle avoinna 
periaatteessa uimahallin au-
kioloaikojen mukaan lukuun 
ottamatta sunnuntaita, jol-
loin tilat on varattu pitopal-
velutoimintaan. Asiakkailta 
on tullut yleisökahvion ruo-
kalistaan jo monenlaisia toi-
veita. Listan suunnittelu on-
kin työn alla parasta aikaa.

-Koska lukuisat ihmiset 
tietävät ja tuntevat toimin-
taamme, tulee pitopalvelu-
tilauksia myös ympäristö-
kuntien alueille esimerkiksi 
yleisötapahtumiin, sukujuh-

Kaupunki sai käyttöönsä yhteiskäyttöautot
Pudasjärven kaupunki sai 
tiistaina 25.2. käyttöönsä kol-
me valkoista Skoda Octavia 
-henkilöautoa kaupungin ja 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
työntekijöiden ja luottamus-
henkilöiden virka-, virantoi-
mitus- sekä koulutusmat-
koja varten. Kaupungin 
matkakorvauskustannukset 
ovat etenkin pitkistä etäi-
syyksistä johtuen huomat-
tavan korkeat. Vuonna 2012 
kaupunki maksoi henkilös-
tölleen ja luottamushenki-
löille matkakorvauksia lähes 

Yhteiskäyttöautoilla on vuositasolla tarkoitus saada 
jopa useiden kymmenien tuhansien eurojen säästöt.

500 000 ajokilometrin edes-
tä. Tarkoituksena on saa-
vuttaa yhteiskäyttöautoil-
la vuositasolla jopa useiden 
kymmenien tuhansien euro-
jen säästöt. Autojen käyttö 
yksityisajossa on kiellettyä, 
eikä niitä myöskään vuok-
rata henkilökunnan omaan 
käyttöön eikä ulkopuolisille 
henkilöille. Autot on hankit-
tu huoltoleasingsopimuksel-
la LeasePlan Finland Oy:ltä.

Kaupungin tiedotus

Kesseli ry:n vuosikokoukses-
sa torstaina 27.2. valittiin Ape 
Nieminen jatkamaan halli-
tuksen puheenjohtajana. Va-
rapuheenjohtajana jatkaa 
Miika Sutinen. Sihteeriksi va-
littiin uutena Marika Tauriai-
nen sekä hallituksen jäseneksi 
uutena Marko Ervasti. Entisi-
nä hallituksen jäseninä jatka-
vat Aimo Pietilä, Mari Kälkäjä 
sekä Seppo Huitsi. Hallituk-
sen varajäseniksi valittiin Tii-

Ape Nieminen jatkaa 
Kesselin puheenjohtajana

na Peuraniemi, Sirkka Määttä, 
Eija Pohjanvesi, Ari Tapper ja 
Laura Kokko. Eija Pohjanvesi 
kutsuttiin Kesseli ry:n neljän-
neksi kunniajäseneksi. 

Lahjoituksia jaettiin: Pu-
dasjärven kuuloyhdistys, Pu-
dasjärven skeittiparkki, Ka-
jastus ry sekä Pudasjärven 
seurakunnan nuorisotyöl-
le kolmen nuoren matkaan 
Maata näkyvissä -festareille. 
HT

Pärjänkievarissa esiintyy 
perjantaina 7.3. premium-
luokan bilebändi, Mustana 
Band, jossa vaikuttaa joukko 
nuoria ja ikinuoria oululai-
sia musiikin ammattilaisia. 
Alunperin Carlos Santanan 
kappaleista koostunut oh-
jelmisto on vähitellen laajen-
tunut kattavaksi otokseksi 
klassisen rock-musiikin hel-
miä.

Oletko koskaan kuullut 
bilebändiä jossa huippuluo-
kan soittajat pääsevät revit-
telemään kunnolla hyvien 
biisien parissa? Settiin kuu-
luu aimo liuta tuttuja rock-
klassikoita parhaasta pääs-
tä isolle bändille sovitettuna. 
Keikalla ihmiset hullaantu-
vat tanssimaan ja juhlimaan 
ja nyt myös sinulla on mah-
dollisuus!

Pärjänkievarissa 
Mustana plays Santana 

and evergreens
Mustanan musiikki, tyy-

litajuisesti kasattu ja huolel-
la sovitettu ohjelmisto pääs-
tää laulusolisteina toimivien 
Junnu Sippolan, Nina Val-
kaman ja Markus Aallon 
äänihuulet kunnolla oike-
uksiinsa. Kolmimiehiset pu-
hallin- ja rytmisektiot täy-
dentävät bändin soundia 
välillä lattarihenkisemmin, 
välillä muusta rytmimusii-
kista lainaillen ja kokonai-
suus groovaa lailla villiin-
tyneen hirvilauman. Carlos 
Santanan tuotannon versi-
oinnista liikkeelle lähtenyt 
musiikillinen seikkailu ei ota 
päättyäkseen. Ensimmäises-
tä vuoden 2007 Oulun val-
kosipuliyön julkisesta esiin-
tymisestään lähtien bändi on 
niittänyt mainetta varmana 
live-esiintyjänä. PK

Suomi-Venäjä-Seura täyt-
tää tänä vuonna 70 vuot-
ta. Juhlavuoden päätapah-
tumaa vietetään Oulussa 
tiistaina 30.9. Suomalais-
venäläisen kulttuurifooru-
min yhteydessä.

Pudasjärven osasto piti 
yleisen kokouksen sun-
nuntaina 16.2.2014. Osas-
ton puheenjohtajana jat-
kaa Marja-Leena Törrö. 
Johtokunnassa ovat lisäk-
si Marja-Leena Tykkyläi-
nen, Keijo Piirainen, Leena 
Rantala, Anna Kuosma-
nen, Leena Puhakka ja 
Paavo Tihinen. 

Osasto edistää venäjän 
kieltä ja kulttuuria sekä 
tarjoaa mahdollisuuksia 

Suomi-Venäjä
-Seuralla juhlavuosi

kontaktien luomiseen Ve-
näjälle. Yhtenä konkreet-
tisena toimintana on kan-
sainvälinen nuortenleiri 
Kuusamossa, johon osal-
listuu nuoria Koillismaal-
ta ja Venäjältä. Toivotta-
vasti myös Pudasjärven 
kaupungin ystävyyskun-
nasta Pääjärveltä tuli-
si leirille osallistujia. Tä-
män vuoden tavoitteena 
on myös saada alakoulu-
laisille tarkoitettu venä-
jänkielen kerho käyntiin. 
Pudasjärvellä osasto on 
mukana erilaisissa tapah-
tumissa ja järjestää muun 
muassa Venäläisen illan. 

Keijo Piirainen

Kansainvälinen media-alan 
ryhmä vieraili Syötteellä 
26.2.-1.3. Vierailu toteutet-
tiin yhdessä MEK:n ja Syöt-
teen Matkailuyhdistyksen ja 
paikallisten yrittäjien kanssa. 
He tutustuivat laajasti alueen 
palveluihin. Ryhmä majoittui 
Hotelli Iso-Syötteellä. Tors-
taina ohjelmassa oli Syötteen 
Eräpalveluiden huskysafari 
ja illallisvierailu Hotelli Pik-
ku-Syötteelle, jossa tutustut-
tiin muun muassa. igluun ja 
observatorioon. Perjantai-
na oli tutustuminen Hiihto-
keskus Iso-Syötteen palve-
luihin, vierailu Safaritalolla 
ja Luontokeskuksessa, lumi-
kenkäilyä, moottorikelkkai-
lua, ja illalla saunottiin Han-
hilammen savusaunassa ja 
pulahdettiin myös avannos-
sa. Lauantaina tutustuttiin 
poronhoitoon Panuman Po-
rotilalla, sekä tietysti ajettiin 
poroilla. Vieraille tarjottiin 
tietenkin myös hyvää paikal-
lista lähiruokaa. Ryhmä vai-
kutti erittäin tyytyväiseltä 
näkemäänsä ja kokemaansa. 

Lahja Simonen

Kansainvälinen media-alan ryhmä vieraili Syötteellä

Kansainvälinen media-alan ryhmä vieraili Syötteellä. Kuvassa Pikku-ukko poron 
kanssa Graham McKenzie TravelMole.com Englanti, Virpi Aittokoski Visit Finland, 
Daniel Görisch DPA Newswire Saksa, Carlotta Lombardo Corriere della Sera/Canale 
Viaggi Italia, Xsenia Rudenko Voyage Venäjä, Jonathan Massey The Warf Englanti, 
Ho Yin, Oriental Press Group Hong Kong, Sin Ying Oriental Press Group Hong Kong 
ja Rauno Kurtti, Syötteen matkailuyhdistys. 

liin ja yritysten järjestämiin 
tilaisuuksiin. Voimme tul-
la valmistamaan ruokaa tar-
vittaessa myös tilaajan keitti-
öön, totesi Illikainen. 

-Aloitin pitopalvelutoi-
minnan viime vuonna maa-
liskuussa ja työn sarkaa on 
riittänyt ihan mukavasti. 
Muistelen, että suurin yk-
sittäinen pitopalveluistam-
me nauttineen ryhmän koko 
oli 350 henkeä. Tarvittaes-
sa pyörien päällä liikutelta-
vasta, Mantaksi kutsutusta 
kenttäkeittiöstä pystyy tar-
joilemaan esimerkiksi keit-
toa jopa 600 hengelle. Vaikka 
välillä palveluista tulee ky-
selyjä enemmän, kuin mitä 
itse ehtii hoitamaan, onneksi 
palvelun tarjoajia on Pudas-
järvellä useita, niin ei tarvit-
se kovin herkästi myydä asi-
akkaille ”ei oota”, tuumasi 
Illikainen.

Pertti Kuusisto
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Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

* Jalkojenhoitoa
* C. E. vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* LymfaterapiaaPuistotie 2, Pudasjärvi 

044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOllA

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

TMI PAAVO HIETAlA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

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

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732
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PUDAsTOrI
MYYDään

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 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 veloitam-
me. 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.

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

Palveluhakemisto
§ Lakipalvelut Osuuspankista

Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

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

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

ANOLTA LÖYTYY!

Vähän käytetty Iron Body kun-
topyörä, pieneen tilaan sopiva. 
Mittari ei toimi. H. 60 €. Naisten 
pun. Kuoma nilkkurit, nauhal-
liset, koko 41, vähän käytetyt, 
hinta uutena 75 € hp. 20€. P. 040 
702 4381.

Peltonen suksipaketti 158 cm + 
sauvat ja monot koko 37, h. 40 
€. Peltonen keltaiset Pyry sukset 
ja sauvat 135 cm, h. 20€. Karhu 
monot mustat koko 40 uudenve-
roiset, h. 20 €. P. 040 702 4381.

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

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

OsTeTAAn
Zetor 25 A tai K varaosiksi. P. 
0400 163 039.

Taksi 
Siuruainen

Yli-Livo

040 190 4344

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

vUOkrATTAvAnA

Hyväkuntoinen saunallinen rivi-
talokaksio 58 m2 keskustassa. 
P. 040 740 1538.

Syötteen kylätalolla vuokratta-
vana asunto oh, mh, k 50m2. 
Vuokra 480€ sisältää sähkön ja 
veden. P. 045 673 3418.

Rivitalo-asunto 100 m2 (Oh, 
3mh, k, ruok, sa, ph, khh, wc, vh, 
terassit) Kiimingissä, rakennettu 
2007. Kiimingin palvelut ja joki 
lähellä. Iso piha ja asunnossa 
varaava takka/leivinuuni. Rau-
hallinen taloyhtiö. P. 050 394 
9780.

Moottrokelkka Lynx Rave Sport 
malli vm. 93 moottori porattu, uu-
det sähköt. Pientä laittoa löytyy. 
Hp 1500€. P 040 737 2661.

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

Slopestyle oli olympialajina 
ensimmäistä kertaa mukana 
Sotshin olympialaisissa. Nyt 
tämä uusi olympialaji näh-
dään kansainvälisenä kilpailu-
na myös Suomessa. Is Open, 
Suomen ensimmäinen 5 täh-
den Slopestyle kilpailu laske-
taan parhaissa kevätkeleissä 
Iso-Syötteellä 2.-5.4.

Kilpailu käydään open –
formaatilla ja maksimi osallis-
tujamäärä on 100. Palkintora-
haa on jaossa 50 000 dollaria. 

Laskijailmoittautuminen 
on käynnissä ja lähes puolet 
avoimista paikoista on jo täy-
tetty. Tällä hetkellä laskijoita 
on ilmoittautunut, Suomesta, 
Sveitsistä, Yhdysvalloista, Ka-

Kansainvälinen Slopestyle 
kilpailu Iso-Syötteellä

nadasta ja Ruotsista. Laskijalis-
tan perusteella voi todeta, että 
kilpailusta on tulossa erittäin 
kovatasoinen ja paikanpäällä 
nähdään todennäköisesti myös 
olympialaisista tuttuja nimiä. 

-Kilpailu on herättänyt pal-
jon kiinnostusta laskijoiden kes-
kuudessa niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin. On hienoa, että 
saamme Suomeen erittäin ko-
vatasoisen slopestyle kilpailun 
heti olympialaisten jälkeen, ta-
pahtumajärjestäjä Mikko Kitte-
lä kertoo.

-Laskijailmoittautuminen on 
käynyt erittäin vilkkaana. Jos 
mielii mukaan, kannattaa laittaa 
ilmoittautuminen sisään mah-
dollisimman nopeasti, Kittelä 

vinkkaa.
Tapahtuma on suunnat-

tu koko perheelle ja slopes-
tyle kilpailun lisäksi luvassa on 
paljon erilaista viihdykettä niin 
perheen pienimmille, kuin van-
hemmallekin katsojille. 

IS Open on osa kansainvä-
listä World Snowboard Tour 
kilpailukiertuetta ja kilpailun 
järjestävät Kustom Promotion 
Oy yhdessä Iso-Syötteen hiih-
tokeskuksen kanssa.

Laura Takala

Ilmoita palveluhakemistossa 
p. 040 1951 732

Lasten sprinttihiihdot pidet-
tiin Pudasjärven Urheilijoi-
den hiihtojaoston toimesta 
Rajamaan rannassa tiistaina 
25.2. Loskaisesta kelistä huo-
limatta ladut oli saatu kohta-
laiseen kuntoon luisteluhiih-
toa ajatellen. 

Kisailijoiden määrä yllät-
ti järjestäjät positiivisesti, il-
moittautuneitaoli 40. Kisat 
hiihdettiin yhteislähtökisana 
sarjoittain, joten jännitystä ja 
rytinää piisasitummenevas-
sa illassa. Aikoja ei otettu, 
vaan maalintulojärjestys rat-
kaisi sijoitukset. EP

Tulokset:
Tytöt 5-6 v 1.Emmi Salmela, 2. 
Silja Ala-Häivälä, 3. Sara Leino, 4. 
Emmi Majava, 5. Mette Moilanen 
ja Nina Vihonen, 7. Janna Hemmi-
lä, 8. Alisa Kokko.
Pojat 5-6 v 1.Kimi Salmela, 2. 
Jere Vengasaho, 3. Kalle Niska-
saari, 4. Pauli Ala-Häivälä. 

Lasten sprinttihiihdoissa 
hyvin osallistujia

Tytöt 7-8 v 1.Ronja Kokko, 2. 
Neea Moilanen, 3. Venla Leino, 
4. Amalia Majava, 5. Emilia Nis-
kasaari.
Pojat 7-8 v 1.Sakari Vengasaho, 
2. Jaakko Parkkila, 3. Jaakko Haa-
pakoski.
Tytöt 9-10 v 1.Emmi Illikainen, 
2. Essi Parkkila, 3. Johanna Salme-
la, E. Friia Riekki, 5. Janni Turpei-
nen. 
Pojat 9-10 v 1.Aleksi Pikkuaho, 

Palkintojenjakokuvassa 9-10-vuotiaat tytöt Janni, 
Emmi, Essi, Johanna ja Friia. 

2. Santtu Outila, 3. Ville-Veik-
ko Salmela, 4. Juhana Vengasaho, 
5. Niklas Kokko, 6. Jere Leino, 7. 
Jussi Rytinki, 8. Joonas Manninen. 
Tytöt 11-12 v 1.Emmi Kemi-
läinen, 2. Essi Hinkula, 3. Helmi 
Vänttilä. 
Pojat 11-12 v 1.Antti-Jussi 
Raappana, 2. Tuomas Pikkuaho, 3. 
Juuso Ojala.

Ilo saa sydämen laulamaan
Pudasjärven seurakunnan 
Vox Margarita –kuorolla oli 
sunnuntaina 23.2. konsertti-
vierailu Limingan kirkossa 
virolaisen Järva-Peetrin seu-
rakunnan hyväksi. Kuoroa 
johti kanttori Keijo Piirainen. 
Tilaisuuden olivat järjestä-
neet Limingan ja Pudasjär-
ven seurakunnat.

Virren 482 lisäksi kuoro 
esitti kymmenen kappaletta. 
Näistä kaksi oli säveltänyt ja 
sanoittanut kuorossa laula-

va Terttu Puurunen. Hän oli 
lisäksi sanoittanut ”Armon 
tuuli tunturin”, jonka Keijo 
Piirainen on säveltänyt.

Tilaisuudessa puhui li-
säksi Limingan seurakunta-
pastori Kimmo Elomaa, joka 
on pudasjärvisille tuttu vs. 
kirkkoherra ajaltaan. Hän 
luki tekstin Jesajan viiden-
nestä luvusta ja käsitteli sen 
sisältöä. Pastori Helomaa toi 
esille myös sen, että raamat-
tu kehottaa laulamaan. Lau-

lu on yhteinen kieli ja mu-
siikki on armolahja.

Nyt Viron itsenäisyyspäi-
vän aattona pidetyn konser-
tin tuotolla tuettiin Järva-
Peetrin seurakuntaa. Virossa 
kirkolla ei ole verotusoikeut-
ta, vaan kaikki toiminnan ra-
hoitus tulee seurakuntalai-
silta.

Konsertin jälkeen oli kirk-
kokahvit.

Paula Penttilä
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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!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169 

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 9.3. klo 11 Tuula Suomi ja 
 Jouni Vikström
Su 16.3. klo 11 Tuula Suomi ja 
 Jouni Vikström 

Lasten filmiviikot Syötteen luontokeskuksessa ma-su 17.2.-9.3. klo 13-17.
Klo 10 Nalle Puh ja Möhköfantti, klo 15 Madagascar.  Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la klo 10-17.
Punaisen Ristin toimintakahvila ke 5.3. klo 18-20. Ohjelmassa vapaata oleskelua sekä 
leivontaa, bingoa ja lautapelejä. Paikka Neli-Iikkala, Kauppatie 17.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
Puhoskylän Möykkälässä kirppis ke-pe klo 12 - 18 la-su klo 10-14.
Työlllistämispalveluiden infotilaisuus to 6.3. klo 11-14, TE-toimisto, Jukolantie 1.
Mustin ja Lystin lettukestit Iso-Syötteellä to 6.3. Retkellä leikitään ulkona ja 
lopuksi paistetaan herkullisia muurikkalettuja. Retki alkaa klo 14 ja kestää tunnin.
Audi rinnerieha Iso-Syötteellä to 6.3. Audin rinneriehassa hauskaa tekemistä koko 
perheelle! Ohjelmassa mm. kisailua ja makeita palkintoja. Rinnerieha eturinteillä iltapäi-
vällä.
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä to 6.3.  Kilpailu alkaa klo 12, ilmottautumiset 
viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.
Hankihulinat Syötteen Luontokeskuksessa to 6.3. klo 11-15.
Kuntotanssit jatkuvat Kurenkoskessa toistaiseksi sunnuntaisin klo 15-17.
Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteen Lumimaassa pe 7.3.  Hauska ja vauhdikas kilpailu 
alkaa Lumimaassa klo.14, ennakkoilmoittautuminen hiihtokoululle klo 13.30 mennessä.
Samsung Jamit Iso-Syöte SnowParkissa la 8.3.  klo 12-16. Ilmoittautuminen klo 
9.45-11.  Tule tunturiin ja näytä päivän kovimmat temput SnowParkin puolella! Korjaa 
palkintopotti kotiin.
Leijonakisa Iso-Syötteellä la 8.3. Leikkimielinen ratalaskukisa klo 14 Lumimaassa alle 
13 vuotiaille. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiihtokou-
lulle.
Kyläluuta-päivä su 9.3. Haastamme ja kannustamme kaikkia pudasjärvisiä käymään 
naapurissa kylässä.
Ohjattua uintia, vesipelejä, hyppyjä ja sukelluksia su 9.3. klo 16-18. Kaikenikäiset 
uimataitoiset lapset ja nuoret tervetulleita mukaan! Ohjaus sisältyy uintimaksuun.
Paikka Virkistysuimala Puikkarin piha, Tuulimyllyntie 4.
Työlllistämispalveluiden infotilaisuus ti 11.3. klo 11-14.  TE-toimisto, Jukolantie 1.
Iso-Syötteellä Fazerin Dumle go Snow ti-to 11.-13.3. Iloista ja riehakasta meininkiä 
tarjoava tapahtuma Iso-Syötteen eturinteillä klo 11 alkaen.
Elokuvailta Pohjantähdessä ke 12.3. klo 16.30-21.30. Klo 16.30 Risto Räppääjä ja 
Liukas Lennart, klo 18.00 Onneli ja Anneli, klo 19.30 Kummeli V.  Kulttuurikeskus Poh-
jantähti, Teollisuustie 1.
Kirjallisuuspiiri to 13. 3. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Omaishoidettavien virikepäivä pe 14.3. klo 10-14.  Kaipaatko pientä hengähdystau-
koa omaishoitoon? Tuo läheisesi omaishoidettavien kuntouttavaan virikepäivään! Seura-
kuntakeskuksen Kanttorila, Pappilantie 7.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 17. 3. klo 13.-15.  Tietoa, tukea ja toimintaa kaikille 
omaisistaan huolehtiville.  Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Koululaisten kaupungin mestaruushiihdot ti 18. 3. klo 11-15.  Järjestetään Sarakylän 
koululla tiistaina 18.3.2014 klo 11.00 alkaen. Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426.
Työlllistämispalveluiden infotilaisuus ti 25.3. klo 11-14.  Virkistysuimala Puikkari, 
Tuulimyllyntie 4.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Keskiviikko ”Pikku-lauantai”
klo 19 Tietovisa kilpailut by Marko Koivula

Vink,vink! 
uskonto, B, 

kulttuuri

Pubissa 

Perjantaina 7.3.

Pubissa 
Karaoke raikaa...

Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30 Karaoke

Lauantaina 8.3.

Lippu 5€DJ Pauli

Aukioloajat
ma-ti 15-20 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-02 • la 13-04 • su 13-18

kuntotanssit alk. klo 18 

Sunnuntaina 9.3.

Lippu 12€ sis. ep. 

Tanssittaa
Salissa

JARKKO 
HONKANEN & 

TAIGALaula, nauti ja 

viihdy kanssamme!

Tervetuloa kaupungintalolle 
tapaamaan häntä ja 

keskustelemaan
ajankohtaisista asioista.

EU-vaaliehdokas
liisa Jaakonsaari

tulee Pudasjärvelle 
lauantaina 15.3.2014 klo 14.00

Pudasjärven 
Sos.dem.työväenyhdistys

Esityspaikka
Taivalkosken
Teatterilla
Kauppatie 11
93400 Taivalkoski

Keväällä 2014
To  6.3. klo 19.00
La  8.3. klo 19.00
Su 9.3. klo 15.00

Muut esitysajat
To  13.3.  klo 19.00
Su  16.3. klo 15.00
To  20.3. klo 19.00
Su  23.3. klo 15.00
To  27.3. klo 19.00
Su  30.3. klo 15.00
To    3.4. klo 19.00
Su    6.4.  klo 15.00
To  10.4. klo 19.00 
Su  13.4. klo 15.00
To  17.4. klo 19.00
La  19.4. klo 19.00
Su  20.4. klo 15.00

TEATTERIRETKI 
TAIVAlKOSKEllE

Yhteinen retki la 8.3. 
Taivalkosken Näyttämön 

Arto Paasilinnan 
”Suloinen myrkyn keittäjä” 

-esitykseen. 
Lähtö klo 17.30 S-marketin linja-autopysäkiltä. 

Liput 12 €. 
Yhteiskyydin maksaa jäsenille Yrittäjäyhdistys. 

Ei jäseniltä 10 €. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
heimo.turunen@vkkmedia.fi tai 0400 385 281. 

Tervetuloa joukolla mukaan!

Pudasjärven Yrittäjät ry

HIIHTOLOMA-OHJELMAA 

VKO 8, 9 ja 10 

Siruka eräpalveluilta lounasta, 
kahvia ja herkkuja päivittäin

Lasten Filmiviikot 17.2.-9.3. 
klo 10 (ei 6.3.) ja klo 15 
(ei 26.2., 6.3.)

Puuhapäivät  ti ja to klo 12-15 
lapsille (ei 6.3.)

Talvivaellustarinoita 
ke klo 18

Pohjoinen puhtaus-luento kahvi-
tarjoiluineen ke 26.2. klo 15-17

Hankihulinat to 6.3. klo 11-15
Paikalla Jenni Jaakkola klo 13-14

TERVETULOA!

Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1, 040-583 1608, 
syote@metsa.fi
Avoinna joka päivä klo 10-17

to 6.3. klo 11-15
Paikalla Jenni Jaakkola 

klo 13-14

Hankihulinat
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Pudasjärven 

kehitysvammaisten tuki ry:n
SääNTöMääRäINEN 

VUOSIKOKOUS
Palvelukeskuksessa 
ti 25.3.2014 klo 18.

Johtokunta kokoontuu klo 17.30.
Tervetuloa! 

Asemakaavan muutos
Kurenalan pohjoisen osan asemakaava-alue (Pietarila)

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asete-
taan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 5.3.2014 alkaen.
Muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 
1,3 ja 16 -19 sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita. Muutosalue 
sijaitsee Pietarilassa, Ritolantien ja Iijoen välisellä alueella sekä Vars-
tatien, Pietarilantien, Tähkätien ja Valiontien ympäristöissä.
Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää alueen asuntorakentamista 
sekä katu- ja viheralueita.
Kaavoituksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään pitämällä 
suunnittelukokous keskiviikkona 12.3.2013 klo 18.00 Pudas-
järven kaupungintalolla.
Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osalli-
silla ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdol-
lisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
le neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvi 25.2.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUdASJäRVEN  
EläKEläISET RY

KEVäTKOKOUS
Palvelukeskuksessa 

tiistaina 11.3.2014 kello14.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo 
tulee kertomaan ajankohtaisista asioista. 

Vuoden 2013 kuntokortit mukaan. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Johtokunta

Pudasjärven Sos.dem 
työväenyhdistyksen

SääNTöMääRäINEN 
KEVäTKOKOUS

pidetään kaupungintalolla 
lauantaina 15.3.2014 klo 13 alkaen.

Johtokunta

Pudasjärven 
Vanhempainyhdistys ry:n

KEVäTKOKOUS
pidetään Puikkarin kahviossa 

su 16.3. klo 18.

Hallitus kokoontuu klo 17. 

KANgAS- 
JA 

KUdEAUTO
Pudasjärven 
torilla pe 7.3. 

klo 9-15 

Matonkudetta, 
ontelokuteet, 

poppanakuteet, 
paperinauhat.

Maahantuojalta 
suoraan sarkaa, 

verkaa, lapin nauhat 
ym.

Pala-Talo 
Puh. 0500 285 040

Pintamon kyläseura ry:n
YlEINEN KOKOUS

pidetään leirikeskuksessa 
su 9.3. klo 12 alkaen.

Kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat 
tervetuloa paikalle!

Hallitus

Tervetuloa!

Tanssit
kuntoilun 
merkeissä 
sunnuntaisin 

klo 18-20
Kurenkoskessa. 

Musiikki Pekka Kinnunen, 
Suomen Kuntotanssit. 

Liikkuminen on tärkeää 
- tanssitaito yksilöllistä!

Pudasjärvi-lehden Syötteen 
hiihtolomatapahtumat il-
moituksessa mainittiin vir-
heellisesti Elastisen esiinty-
minen 1.3. Pikku-Syötteellä. 
Esiintyminen oli peruttu jo 

kuukausi sitten ja poistet-
tu yrityksen nettisivuilta-
kin. Pahoittelemme virhet-
tämme.

Toimitus

POROcup
-osakilpailu 

Yli-Iin Kierikissä la-su 8.3.- 9.3.2014
 kello 11.00 alkaen

Paljon ohjelmaa, lapsille poroajelua, hevosajelua, poniratsastusta. 
Lasten ja aikuisten moottorikelkkoja. Liukumäki yms.

Järjestää Yli-Iin kilpaporo ry

KISATANSSIT
lauantaina 8.3.

Tannilan Maanmiesseuran talolla
klo 20 alkaen.

Tule katsomaan paikan päälle 
maailman nopeimpia poroja 

ME-radalle

Kanttiinista poronlihakeittoa, makkaraa, kahvia, pullaa.
Liput 5 €, alle 12 v. 0 €.

Tied. 050 434 5594. Tervetuloa!

Oikaisu

Pudasjärven Diabetesyhdistyksen
SääNTöMääRäINEN 

KEVäTKOKOUS
pidetään ma 17.3.2014 
klo 18 Jukolan Pirtissä.

Tärkeästä jalkojenhoidosta kertoilee 
jalkojenhoitaja Sirkka Määttä.

Kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven Diabetesyhdistys ry
Hallitus

Tykkää meistä:
www.facebook.com/

Pudasjarvilehti

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI 
NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi
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PELIT JA VEHKEET

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

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

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

MAAlISKUUN KäRKITARJOUKSET

www.k-maatalous.fi

K-MAATAlOUS PUdASJäRVI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuulilasinpesuneste 
SHINY POWER 4 l
● Valmis seos
● Pakkasen kestävyys -20°C
● Sitruunantuoksuinen

Linjalaser Laserliner 
Smartcross setti

Turvajalkine Jalas 
4788 Safari

Työhousut
Snickers 3233 Hi-vis

Automaattinen linjalaser ja 
150 cm hissijalka. 5° itsetasausalue,

kallistustila. Viivat kytkettävissä näkymään
erikseen. Tarkkuus 0,5 mm / 1 m.

Alumiinikärkikupilla ja 
teräsvälipohjalla oleva vetoketjullinen 

turvakenkä rakentajalle. 

99,90 69,90 99,-119,-

Riipputaskuhousuissa 
yhdistyy näkyvyys, 

suunnittelu ja 
toimivuus. 
Voit luottaa 
täydelliseen 

istuvuuteen ja moniin 
älykkäisiin taskuratkai-

suihin. EN471, 
luokka 2. 

Useita kokoja.

89,90

Voiteluaine CRC 5-56 300 ml
● Yleiskäyttöinen huoltospray. 
● Irrottaa kiinni ruostuneet osat, voitelee, syrjäyttää kosteuden. 
● Suojaa metallipintoja kosteudelta, syövyttäviltä olosuhteilta ja  
 ehkäisee ruostumisen. 
● Kätevä kääntösuutin. 

395
/astia

395
/kpl

13,17 €/l

Etu -20%
Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,95

Pitävä nitriilikumi-
pohja ja miellyttävä 
iskua vaimentava 

pohjallinen. 
Koot 40 - 47.

JOKA PÄIVÄ!

B-, C- ja D-vitamiineja
Sisältää 1,5 miljardia ihmiselle luonnollista bakteeria
Terveydestään huolehtiville kaikkina vuodenaikoina
Päivittäiseen käyttöön

Maitohappobakteeri + BCD ratiopharm  
– Lisää vastustuskykyä vitamiineista

SOPIVASTI  
HYVÄÄN OLOON

www.hyvaanoloon.fi

FI/VOTC/14/0003
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 
Puh. (08) 821 185
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11,90€

Tarjous on voimassa 
31.3.2014 saakka

30 kapselia

(norm. 13,50)

23,90€
100 kapselia

(norm. 27,00)

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

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

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

www.rautioky.fi

Myös uudet 
kalusteovet ja 

tasot vanhoihin 
runkoihin!

Meiltä myös 
peräkärryn vuokraus!


