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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tuomas Sammelvuo 
palkitsi kasvattajaseuransa 

stipendillä s. 4

Metsäpäivässä runsaasti 
asiaa s. 11

KYSY ASIANTUNTIJALTA – HYVÄT NEUVOT SISÄLTYVÄT HINTAAN.

TUNNETKO
iTsEhOiTOLÄÄKKEEsi?
Käyttötarkoitus? Annostus? Yhteisvaikutukset?

PALVELEMME: Ark 9-18, la 9-14
Kauppatie 1, P. (08) 821 185

KYSY ASIANTUNTIJALTA – HYVÄT NEUVOT SISÄLTYVÄT HINTAAN.

Ke 19.3.2014 vietetään valtakunnallista 
Lääkehoidon päivää. Vastaamme 

kysymyksiisi ja ohjaamme lääkkeiden oikeaan ja 
turvalliseen käyttöön. Apteekki auttaa lähelläsi

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

nauta-sika
jauheliha

400 g

r20 
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kaurarieskaset

12 kpl/430 g
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pss

center
suklaalevy 80 g

- toffee 
- nougat

2,50
3 kpl

voitaikina 500 g
piparitaikina 500 g
torttutaikina 1 kg

2,29
pkt

hiillos 
grillimakkara

perinteinen
400 g

1,89
pkt

kukkamullat
Alkaen

4 l

peitto tai kaksi tyynyä

19,90
kukkaruukut

pussilakanasetti

23,80
timanttiruukut
Alkaen

2,90Alkaen

vain 
sunnuntaina:

0,50
viivi ja wagner 
avaimenperä
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fleecejakku
- musta  - punainen

29,50

1,99
pss

3,95

kpl

kpl

kpl

ERÄ!

1,90
pkt

Puh. 040 581 9930
Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE. markus.sarkela@msarkela.com. www.msarkela.com

Lämpö-

kamerakuvaus 

kaupanpäälle!

Pyydä ilmainen kustannusarvio!

Syötteen Rakennus- ja 
huoltopalvelu M. Särkelä

Vesikattoremontit kaikiLLa katteiLLa 
sekä energiaremontit noPeaLLa 

aikatauLuLLa aVaimet käteen Pakettina!

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 26.3., 

ke 2.4., huom! ma 7.4. 

Varaa aika

Optikon näöntarkastus 0 €

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kauppatie 5, 
puh. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulu-
kurssi 

ma 24.3.2014 
klo 17.00 

Mopokurssi 
alkaa

ke 26.3.2014 
klo 15.00

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

-20%
Kaikki 

kankaat vähintään
Tikkikankaat

Erä 
valmiita verhoja

14,90alk.

Löytöpöydästä 
tuotteita
ota kolme 

maksa kaksi

TO-PE: 
WoolFan housut

35,-

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

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

Ompelupalvelu

-50%

WoolFan tunika

25,-
Naisille kevät uutta

Pariisista!

kpl
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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

Kuusamon seurakunnan so-
taveteraanimieslaulajien 
kuoro esiintyi torstaina 13.3. 
Pudasjärven seurakuntako-
dilla. Kuoroa johti Kuusa-
mon seurakunnan kanttori 
Raimo Heikkilä ja säestäjänä 
toimi Pudasjärven seurakun-
nan kanttori Keijo Piirainen. 
Tilaisuuden välissä seura-
kuntapastori Jaakko Sääski-
lahti piti hartaushetken. Ti-
laisuuteen oli vapaa pääsy ja 
yleisöä oli paikalla arviolta 
noin 200 henkilöä.

Kanttori Keijo Piirainen 
toivotti kuoron tervetulleek-
si. Kuoron johtaja Raimo ker-
toi, että tämä tilaisuus liit-
tyy osaltaan 74 vuotta sitten 
päättyneen talvisodan päät-
tymiseen ja muisteluun. Ti-
laisuus aloitettiin lippulau-
lulla, Siniristilippumme. 
Kuoron ohjelmaan oli valit-
tu lauluja, jotka olivat talvi-
sodan aikaan nostattamassa 

Sotaveteraanimieslaulajien kuoro esiintyi Talvisodan muistolle
suomalaisten henkeä, kuten 
esimerkiksi Aimo Mustosen 
säveltämä Sillanpään mars-
silaulu ja Fredrik Paciuksen 
säveltämä Suomen laulu. Li-
säksi ohjelmassa oli muun 
muassa Kalervo Hämäläi-
sen säveltämät Kodin varti-
jat ja Veteraanien iltahuuto. 
Sibeliuksen sävellyksistä esi-
tettiin Jääkärimarssi, Sydä-
meni laulu ja Finlandia sekä 
Urpo Jokisen Aadolf Ehrn-
roothin tekstiin säveltämä 
Suomi on hyvä maa. Konser-
tin viimeisenä lauluna laulet-
tiin Maamme laulu. Tilaisuu-
den lopuksi kirkkoherra Juha 
Rauhala kiitti kuorolaisia esi-
tyksestä ja antoi vierailusta 
muistoksi kynttilän.

Kuoron johtaja, kanttori 
Raimo Heikkilä kertoi, että 
kuoron toiminta on aloitet-
tu vuonna 1996 huhtikuun 
yhdeksäs päivä, joten vajaan 
kuukauden päästä, Mika-

Kuusamon seurakunnan sotaveteraanimieslaulajien esiintyminen liittyi 74 vuotta 
sitten päättyneen talvisodan päättymiseen ja muisteluun. Kuoroa johtaa kanttori 
Raimo Heikkilä. 

Pudasjärven seurakuntakodilla Kuusamon seurakunnan sotaveteraanimieslaulajien esityksessä kuulijoita oli paikalla noin 200 henkilöä.

Näin kevään kynnyksellä ajatukseni palaavat viime 
jouluun ja erääseen jouluni koskettavimpaan ta-
pahtumaan.

Etelä-Suomessa asuva pikkusiskoni oli tullut 
perheineen joulun viettoon Pudasjärven mummo-
laan. Jouluaattona siskoni halusi viedä 4 ½- vuo-
tiaan tyttärensä kotikirkkoonsa jouluaaton har-
tauteen. Heidän saapuessaan kirkko oli jo tupaten 
täysi. Siskoni ja hänen pieni tyttönsä ahtautuivat 
penkille vierekkäin. Siskoni lauloi virsiä sydämen-
sä kyllyydestä. Pikkutyttö katseli ja kuunteli äitiän-
sä hetken. Sitten tyttö hyssytteli äitiään laulamaan 
hiljempaa. Kun lapsi huomasi muidenkin ihmisten 
laulavan innokkaasti, hän hymyili ja lakkasi hyssyt-
telemästä äitiään. 

Pieni tyttö katseli äitinsä kaunista kotikirk-

koa. Hän katsoi tarkasti alttarimaalauksia ja kir-
kon korkeaa kattoa. Tyttö kuunteli ihmisten laulua 
ja urkujen soittoa. Hän tarkkaili ympärillään olevia 
ihmisiä. Pieni siskontyttöni katsoi äitiään, hymyili ja 
sanoi: ”Äiti, täällä on ihanaa!”

Kyyneleet karkasivat silmiini siskoni kertoessa 
minulle tapahtuneesta. Minä ajattelen kotikirkos-
sani aivan samalla tavalla kuin pieni sukulaistyttö-
ni. Kun seison keskellä kirkon käytävää ja katson 
ylös kattoon, tunnen itseni nöyräksi ja kiitollisek-
si. Koen oloni turvalliseksi Isän suojeluksessa. Ko-
tikirkossani voin tuntea Jumalan läsnäolon ja huo-
lenpidon. Mieleeni nousee varmuus siitä, että Hän 
kyllä pitää huolen minusta ja läheisistäni. Voin yh-
dessä pienen siskontyttöni kanssa yhtyä lasten 
virren sanoihin:

Täällä on ihanaa

Messu seurakuntakodissa 
sunnuntaina 23.3. kello 10, 
Juha Rauhala, Jaakko Sääski-
lahti, Anna Kälkäjä.

Messu Sarakylän kappelis-
sa sunnuntaina 23.3. kello 
10, Juha Kukkurainen, Kei-
jo Piirainen, kappelikuoro. 
Kappelialueen kirkkopyhä, 
kirkkokahvit.
Puoli kuuden kirkko seu-
rakuntakodissa perjantaina 
21.3. kello 17.30.
Miesten ilta Kanttorilass-
sa tiistaina  25.3. kello 17.30, 
Juha Rauhala, Keijo  Piirai-
nen.
Kuorot:   Vox Margarita kes-
kiviikkona 19.3. kello 18.15, 
lapsikuoro torstaina 20.3. 

kello 16.30, nuorisokuoro 
torstaina 20.3. kello 17.15, 
kirkkokuoro torstaina 20.3. 
kello 18.
Lähetystyö: Kirpputori  kes-
kiviikkona  19.3. kello 10 – 
13.
Ystävänkammari:  ystävän-
kammari tiistaina 25.3.  kel-
lo 12.
Sauvakävely: sauvakäve-
ly  tiistaina 25.3.  kello 18 ko-
koonnutaan Liepeeseen.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 21.3.  kello 18-22

Perhekerho:  Perhekerho 
seurakuntakodissa keski-
viikkona 19.3. ja torstaina 
20.3. kello 10-13, Korpisen 
kylätalossa keskiviikko-
na 19.3. kello 10-13. Iltaper-
hekerho seurakuntakodissa 
torstaina 20.3. kello 16.30-
18.30.
Lapsiparkki  seurakuntako-
dissa perjantaisin kello 9.30 
– 12   parkkiin voi ilmoittau-
tua etukäteen  (08) 882 3100.  
Lapsille pieni välipala mu-
kaan.
Rauhanyhdistykset:  Myy-

jäiset ja seurat Jongul-
la Raija ja Pekka Jussilal-
la lauantaina 22.3. kello 19 
(Jukka Lehto).  Seurat Ku-
renalan ry:llä sunnuntaina 
23.3. kello 17 (Mikko Kar-
jalainen). Käsityöilta Sara-
kylässä Antti Kummalalla 
perjantaina 21.3. kello 19, 
lauluseurat Sarakylässä 
Arto Nurmelalla sunnun-
taina 23.3. kello 17.
Kastettu: Kasper Ossian 
Hökkä.
Haudattu:   Terttu Lotta 
Kosamo  80 v.

Mä olen niin pienoinen, pienoinen aivan.
On suuri ja voimakas Isäni taivaan, Isäni taivaan.

En suotta saa pelätä, murhetta kantaa,
kun sen, minkä tarvitsen, Isäni antaa, Isäni antaa.

Kun voimani uupuvat, sylissä kannat.
Ja syntini armosta anteeksi annat, anteeksi annat.

Oi, johdata jalkani totuuden teitä.
Et, Isäni, milloinkaan lastasi heitä, lastasi heitä.

Sirpa Outila

el Agricolan päivänä kuoro 
täyttää 18 vuotta. Laulajien 
ikä on 68-92 vuotta ja kuoros-
sa esiintyy tilanteesta riippu-
en 20-30 henkilöä. Harjoituk-
sia pidetään torstaisin kerran 
viikossa syyskuusta touko-

kuun loppuun. Viime vuon-
na kuoro esiintyi yhteensä 32 
kertaa ja tänä vuonna esiin-
tymisiä on samaa suuruus-
luokkaa. Tulevista esiintymi-
sistä Heikkilä mainitsi muun 
muassa Kuusamossa syys-

kuussa järjestettävän evak-
koon lähdön muistolle laulu-
tilaisuuden.

Pertti Kuusisto
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Käyntios. Kauppatie 2 
(Anon talo), 

93100 Pudasjärvi
P. 0400 517 554

Kevät tulee ja 
on aika huoltaa ja 

herätellä keho 
”talviunesta”

Liike on lääkettä, mutta myös erilaiset hoidot ovat 
tärkeitä apukeinoja kehosi huollossa.

Jos kärsit lihaskireyksien aiheuttamista oireista, 
klassinen hieronta on hyvä ja tehokas apu. 
Mikäli kaipaat rentoutusta ja hemmottelua, 

kokeile lempeää ja rentouttavaa aromaterapeuttista 
hierontaa. Kuona-aineet saavat kyytiä 

selkäturvehoidon ja hieronnan yhdistelmällä. 
Katso lisää osoitteesta: 

www.kukkahoivapalvelu.com

Koulutettu 
hieroja, 

lähihoitaja 
Maria Outila

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Livojokivarressa, Aittojärven 
kylällä Isoniemessä on me-
neillään erikoinen työmaa, 
jonne kuskataan Yli-Iin Tan-
nilasta isoilla kuorma-autoil-
la valtavia määriä monen ko-
koisia kiviä. Kuorma-autojen 
purettua kuormansa jokiran-
taan kaivinkonemies kauhai-
see valtavan kokoisen kiven 
kaivurin kauhaan ja upottaa 
kiven joen rantapenkkaan. 
Muutaman kiven upotustyö-
maasta ei ole kysymys, koska 
savotta tulee kestämään kaik-
kinensa noin kuukauden. 

Isoniemessä on meneillään 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen työnä jokirannan 
rantasortumakohtien penger-
rys, jossa työstettävän alueen 
pituus on 360 metriä. Hank-
keen kokonaiskustannusar-
vio on 170 000 euroa. Vajaan 
kymmenen maanomista-
jan maa-alueilla sijaitseva jo-
kiranta on kevättulvien seu-
rauksena syöpynyt vajaan 20 
vuoden aikana paikoin lähes 
kymmenen metrin leveydel-
tä vieden mennessään muun 
muassa jokirannassa sijain-
neen viljelystien ja useita ra-
japyykkejä. 

Pengerrystyön valmiste-
lu aloitettiin viime vuoden 
syksyllä poistamalla työmaa-
alueen jokirannoilta ensin 
kaikki rantapuusto. ELY-kes-
kuksen rahoituspäätöksestä 
ja pengerrystyön käynnisty-
misestä ovat erityisen hyvil-
lään muun muassa yksi alu-
een maanomistajista, Mikko 
Puhakka ja Isoniemessä sijait-
sevan kahdeksan hehtaarin 

Livojokivarressa iso jokirannan pengerrystyömaa

kokoisen pellon vuokravil-
jelijä Teuvo Riekki. Puhak-
ka ja Riekki ovat tehneet asi-
an puolesta jo usean vuoden 
ajan töitä. Asia vaati miehil-
tä muun muassa kaksi viran-
omaisille tehtyä hakemusta ja 
Pudasjärven kaupungin maa-
seutuasiamiehen lausunnon-
kin, jotta hätä tuli ymmärre-
tyksi ja työt saatiin viimein 
käyntiin.

Erityisen hienosta maa-ai-
neksesta koostuvien jokiran-
tojen syöpyminen alkoi, kun 
alueen yläosan tuntumassa 
ollut, aikoinaan puunuittoa 
varten tehty, Isoniemen halki 
kaivettu joen oikaisukanava 
suljettiin täyttämällä se maal-

Mikko Puhakka kertoi, että Aittojärven kylällä sijaitsevan Livojoen Isoniemessä pen-
gerrettävän jokiranta-alueen pituus on 360 metriä. 

Maanrakennusliike Komulaisen Juha Komulaisen mu-
kaan kaivonkoneella tehtävä pengerrystyö kestää noin 
kuukauden.
la ja Livojoessa Isoniemen ve-
den kierron estävä maapato 
purettiin. Maapato oli raken-
nettu vuonna 1961.

Kanavan ja maapadon ai-
kaan Isoniemen kiertävän 
joen pääuoman veden virtaa-
ma oli vähäinen. Koska uitto 
oli päättynyt jo aikaa sitten, 
kanava suljettiin ja maapa-
to poistettiin maanomistajien 
aloitteesta talvella 1995-1996. 
Yhtenä perusteena oli Isonie-
men ympäri kulkevan jokiuo-
man veden virtaaman palaut-
taminen normaaliksi.

Koska Isoniemessä joki-
rantojen suuren mittaluokan 
syöpymistä ei ennen kanavan 
kaivamista ja maapatoa oltu 
todettu, saivat hakijat lopulta 
viranomaiset vakuuttuneik-
si, että pengerrystyön tekemi-
nen on välttämätöntä ja siitä 
aiheutuvat kuuluvat viran-
omaisten maksettavaksi. Pu-
hakka totesi tyytyväisenä, että 

ELY-keskus on tehnyt mie-
hen työn päättäessään laittaa 
maanomistajia pitkään huo-
lestuttaneen asian kuntoon. 
Samalla Puhakka mainitsee, 
että ennen töiden aloittamista 
tehdyssä rantasortuman kor-
vaussopimuksessa luvataan 
korjata maa-ainesten kulje-
tuksen aikana käytetyn tien 
mahdolliset vauriot. Ne kor-
jataan vähintään ennen kun-
nostusta vastaavaan tilaan. 
Tieyhteyksistä tehdään myös 
katselmus, asiat dokumentoi-
daan ja tarvittaessa kuvataan. 

Tiedusteltaessa Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen vesistöyksikön työnte-
kijä Veijo Bildolta, montako 
kuorma-auton lavallista ki-
viä Yli-Iin Tannilasta paikal-
le kuukauden kuluessa tuo-
daan, totesi Bildo että määrä 
on noin 5000 kuutiota. 

Pertti Kuusisto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyksikön 
työntekijä Veijo Bildo ja maanomistaja Mikko Puhak-
ka seuraamassa, kun kuorma-auto purkaa Yli-Iin Tan-
nilasta tuotua kivikuormaa pengerrystyömaalle. 

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

Niemitalon Tauonpaikassa 
ja Tarmo kaupassa valtatie 
20-varressa Kipinässä juh-
littiin Tarmo –kauppiaana 
olemisen 1-vuotissynttärei-
tä Tarmon päivänä tostai-
na 9.3. 

Asiakkaille tarjottiin täy-
tekakkukahvit ja asiakkail-
le oli juhlatarjouksia muun 
muassa hedelmistä, Atria 
tuotteista ja virvokkeista. 

Yrittäjänä toimivat Ant-

Vuosi Tarmon väreissä

ti ja Aki Niemitalo, joka 
kuvassa asiakkaiden ojen-

taman onnittelukukkakim-
pun kanssa. HT

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Aurinkolasit Koko Perheelle!

Meiltä myös lukulasit eri vahvuuksilla!

UUTUUTENA
SILMÄLASIEN

PÄÄLLE
LAITETTAVAT

AURINKOLASIT!

SOPPAA SINULLEKIN

JOUKAMO KORTESALMI

Soppatykistä hernesoppaa kaikelle kansalle ja kahvia pikkurahalla.
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Lumisateisessa säässä lau-
antaina 15.3. kokoontui kau-
pungin valtuustosalissa 
ryhmä kiinnostuneita pu-
dasjärveläisiä kuulemaan eu-
parlamentin demariryhmän 
jäsenen ja eu-vaaliehdokkaan 
Liisa Jaakonsaaren terveisiä 
Euroopan Unionista ja hänen 
ajatuksiaan myös asioista, 
joita hän tulee ajamaan seu-
raavalla kaudella, mikäli tu-
lee valituksi. 

Liisa Jaakonsaari aloitti 
kertomalla, että ylivoimainen 

Eurovaaliehdokas Liisa Jaakonsaari Pudasjärvellä

enemmistö suomalaisista sa-
noo tällä hetkellä kyllä eu:lle. 
Syyksi hän mainitsi tähän 
muun muassa liikkuvuuden 
huomattavan helpottumi-
sen sekä varsinkin nuorisol-
le avautuvat mahdollisuudet 
muun muassa opiskelijoille 
tarjolla olevien vaihto-ohjel-
mien myötä. Hänen mukaan-
sa eu on varsinkin turvalli-
suusyhteisö etenkin juuri nyt 
ottaen huomioon tilanteen 
itä-Euroopassa. Suomen ase-
ma Euroopan yhteisön jäse-

nenä turvaa asemamme Ve-
näjän länsinaapurina. 

Ukraina ei halua olla osa 
Putinin Euraasian Unionia, 
vaan valtaosa ukrainalaisis-
ta haluaa olla eurooppalai-
sia. Liisa Jaakonsaari on tässä 
ulkoministeri Erkki Tuomi-
ojan kanssa samalla linjalla, 
että ensin on käytävä neu-
votteluja Ukrainan tilantees-
ta mahdollisimman pitkälle 
ja vasta toissijaisena tulevat 
taloudelliset pakotteet. Eu:n 
Ukrainalle ehdottama assosi-

Yleisö kuunteli kiinnostuneena.

Liisa Jaakonsaarella on 
tärkeää asiaa.

aatiosopimus ei ole jäsenyys 
eu:ssa. Talous kuitenkin sitoo 
Euroopan ja Venäjän tiukasti 
toisiinsa. 

Suomen jäsenyydestä Na-
toon keskusteltiin myös. Jaa-
konsaaren mukaan Natoon 
liittyminen ei ole ajankohtais-
ta, koska sillä ei ole kansan 
tukea. Natoon ei voi liittyä il-
man sitä. Suomi saa tällä het-
kellä kaiken sen hyödyn Na-
tosta, mitä voi olematta sen 
jäsen. Toisaalta Venäjän ke-
hitystä jatkossa arvaako ku-
kaan. Tuleeko siitä fasistinen 
vai millainen valtio, kaikki 
arvaukset ovat yhtä hyviä. 

Liisa Jaakonsaari kertoi, 
että eu:ssa on merkitystä ryh-
mällä, missä toimii. Suomen 
13 meppiä eivät ryhmänä saa 
paljonkaan aikaan, mutta toi-
miessaan omissa eurooppa-
laisissa viiteryhmissään tu-
losta voi saada aikaan. Eu:n 

demariryhmä on Jaakonsaa-
ren mukaan vihreiden kanssa 
yhtenäisimmin omien asioi-
densa takana, kun esimerkik-
si kansallismielisten ryhmä 
jakaantuu useihin täysin vas-
takkaisiinkin ryhmiin. 

Liisa Jaakonsaaren mie-
lestä jatkossa tärkeitä ajetta-
via asioita ovat muun mu-
assa työaikalait, työsuojelu, 
naisten fyysinen ja henkinen 
koskemattomuus, naisten oi-
keus työssäkäyntiin ja nais-
ten kasvava köyhyys. Eu-
vaaleissa tärkeää olisi saada 
äänestysprosenttia Suomessa 
nousemaan, koska Suomen-
kin lainsäädännöstä 60 pro-
senttia tulee eu:sta. Hänes-
tä on valitettavaa se, miten 
huonosti suomalainen media 
on kiinnostunut eu-asiois-
ta. Lopuksi hän kertoi hyvä-
nä asiana sen, että Euroopan 
maiden pelastuspaketit ovat 

tuoneet Suomelle korkotuloi-
na 70 miljoonaa euroa ilman, 
että olemme näihin maihin 
”kaataneet” lainkaan rahaa, 
niin kuin yleinen käsitys va-
litettavasti on. 

Markku Kemppainen

Lentopallon ystävillä oli tors-
taina 13.3. Tuomas Sammel-
vuo -salissa mieluisa ja mie-
lenkiintoinen tilaisuus, kun 
salin nimeämisen innoitta-
ja, lentopalloilija ja Suomen 
A-maajoukkueen pääval-
mentaja Tuomas Sammelvuo 
saapui palkitsemaan kasvat-
tajaseuransa Pudasjärven Ur-
heilijat. Sammelvuo luovut-
ti kasvattajaseuralleen viime 
vuoden Urheilugaalassa saa-
mansa 2000 euron Sportti-
Passi –stipendin. Stipendin 

Tuomas Sammelvuo palkitsi kasvattajaseuransa stipendillä
takana on sähköinen liikun-
taseteli Sporttipassi.fi ja sitä 
pyörittävä Event Brokers Oy.

Stipendiä olivat vastaan-
ottamassa Pudasjärven Ur-
heilijoiden puheenjohtaja 
Seppo Sammelvuo ja lento-
pallojaoston puheenjohtaja 
Kauko Tervonen sekä vara-
puheenjohtaja Johanna Luk-
kari. Paikalla olivat myös Ur-
heilugaalan ja Sporttipassin 
edustaja Tommy Sarja sekä 
Tuomas Sammelvuon äiti 
Mervi sekä velipoika Jaakko. 

Harjoitusten lopuksi Tuomas huudatti lentopallojunioreita ja valmentajia jee-huu-
dolla.

Pudasjärven Urheilijat vastaanottivat kasvattajaseural-
le myönnetyn 2 000 euron Sporttipassi-stipendin. Etu-
rivissä lentopallojaoston varapuheenjohtaja Johanna 
Lukkari ja puheenjohtaja Kauko Tervonen, takana Tuo-
mas Sammelvuo, PuU:n puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo ja SporttiPassin edustaja Tommy Sarja.

Tilaisuus oli kaikille avoin 
ja paikalle oli saapunut esi-
koulu- ja ala-asteikäisiä van-
hempineen seuraamaan juh-
lahetkeä ja kuulemaan illan 
kuluessa monipuolista asiaa 
juniorilentopallosta.

Juhlan kunniaksi Laka-
rin ala-asteen oppilaat piti-
vät aluksi musiikkiesityksen 
Timo Pesiön hanurin ja opet-
taja Seppo Kemppaisen kita-
ran säestyksellä.

Tuomas Sammelvuo ker-
toi, että hän sai Vuoden esi-

kuvavalinnasta Uuno-pokaa-
lin lisäksi myös 2000 euron 
stipendin. Sain lahjoittaa sti-
pendin miten itse halusin ja 
totta kai halusin antaa sen 
omalle kasvattajaseuralleni, 
totesi Sammelvuo.

Kauko Tervonen totesi, 
että lentopallojaoston edus-
tajat olivat myönteisesti yl-
lättyneitä kuullessaan en-
simmäisen kerran tulevasta 
palkitsemisesta. Tervosen 
mukaan stipendillä tuetaan 
nuorten urheilua ja se käyte-
tään Pudasjärven lentopallon 
F-, E- ja D-junioreiden hy-
väksi muun muassa uusien 
ohjaajien koulutukseen.

Sammelvuo veti myös yh-
dessä Pohjois-pohjanmaan 
lentopallon aluepäällikön 
Harri Paadarin ja velipoika 
Jaakko Sammelvuon kanssa 
harjoitukset C-nuorten tytöil-
le ja pojille. Harjoitusten jäl-
keen lentopallojuniorit olivat 
erittäin hyvillään ammatti-
miehiltä saamistaan neuvois-
ta ja ohjauksesta.

Tilaisuuden lopuksi pi-
dettiin keskustelutilaisuus, 
jossa puhuttiin vanhempi-
en kanssa siitä, miten Pudas-

järvellä voitaisiin lentopallo-
toimintaa kehittää jatkossa. 
Tuomas Sammelvuo totesi, 
että Pudasjärven lentopallos-
sa on positiivista henkeä ja 
hyviä mahdollisuuksia. 

-Keskusteluissa haetaan 
uutta vaihdetta ja lisää intoa 
lentopallotoimintaan. Ollaan 
iloisia siitä, mitä Pudasjär-
vellä nyt on ja lähdetään kas-
vattamaan toimintaa pienin 
askelin haukkaamatta ker-

ralla liian isoa palaa, totesi 
Sammelvuo. Keskustelutilai-
suudessa kerrottiin, että tu-
levana keväänä järjestetään 
PuU:n jaostojen yhteinen 
keskusteluilta, jonka tarkoi-
tus on lisätä jaostojen yhteis-
työtä. Yhtenä tavoitteena on 
muun muassa järjestää eri la-
jien vetäjille yhteistä koulu-
tusta.

Pertti Kuusisto

Kaupunginhallitus käsit-
teli tiistaina 18.3. pitämäs-
sään kokouksessa terveysase-
man saneerauksen alustavaa 
kustannusarviota ja rakennus-
hankkeeseen sitoutumista. Pää-
tösesityksen mukaan kaupun-
ginhallituksen tulisi hyväksyä 
laadittu, alustava kustannusar-
vio ja sitoutua aloittamaan ra-
kennushanke vuoden 2014 ai-
kana sekä sitoutua lisäämään 
suunnitteluvuodelle 2015 mää-
räraha, jolla rakennushanke 
saadaan valmiiksi. Päätös edel-
lyttää, että hankkeelle saadaan 
25 prosentin avustus aluehal-
lintovirastolta.

Ympäristötoiminnan tehtä-
väalueen ja Oulunkaaren kun-
tayhtymän edustajat ovat yh-
teistyössä ISS Prokon kanssa 
kartoittaneet terveysaseman 
saneeraustarpeet. ISS Proko on 
tehnyt kartoituksen pohjalta 

Terveysaseman alustava saneeraussuunnitelma valmiina
alustavat suunnitelmat ja kus-
tannusarvion.

Kustannusarvion mukaisel-
la summalla (2 976 000 euroa) 
on haettu 25 prosenttia (744 000 
euroa) avustusta aluehallin-
tovirastolta. Avustus on koh-
dennettu sosiaali- ja terveyden-
huollon toimintayksiköiden 
sisäilmaongelmia ja kosteus-
vaurioita sisältävien rakennus-
ten korjaushankkeisiin. Avus-
tusta voidaan myöntää kuntien 
ja kuntayhtymien omistamien 
rakennusten hankkeisiin, joi-
den rakentaminen on aloitet-
tu tai aloitetaan vuonna 2013 
tai 2014 ja jotka valmistuvat vii-
meistään vuoden 2015 aikana. 
Aluehallintovirasto on pyytä-
nyt kaupungilta sitoutumista 
hankkeeseen, mikäli avustus 
myönnetään.

Vahvistetussa investointi-
ohjelmassa on varauduttu Ter-

veysaseman korjauksiin vuo-
sille 2014 – 2016 yhteensä 1 400 
000 eurolla, josta vuodelle 2014 
on 500 000 euron varaus, vuo-
delle 2015 on 700 000 euron va-
raus ja vuodelle 2016 on 200 
000 euron varaus. Koska avus-
tuksen myöntämisperusteissa 
kohteen tulee olla valmis vuo-
den 2015 aikana, ja koska sa-
neeraustarpeet kustannusar-
vioineen ovat muotoutuneet 
nettomenoiltaan 2 232 000 eu-
roon, tulisi suunnitelmavuo-
den 2015 nettomäärärahavara-
usta nostaa 1 732 000 euroon.

Kokouksessa käsiteltiin uu-
den ruokapalvelupäällikön vir-
ka-asiaa. Esityksen mukaan 
työhaastatteluun kutsuttai-
siin restonomi Saara Huumo-
nen, restonomi Anja Turtinen 
ja restonomi Marja Pitkänen 
sekä restonomi (AMK) Pet-
ri Tervashonka. Ruokahuol-

lon tulosyksikön johdosta vas-
taavan ruokapalvelupäällikön 
kaksivuotinen virka on mää-
räaikainen. Työ alkaa 1.5.2014 
ja päättyy keväällä 2016. Viran 
kelpoisuusvaatimuksena on 
soveltuva ammattikorkeakou-
lututkinto tai suurtalousesimie-
hen tutkinto taikka vastaava 
aikaisempi koulutus. Uudel-
la ruokapalvelupäälliköllä on 
keskeinen rooli uuteen hirsi-
koulukeskukseen sijoittuvan 
keskuskeittiön suunnittelus-
sa. Tehtävänä on vastata koko 
kaupungin ruokapalvelusta ja 
sen kehittämisestä itsenäises-
ti sekä johtaa ruoanvalmistusta 
ja muita ruokapalveluita. Vir-
kaa hoitaa 6.6. asti viransijaise-
na keittäjä Aira Ervasti.

Opetus- ja sivistysjohtajan 
virka on ollut täytettynä mää-
räaikaisilla tehtäväjärjeste-
lyillä 18.10.2012 alkaen. Virka 

on ollut haettavana vakinais-
ta täyttämistä varten ja haku-
aika päättyi 4.12.2013. Haki-
joista kutsuttiin haastatteluun 
4 ehdokasta, joista Ari Loppi 
oli myöhemmin perunut haas-
tatteluun osallistumisensa ja 
vetänyt hakemuksensa pois. 
10.3.2014 pidettyyn haastatte-
luun osallistuivat kaupungin-
johtajan ja hallintojohtajan li-
säksi kaupunginhallituksen ja 
valtuuston edustajia yhteensä 
15. Kaupunginhallitukselle on 
tehty esitys, jonka mukaan val-
tuusto valitsee opetus- ja sivis-
tysjohtajan virkaan KM Juha 
Holapan. Koulutuksen, työko-
kemuksen ja haastattelun pe-
rusteella on luotu kokonaisver-
tailu hakijoista, jonka mukaan 
Holappa on virkaan soveltu-
vin.

Kokous käsitteli peruskou-
lun ja lukion oppikirjojen sekä 

kirjastokirjojen hankkimises-
ta lukuvuodelle 2014 – 2015. 
Esityksen mukaan hankin-
ta tehtäisiin kokonaishinnal-
taan edullisimman tarjouksen 
tehneeltä Pudasjärven Kirja-
kauppa Oy:ltä. Määräaikaan 
24.2.2014 mennessä tarjouk-
sen toimittivat Pudasjärven 
Kirjakauppa Oy, Kirjavälitys 
Oy ja BTJ Oy. Tarjousten ver-
tailun lähtökohtana oli, että 
kaikki tarjoajat käyttävät sa-
moja kustantajan toimittamia 
hinnastoja. Tarjousvertailus-
sa ei huomioitu lukion oppi-
kirjoja. Sopimus tehdään ajalle 
1.4.2014 –31.3.2015. Pudasjär-
ven kaupunki käyttää vuosit-
tain oppikirjojen hankintaan 
noin 120 000 euroa ja kirjaston 
kirjojen ja muun kirjastoaineis-
ton hankintaan on noin 50 000 
euroa (alv. 0%). PK
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Sain äskettäin lähetteen Raahen seudun HYVINVOINTI-kun-
tayhtymältä, eli sairaalalta, OYS:iin, Ouluun, korva-klinikalle. Tut-
kimus suoritettiin perusteellisesti.

Tutkimuksen jälkeen sain todistuksen käynnistäni anoakse-
ni KELALTA matkakorvausta oman auton käytöstä. Kaikki KE-
LAN palvelut ovat myöskin internetissä anottavissa ilman jo-
notusta. Klikkasin Kela.fi. Niitä palveluja onkin paljon. Siellä 
kysytään muun muassa onko raskaana, saako eläkettä Ruotsis-
ta ja kaikkea siltä väliltä. Vaikka olen liiankin kiireinen toimissani, 
minulta meni lähes puoli tuntia löytääkseni polun matkakorva-
uksiin. Piti tehdä melkein sukuselvitys. Pääsin kuitenkin viimein 
kohtaan, anomus hyväksytään. Todistus piti kuitenkin postittaa.

Parin tunnin perästä tuli KELALTA puhelu. Te olette merkin-
neet anomukseenne Raahe-Oulun välin olevan 80 km. Minä pa-
nin sen vaan ehdolle. Paljonko se on sitten? Se on meillä 74 km. 
No minä hyväksyn senkin. Puhelimessa virkailija kuitenkin nau-
roi makeasti. Mikä naurattaa? Te olette noinkin iäkäs ja olette 
osanneet tehdä tuon anomuksen netissä? Ei sitä ole juuri ku-
kaan osannut. Minä itsekin ihmettelen, miten vanhat osaavat 
asioida netissä, kun minullekin se tuottaa usein päänvaivaa. Ja 
nettiin viedään nykyisin lähes kaikki tarpeelliset toiminnot. Saa-
daan vähennettyä väkeä.

Parin päivän perästä tuli päätös. Kaksi A-nelosarkkia perus-
teluja ja valitusosoitus. Teille tulee korvausta 1,1 euroa. On-
kohan tuossa pilkkuvirhe? Kyllä KELA toimii lakien puitteis-
sa. Soitin kuitenkin KELAN palveluun, en valittaakseni, mutta 
mielenkiinnosta. Siellä laskettiin uudelleen korvaukseni ja se oli 
55 centtiä yhteen suuntaan. Tämähän menee viihteen puolelle. 
Mutta työllistää ja sehän on pääasia.

Kerrotaan, että isä Stalinille tuotiin nähtäväksi byrokratian 
laatimia ylivoimaisen vaikeita täytettäviä lomakkeita ja anomus-
kaavakkeita. Isä käski ammuttaa kaikki syylliset. No ei tässä ta-
pauksessa voi sentään kansanedustajia ampua.

Kauan odotettu SOTE-uudistus taitaa vaan lisätä matkakor-
vausanomuksia. 

Rainer Försti

SOTE- palvelu 
toimii nykyiselläänkin

Lukijan kynästä

Veijo ja Heli Pentikäinen Ha-
minasta tulivat lomalle Syöt-
teelle lauantaina 8.3. Veijo 
kertoi, että he ottavat mökin 
aina kauempaa keskuksesta. 
Lomallaan he kulkevat luon-
nossa valiten vapaasti kulku-
reittinsä. Veijolla on aina ka-
mera mukana, ja hän kuvaa 
ahkerasti luonnossa. Tänä 
vuonna tavoitteena oli saada 
kuva lentävästä kuukkelis-
ta, sen kauniista siipisulista. 
Se tavoite ei aivan täyttynyt, 

Luontomatkailijoiden onnistunut loma Syötteellä

mutta paljon luonnossa liik-
kumista, ulkoilmaa, aurin-
koa ja luontokuvia sekä -ko-
kemuksia he saivat.

Veijo ja Heli matkusti-
vat tänne pohjoiseen mat-
kailuautolla. Mökin he olivat 
vuokranneet Pytkynharjus-
ta. He kertoivat, että heillä on 
niin monenlaiset retkeilyva-
rusteet mukana, etteivät ne 
olisi sopineet henkilöautoon. 
He kulkevat luonnossa kar-
tan mukaisesti lumikengillä, 
tavallisilla hiihtosuksilla tai 
metsäsuksilla. Ulkoilua tulee 
päivittäin noin viiden tunnin 
ajan. Matka vaihtelee maas-
ton ja kelien mukaan. Hel-
posti matkaa kertyy päivän 
mittaan 25 kilometriäkin.

Veijo harrastaa aktiivisesti 
luontokuvausta ja niinpä ka-

mera erilaisine putkineen oli 
päivittäin retkillä mukana. 
Eräänä päivänä he kertoivat 
menneensä hiihtouraa pitkin 
Mustarintaan. josta he olivat 
matkanneet Kellarilammen 
laavulle lätynpaistoon.

Toisena päivänä heidän 
reittinsä kulki Romekankaal-
la. Yhden päivän retki oli An-
ninkoskelle, jossa Veijo kertoi 
saaneensa kuvata kuukkelia. 
Hän oli tarjonnut kuukkelil-
le pähkinöitä, mutta ne eivät 
olleet lintua houkuttaneet. 
En muistanut kertoa hänelle, 
että eräässä luonto-ohjelmas-
sa luontokuvaaja kertoi mak-
salaatikon olevan kuukkelin 
herkkua.

Veijo ja Heli kertoivat läh-
töpäivänä, että loma onnistui 
hyvin, oli tullut runsaasti ul-

koilua ja aurinkoa!
Heillä oli kotimatka alka-

massa ja edessä kymmenen 
tuntia autolla ajoa. Lauantai-
na täällä Syötteellä sateli hil-
jalleen isoja lumihiutaleita ja 
etelään luvattiin lumisadet-
ta. Sain viestin, että ajokeli oli 
kotimatkalla hyvä, lunta sa-
toi vasta viimeisen kahden 
tunnin aikana. Pentikäisillä 
oli takana onnistunut loma ja 
paljon mukavia muistoja ret-
kiltään He suunnittelivat tu-
levansa elokuun alussa lo-
mallaan uudestaan näihin 
maisemiin.

Kirjoitteli eri päivinä 
kuunneltujen tarinointien 
pohjalta

Lahja Simonen

Taivalkosken Näyttämö esit-
tää Arto Paasilinnan Suloi-
nen Myrkynkeittäjä Taival-
kosken teatterissa. Ensi-ilta 
oli perjantaina 28.2. Pudas-
järven Yrittäjät tekivät lin-
ja-autoretken teatteriesityk-
seen lauantaina 8.3. Iltaan oli 
saapunut omilla kyydeillään 
myös muita pudasjärveläi-

Taivalkoskella teatteriretkellä

Taivalkosken näyttämöllä Paasilinnan Suloinen Myr-
kynkeittäjä -esitykset jatkuvat vielä pääsiäiseen saakka. 

siä. Kaikkiaan katsojia oli 
noin 80. Myös ensi-illassa ja 
sen jälkeisissä esityksissä on 
ollut mukavasti väkeä, ker-
toi Jaakko Kivistön roolissa 
näyttelevä Pertti Parkkila. 

Esitykset jatkuvat vielä 
pääosin torstai ja sunnun-
tai-iltaisin pääsiäiseen saak-
ka. HT

Veijo ja Heli Pentikäinen 
Haminasta lähdössä koti-
matkalle onnistuneen lo-
maviikon jälkeen. 

Heli Pentikäinen hiihtämässä Kellarilammella. 
Kaksiosainen laavu näkyy taustalla. 

Töyhtötiainen tutkii ruo-
kailupaikkaa kuusen alla

Onhan se tosi kaunis ajatus, hieno fantasia, että näkis isonka-
lan loikkaavan ja ihmetellä sitä kaunista pyrstöä, on sitä saanut 
monta kertaa ihailla. Vaan kyllä se nyt on vahva tunne, että län-
get maksaa enemmän kuin hepoinen.

Tiedemiesten tutkimusten mukaan pitäisi Iijoen pääuomaan 
saada kuusituhatta mätilohta vuosittain ennen kuin sillä olisi 
merkitystä.

Onhan nimittäin niin, että luonnollinen poikaskuolleisuus on 
75 prosenttia tiedemiesten laskelmien mukaan. Siihen lisätään 
petokala miinukset, Smolttien talvikuolemat koskissa vaativat 
myös veronsa. Turbiinit ovat paljon parantuneet, vaan vielä tap-
paa nekin osansa.

Monen moista sattuu matkan varrella, ei merimatkatkaan 
helppoja ole, monet vaarat  sielläkin vaanii. Kun sieltä vielä ke-
rää kaikki myrkyt, ja becguerellit mukaansa, niin onko tulevai-
suudessa nämä kalat tervetulleita tänne? Olisiko kansanäänes-
tys paikallaan?

Puhutaan ammattikalastajista, jotka leipänsä eteen työtä te-
kee, vaan niistä kalastajista jotka todella, Itämeressä ja Peräme-
rellä kalat syö, nämä Pääkköset ei puhu eikä pukahda. Kalan 
palautuksen ideahan on kieltämättä tosi hieno, ymmärrän ihmi-
siä jotka saa hyvällä palkalla puuhastella näiden asioiden kanssa. 
Paljonhan tässä maailmassa tehdään, ja on tehty, ns. hukkatyö-
tä. Vaikkakin ehkä nykylaskelmat mätikaloista on toisenlaiset, ei 
nousukalat minkään laskuopin mukaan kalateiden kautta riitä 
kannanpalautukseen merkittävälle tasolle. Jos nekin rahat, mitä 
on jo tuhlattu ja mahdollisesti tuhlataan, sijoitettaisiin kalastuk-
sen järkevään hoitoon joki-alueella, niin eipä olisi puutetta puh-
taasta kalasta. Voitaisiin komeasti vielä rapukannat palauttaa, se 
jos mikä toisi tulojakin näille raukoille rajoille.

Kalaisin terveisin 
Alpo Laakkonen

Punaisen kalan  
nousu Iijoen vesistöön?

Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa ovat toimineet maa-
nantaista 10.3. lähtien uudet 
yrittäjät, Ramazan Demir ja 
hänen vaimonsa Sevil De-
mir. Entiset yrittäjät, Mauno 
Akujärvi ja Signe Nuorgam 
palasivat Lappiin Ivaloon. 
Suomessa kuusi vuotta asu-
nut Ramazan Demir kertoi 
toimineensa yrittäjänä jo 14 
vuotta. 

-Ravintola- ja matkailu-
alalta minulla on kokemus-
ta 2000-luvun alusta lähti-
en, synnyinmaassani Turkin 
Alanyassa ja Suomessa. Ku-
renkosken ohella toimimme 
nykyisin ravintolayrittäjänä 
myös Haapavedellä. 

-Hotelli-ravintola Kuren-
kosken ravintolatoimintaa 
tullaan kehittämään muun 
muassa ruokapalvelujen ja 
yökerhotoiminnan osalta. 
Kunhan saamme tarvitta-

Hotelli-ravintola 
Kurenkoskeen uudet yrittäjät

vat valmistelut tehtyä, tar-
joamme ravintolassa lou-
nasruokaa sekä laadukkaita 
liha-aterioita. Jatkossa Ku-
renkosken aukioloaikoja pi-
dennetään ja disco pidetään 
lauantain lisäksi myös per-
jantaina, kesäaikana myös 
keskiviikkona. Elävää mu-
siikkia, suosittuja esiinty-
jiä tai orkestereita on tarjol-
la joka kuukausi. Vakituisia 
työntekijöitä meillä on Ku-
renkoskessa kuusi. Haluam-
me palvella asiakkaitamme 
hyvin ja otamme mielellään 
vastaan kehittämistoiveita. 
Tälläkin hetkellä mielessä 
on monenlaisia uusia kehit-
tämisajatuksia, mutta niis-
tä kerromme lisää myöhem-
min.

-Viihdymme perheen, 
vaimon ja kahden lapsemme 
kanssa Suomessa erittäin hy-
vin. Suomalaiset ovat miel-

lyttäviä ihmisiä ja pidämme 
myös Suomen viileästä il-
mastosta. Tällä hetkellä per-
heemme asuu vielä Haapa-
vedellä, mutta muutamme 
Pudasjärvelle kesän alussa, 

Kokenut ravintola-alan yrittäjä, Ramazan Demir perhei-
neen pitää suomalaisista ja Suomen viileästä ilmastosta.

heti lasten koulun päättymi-
sen jälkeen, totesi Ramazan 
Demir.

Pertti Kuusisto

Hempan hölökkä 
Joka sunnuntai klo 18 

Puikkarin pihalta. 

P
U

U

1945

PuU Kuntourheilujaosto

Tunti porukassa liikkumista omaan tahtiin; 
kävellen tai hölkäten. 
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Omistajalle  
 parhaat hyödyt

Nämäkin hinnat
voimassa maaliskuun loppuun!

Karhu olut 0,33 l tlk 
20-pack (3,27 l)
sis. pantit
Hinta voimassa 4.1. alk.099

kpl

Pulla-Pirtti
Ranskis 410 g
(2,41 kg)

155
pss059

prk

Valio
Valiojogurtti sileä tai 
raikas 150 g (3,93 kg)

Vaasan
Pikkupuustit 220 g
(7,04 kg)

969
kg

379
pkt

399
ras.

HK  Viljaporsaan
sisäfilee marinoitu 
n. 650g

Snellman
Kunnon lenkki 
500 g (7,58 kg)

Rönkä
Nauta jauheliha 
10% 400 g (9,97 kg)

229
pkt

Pouttu Ohuen ohut 
possupaisti siivut 
250 g (9,16 kg)

2460
ltk

Atria perhetilan
broilerin 
ohut leike 
naturel 480g
(15,93 kg)

765
ras.

Nämäkin hinnatNämäkin hinnat
voimassa maaliskuun loppuun!voimassa maaliskuun loppuun!

99HK  Viljaporsaan
sisäfilee marinoitu 
n. 650g

Nämäkin hinnatNämäkin hinnatNämäkin hinnat

100
kg

Israelin Shamouti
appelsiini

100
pss

Suomalainen
perunapussi 2 kg
(0,50 kg) 100

kpl

Ruukku-
salaatti

Tuoretorin tuotteet voimassa 24.3. asti.

Enemmän kuin edullinen

Iijoki

Koulu

Varsitie440 m

Ku
us

am
on

tie
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Taivalkosken, Pudasjärven  
ja Kuusamon Eläkeliiton yh-
distysten jäseniä kokoon-
tui keskiviikkona 12.3. Tai-
valkosken seurakuntatalolle 
”Yhdistykset paremmiksi” 
-koulutukseen.

Kouluttajana toimi Mart-
ti Asunmaa Kellosta. Hän 
saapui Taivalkoskelle,  jakoi 
koulutettavat aluksi ryhmiin  
ja heidän aikaansaannoksen-
sa sitten purettiin kahdes-
sa jaksossa ennen ruokailua 
sekä päivän päätteeksi.

Päivästä muodostui an-
toisa, olivathan päivän ai-
heet hyvinkin monipuoliset 
sekä ajankohtaisetkin.

Pohdimme oman yhdis-
tyksen kehittämistä, miten 
yhdistystä tulisi johtaa, mi-
ten jäsenhankintaa ja tulo-
jen hankintaa voisi kehittää, 
miten eri tilaisuuksiin saa-
taisiin koolle mahdollisim-
man paljon jäseniä, millai-
sia retkiä tulisi järjestää, että 
ne kiinnostaisivat jäsenistöä 

Koillismaan Eläkeliittolaiset koulutuksessa
osallistumaan retkille. Poh-
dimme myös millaisia har-
rastuspiirejä tulisi olla, että 
yhä enemmän saisimme jä-
seniä aktivoitua harrastus-
ten piiriin.

Siinäpä oli haasteellisia 
tehtäviä ryhmille. Ryhmätöi-
den purku osoitti, että asioi-
hin oli paneuduttu tosissaan. 
Tuloksia tuli sekä kotiin, että 
omiin yhdistyksiin vinkkejä, 
vihjeitä ja hyviä oivalluksia.

Joitain mainitakseni: 
hyvä johtaja jakaa tehtäviä 
antaen vastuuta tehtävän 
hoitajalle ja taloutta voidaan 
edistää mm. arpajaisilla, 
myyjäisillä ja  markkinoil-
le osallistumisella. Edelly-
tyksenä on kuitenkin se, että 
saamme jäsenistön osallistu-
maan mahdollisimman laa-
jalla pohjalla kyseisten teh-
tävien hoitoon. Retket tulee 
järjestää siten, että jäsenten 
mielipiteet tulee ottaa huo-
mioon retkien järjestämises-
sä mihin ja milloin mennään. 

Harrastuskerhoja tulisi olla 
mahdollisimman laaja vali-
koima, niin liikuntaa kuin 
henkistäkin toimintaa.

Tässä tuli lueteltua ryh-
mätöiden antia, mutta si-
sältyihän päivään paljon 
muutakin. Päivä aloitettiin 
kahvittelulla ja laululla ja 
näin saatiin ”koneet” käyn-
tiin. Puolivälin paussi vie-
tettiin ruokailun merkeissä 
nauttien keittiön ”tyttöjen” 
erittäin maukkaasta Lapin 
Ukon juustoisesta poron-

lihakeitosta, joka tosissaan 
olikin maukasta. Niin mau-
kasta, että tuppivyötä täytyi 
löysätä useamman kerran. 
Kun tuli mainittua keittiön 
”tytöt”, niin annetaan heil-
le myös nimet. Kokkeina toi-
mivat Annikki, Eine, Este-
ri ja Marjatta. Toivottavasti 
muistin oikein. Kiitos vielä 
kerran kaikille mukana ol-
leille ja etenkin keittiön ”ty-
töille”!

Pertti Parkkila

Taivalkosken-, Pudasjärven- ja Kuusamon Eläkeliiton 
yhdistysten jäsenet saivat  ”Yhdistykset paremmiksi” 
koulutusta. Pudasjärveltä oli kolme osallistujaa.

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 822 007

www.pienkonehuolto.fi

Kysy rahoitusta!

VAIHTOLAITTEET:
KELKAT: vm. mittarilukema hinta
Lynx Racing G-454 ........................ 1997 ............... 8 712  ............... 1 200€
Lynx Forestfox 443 ........................ 2001 ............... 8 240 ................ 2 990€
Artic Cat F7 Firecat........................ 2003 ............... 6 415 ................ 3 000€
Artic Cat Panther 370 .................... 2005 ............... 3 807 ................ 3 990€
Lynx Rave RE 600 .......................... 2008 ............. 10 207 ................ 5 500€
Ski-Doo Summit SP 146 600HO .... 2013 ............... 3 265 ................ 9 990€
Lynx ST GLX ST 600 ...................... 2006 ............. 12 822 ................ 5 500€
   alv. väh. kelp

MÖNKIJÄT: vm. mittarilukema hinta
Polaris Magnum 300 4x4 ............... 2003 ...................... 1  ............... 2 800€
Honda 300 TRX 300 FM ................. 1998 ............... 6 433 ................ 3 500€
Yamaha YFM 450 Grizzly ............... 2007 ............... 2 880 ................ 5 000€
Polaris Sportsman 700 Twin EFi .. 2005 .................. 640 ................ 5 500€

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993

• Rotax 600 ACE 
 – voimaa ja taloudellisuutta
• Syncro-vaihteisto 
 – vetokykyä
• PPS-5900-telasto 
 – pitoa ja kantavuutta

Hyötyyn ja 
vapaa-aikaan

• Rotax 600 ACE 
 – voimaa ja 
 taloudellisuutta
• 50 cm leveä telamatto 
 – pitoa ja kantavuutta
• Ekstrakorkea tuulilasi ja 
 kahdenistuttava penkki

11 000,-
+ tk 300,-

METSÄPÄIVÄN 

TARJOUS! Vain 1 kpl!

11 500,-
+ tk 300,-

METSÄPÄIVÄN 

TARJOUS! Vain 1 kpl!

Ovh. 12 230,-
+ tk 300,-

Ovh.12 870,-
+ tk 300,-brp.com     ski-doo.fi

Skandic 
WT 600 ACE

59 Yeti 600 ACE

Hyvän Olon Messut järjeste-
tään LC Pudasjärven Hilimo-
jen toimesta seitsemännen 
kerran Tuomas Sammelvuo 
-salissa äitienpäivän aattona. 
Messujen vetonaulana on va-
jaan vuoden takaa KIDSing –
lastenlaulukilpailuohjelman 
voittaja Jenni Jaakkola, joka 
esiintyy kahteen otteeseen. 

Messuille kootaan ja siellä 
esitellään asusteita eri vuosi-
kymmeniltä aina 1920-luvul-
ta nykypäiviin asti. Liikun-
nasta kiinnostuneille on 
tarjolla viime syksynä järjes-
tettyjen Kuren Tanssin par-

Hyvän Olon Messut toukokuussa
haita paloja. Rauhallisesta 
musiikista pitävät voivat sy-
ventyä kuuntelemaan piano-
musiikkia taitavien soittajien 
esittämänä. Arpajaisissa on 
palkintoina ostokortteja pai-
kallisiin liikkeisiin.

Messuilla voi viettää vaik-
ka koko päivän ohjelmaa 
kuunnellen, myyjien tarjon-
taan tutustuen ja käyden vä-
lillä syömässä keittoa ja juo-
massa kahvia leivonnaisten 
kera. 

Pirkko Polvi, 
kuva Heimo Turunen. 

Messuille kootaan ja siellä esitellään asusteita eri vuo-
sikymmeniltä aina 1920-luvulta nykypäiviin asti. Viime 
vuonna oli hääpukujen esittelyä eri vuosikymmeniltä. 

LC Pudasjärvi teki keskiviik-
kona 12.3. retken Ylitornion 
lionsklubin kokoukseen. Ret-
ken aiheena oli kilven ryöstö, 
joka on lioneitten Lapin pii-
rissä jo 60-luvulta jatkunut 
perinne klubien yhteyksien 
lisäämisessä. Yhtä aikaa oli 
paikalla myös Aavasaksan 
klubi, mutta kilven ryöstön 
sääntöihin kuuluva pisteiden 
lasku kääntyi ylivoimaises-
ti pudasjärvisten eduksi. Pu-
dasjärven klubin presidentti 
Janne Moilanen sai ottaa vas-
taa kilven ja siihen kuuluvan 
rekvisiitan muun muassa eri-
laista tavaraa sisältävät kaksi 
tuohikonttia. 

Ylitorniolaiset olivat jär-
jestäneet perinteisen lion- asi-
oiden käsittelemisen lisäksi 
vieraille paikkakunnan esit-
telyn, jonka hoiti asiantunte-
vasti kunnanjohtaja Tapani 
Melaluoto. Hän kertoi Ylitor-
nion järjestäneen kansalais-
juhlan sieltä syntyisin olleen 
hiihtäjän Sami Jauhojärven 
Sotshista saadun olympia-
kullan kunniaksi.  

-Kunnan talous on hyväs-
sä kunnossa ja kunta on lähes 
velaton. Kuntaliitoksiin ei 

Lioneilla onnistunut kilven ryöstömatka Ylitorniolla
ole tarvetta eikä haluja, vaik-
ka valtiovallan taholta on 
sen suuntaisia esityksiä teh-
ty, hän totesi. Tavoitteena on 
saada muuttoliike plussalle. 
Kunnassa seurataan mielen-
kiinnolla Rompaksen kulta-
kaivos-, Aavasaksan katetun 
mäki- sekä läntisen jäämeren 
junaratahankkeiden etene-
mistä, selvitti kunnanjohtaja 
Melaluoto. 

Lion -presidentti Jan-
ne Moilanen selvitti kilven 
ryöstöperinnettä. Vuonna 
1964 Suomeen lionstoimin-
nan Amerikasta tuonut Arne 
Ritari lahjoitti Lapin läänin 
klubien kilpailtavaksi kil-
ven, Ritarin Kilven, joka on 
ryöstettävissä toiselta klubil-
ta vierailemalla kilpeä hallus-
saan pitävän klubin kokouk-
sessa. Kilven saa mukaansa 
se klubi, jonka ryöstömatka 
(km) kerrottuna osanottaji-
en klubilaisten lukumäärällä 
on suurin. Kilven sääntöihin 
on tehty vuosien varrella täs-
mennyksiä.

Nyt LC Pudasjärven klu-
bissa odotetaan mielenkiin-
nolla, mistä tulevat ”ryös-
töretkeläiset” vierailulle ja 

vievät vuorostaan taas kilven 
johonkin muuhun klubiin. 
Lähin klubi on Pudasjärvel-
lä toimiva naisklubi Hilimat.

Heimo Turunen

LC Pudasjärven lionit kävivät lähes 300 kilometrin 
päästä Ylitorniolta ”ryöstämässä” kilven kaikkine ty-
kötarpeineen Pudasjärvelle. Presidentti Janne Moila-
sen pitämä kilpi on edelleen ryöstettävissä johonkin L-
piirin klubiin. 

Lions toimintaan  
osallistuva kunnanjohtaja 

Tapani Melaluoto  
esitteli Ylitornion kuntaa 

ja kertoi kunnan  
talouden olevan hyvässä 

kunnossa.

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

● SukSet  ● monot
● luiStimet 

● jääurheiluvaruSteet
-mailat, -kypärät

● toppatakit, -houSut

loppuun-
myynti

talvi

-50%
● talvikengät ● pilkkiaSut

● lautailuvälineet
● lautailumonot 
● laSkettelulaSit

ovh.

Meidät löydät 
myös Facebookista!

tervetuloa!
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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 

  

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

Wella 500 ml 
shampoo tai 

vaahto 13,90€
Erä tuotteita 10€/kpl

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

aurinkolasit

naisten takki

49,50
auriel
naisten takki

54,70
monitoimi huivi

3,90
tähtipipot
alk.

6,90
tuubi huivit
alk.

9,90

tuulihousut
lasten

28,50
naisten

29,95
miesten

34,50

sport
naisten

uimapuku

29,70
miesten

uimahousut

17,90

vauvan vaatteissa 
kevät värit

esim.
body

9,90

torkkupeitto
tekstilllä
150x200 cm

16,50
tähti fleece

9,95

rattikelkat
LOPUT

25,-
7 kpl

8,90
auringonkukan 

siemenet 15 kg

14,90
säkki0,99 kg
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Pudasjärven Osuuspank-
ki ja Pudasjärven urheili-
joiden hiihtojaosto järjestä-
vät sunnuntaina 23.3. lasten 
perinteisen Hippo-hiihto-
tapahtuman Kurenalan as-
teen urheilukentällä. Talvi-
nen liikuntatapahtuma on 
monille lapsille yksi vuoden 
tärkeimmistä, johon valmis-
taudutaan vähintäänkin aja-
tuksissa jo hyvissä ajoin. Vii-
me vuonna tapahtumaan 
osallistui 111 nuorta hiih-
täjää. Kaikkinensa tapahtu-
ma kokosi paikalle joukon 
lapsia, perheitä ja isovan-

Sukset ja hiihtoasusteet 
kuntoon Hippo-hiihtoa varten

hempia - arviolta yhteensä 
noin 300 henkeä. Tapahtu-
maan osallistujien kannattaa 
seurata sääennusteita, jot-
ta hiihtovälineet ja asusteet 
ovat keliolosuhteisiin sopi-
vat. Esimerkiksi kirkkaan 
aurinkoisen kelin sattues-
sa ovat silmiä suojaavat au-
rinkolasit tarpeen. Kisapai-
kalla on myös puffetti, joten 
yleisön kannattaa ottaa vä-
hän taskurahaa myös mu-
kaan. Hiihtoon osallistujien 
tulee ilmoittautua etukäteen 
keskiviikkoon 19.3. kello 17 
mennessä. PK

Viime keväänä Hippo-hiihtotapahtumaan osallistui 
yleisö mukaan lukien noin 300 henkeä.

Itsehoitolääkkeet ovat tur-
vallisia oikein käytettyi-
nä, mutta niihinkin voi liit-
tyä riskejä. Kansallisena 
Lääkehoidon päivänä 19.3. 
apteekkari Terttu Puuru-
nen Pudasjärven apteekista 
muistuttaa itsehoitolääkkei-
den oikeasta ja turvallisesta 
käytöstä. Lääkehoidon päi-
vänä apteekin koko henki-
lökunta vastaa kysymyksiin 
ja ohjaa lääkkeiden oikeaan 
ja turvalliseen käyttöön. 

– Apteekin lääkeasian-
tuntijat neuvovat oikean 
lääkkeen valinnassa ja var-
mistavat lääkkeen sopivuu-
den asiakkaalle. Huomi-
oon pitää ottaa asiakkaan 
sairaudet ja kaikki käytös-
sä olevat lääkkeet, niin itse-
hoito- kuin reseptilääkkeet. 

Kampanja muistuttaa itsehoitolääkkeiden 
järkevästä ja turvallisesta käytöstä

Myös vitamiinit, hivenai-
neet, rohdosvalmisteet ja 
luontaistuotteet voivat vai-
kuttaa muuhun lääkityk-
seen, Puurunen toteaa.

Kaikki lääkkeet ovat hai-
tallisia, jos niitä ottaa liikaa. 
Esimerkiksi yleisesti käy-
tetty ja monelle sopiva ki-
pulääke parasetamoli voi 
suhteellisen pienellä enim-
mäisannoksen ylityksellä 
aiheuttaa maksavaurion. 

– Liian varovainenkaan 
annostelu ei ole hyväksi. 
Kivun hoidossa on järkevää 
ottaa lääkettä ohjeen mu-
kaan, jotta kipu pysyy pois-
sa, apteekkari Puurunen 
muistuttaa.

Lääkkeiden haittavai-
kutusten riski kasvaa, jos 
samaan aikaan käytetään 

useita eri itsehoitolääkkeitä, 
reseptilääkkeitä, vitamiine-
ja, hivenaineita, luontais-
tuotteita ja rohdosvalmis-
teita.

Esimerkiksi flunssan 
hoitoon tarkoitetut valmis-
teet sisältävät jo itsessään 
kipulääkettä, joten erillisen 
kipulääkevalmisteen käyt-
täminen lisänä voi aiheut-
taa haittoja. 

Lääkkeiden yhteiskäyt-
tö voi vaikuttaa myös lääk-
keen tehoon. Esimerkiksi 
kalkkitabletit vievät tietyil-
tä antibiooteilta tehon, jos 
ne otetaan yhtä aikaa. Ai-
emmin vatsavaivoihin käy-
tettyä lääkehiiltä Terttu 
Puurunen kehottaa käyt-
tämään vain myrkytysten 
ensiapuna, sillä se estää 

muiden lääkkeiden imeyty-
mistä.

Kaikkien lääkkeiden, 
myös itsehoitolääkkeiden, 
käytössä ohjeiden noudat-
taminen on tärkeää. Ap-
teekkari Terttu Puurunen 
muistuttaa, että apteekis-
sa lääkkeiden käyttöön saa 
opastusta aina lääkeasian-
tuntijalta.

Itsehoitolääke ei ole aina 
oikea tapa hoitaa vaivaa. 
Joskus tarpeellinen hoito 
voi jopa viivästyä. 

– Me apteekin lääke-
asiantuntijat arvioimme, 
onko itsehoito ylipäänsä 
suositeltavaa kyseisen asi-
akkaan kohdalla. Tarvitta-
essa ohjaamme asiakkaan 
lääkäriin. HT

Maaliskuun kesselikirje

Tahdon muisTuTTaa 
jäseniämme maksamaan jäsenmaksun, 

10 €/hlö/vuosi, perhe 20 € ja yritykset 50 € /vuosi. 
Pudasjärven OP, FI33 5360 0420 0467 01. 

Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite. 

Avustusmatkojen polttoainekulut maksaa jokainen 
lähtijä itse. Ota tavoitteeksi kutsua 
uusia jäseniä Kesselin toimintaan. 

Kiitos jo etukäteen!

Tämä on Kesseli Ry:n juttunurkka. Kerromme yhdeksän kertaa vuo-
dessa avustustyöstämme Vienan Karjalassa ja Koillismaalla. Pudasjär-
vi-lehti menee yli 70:lle yhdistyksemme jäsenelle ympäri Suomea. 

Vuosikokous oli 27.2, jossa kävimme läpi kuluneen toimintavuo-
den 2013. Vuosi alkoi joululaulutilaisuuksilla Kalevalassa, Pääjärvel-
lä ja Sohjanankoskella. helmikuussa Kesselin 10v juhlaan saapui Kar-
jalan Tasavallasta noin 20 vierasta mm. Borovoin ja Sohjanankosken 
kyläpäälliköt. Juhlassa esiintyi teatteriryhmä Kataja Vuokkiniemeltä 
ohjaaja Valentina Saburovan johdolla. Annettiin runsaasti huomion-
osoituksia puolin ja toisin. Aimo ja Sinikka Pietilä kutsuttiin Kesse-
lin kunniajäseniksi.

Maaliskuussa vierailimme ensikertaa Aimo Pietilän kanssa Muje-
järvellä, Repolassa, Kiimavaarassa, Lenderassa ja Tiksassa. Tutustuim-
me uusiin mielenkiintoisiin karjalaisiin. Tungajärvellä tutustuin Vale-
ra ja Galina Isakovaan Olga Grigorijevan avustuksella. Huhtikuussa 
Kesselin 10 v juhlaa vietettiin Jyskyjärvellä ja yhteislauluiltaa Syöt-
teen Pytkynharjussa. 

Toukokuussa saimme uusia ystävälapsia Kostamuksen lastenko-
dista. Huitsin Pasin perhe oli ensi kertaa mukana tutustumassa ys-
tävälapsiin. Tiksassa pidettiin Kesseli-ilta Seppo Huitsin kanssa. Ke-
säkuussa oli lasten leiripäivä Luusalmella. Jyskyjärvelle vietiin suuri 
lasti ikkunoita. Kesäleirit  järjestettiin Kesselinaisten avustuksel-
la Uudessa ja Vanhassa Jyskyjärvessä. Lapsia oli runsaasti mukana. 
Kaiken kaikkiaan kesäleireillä oli yli 300 osanottajaa. Heinäkuussa 
oli leiripäivä Vuokkiniemellä. Mukana olivat Raimo Åkerlund ja Esko 
Törmänen. Samalla matkalla maalasimme Sohjanankosken kulttuuri-
talon. Maalaamassa oli toistakymmentä nuorta, joille annettiin ns. ke-
särahaa. Elokuussa puheenjohtaja vieraili Valentina Meleshikin kanssa 
Pääjärven koillisrannalla olevassa Niskan kylässä. Sielläkin annettiin 
apua monille ihmisille. Repolaan vietiin apua Valentina ja Dima Gart-
sevalle. Seppo Huitsin kanssa järjestettiin leiripäivät lapsille Sohja-
nan-koskella ja ensi kertaa Mäntykylässä eli Sosnovissa. 

Syyskuussa puheenjohtaja oli Tiksan koulun rehtorin kutsusta 
koulun aloituspäivässä ja samalla leikitti lapsia. Uutena leiripaikkana 

oli Kepan koulu, jossa puheenjohtaja järjesti leiripäivän lapsille. Riitta 
Rusila oli mukana Borovoille ja Jyskyjärvelle suuntautuneella avustus-
matkalla. Puheenjohtaja siunasi hyvän pitkäaikaisen ystävämummonsa, 
Anni Prokhorovan haudan lepoon. Annoimme Kesseliapua Jeva-tytöl-
le Petroskoihin.

Lokakuussa puheenjohtaja kävi pikareissulla Murmanskissa. Apuna 
matkalla oli Antonina Cukova Kantalahdesta. Vauvanvaatteita annet-
tiin Ksenijalle. Talvikenkiä ja takkeja vietiin ystäviltä Borovoin ystävä-
lapsille ja polkupyöriä Jyskyjärven pojille. Laura Kokko oli ensimmäistä 
kertaa Vienassa. Vierailimme Jyskyjärven ja Kepan kouluilla ja ystävä-
lapsen Darjan kotona. Marraskuussa puheenjohtaja oli Tiksan koulun 
110 v juhlassa. Seppo Huitsi, Kaisa Salmela ja Jesse Huitsi olivat Kes-
selin puolesta juhlimassa Vuokkiniemen koulun 155 v synttäreitä. Jou-
lukuussa järjestettiin ensimmäinen Joulupuuro-tapahtuma torilla yh-
dessä Työpetarin ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Eija Pohjanvesi ja 
Aimo Pietilä hoitivat joulumyyjäiset hienosti. Useat Kesseliystävät lei-
poivat ja lahjoittivat myyjäisiin tavaraa. 

Joululaulutilaisuuksia järjestettiin Vienan Karjalassa ja niihin kerään-
tyi 440 laulajaa. Monella tapaa vuosi 2013 oli ennätystenvuosi. Avus-
tusmatkoja tehtiin 51 kertaa 29 eri kylään tai kaupunkiin. Matkoihin 
osallistui 20 eri jäsentä. Uusia avustamiskyliä oli seitsemän. Yhteistyö-
sopimus allekirjoitettiin Tiksan koulun kanssa. Terameri Kuntoutus Oy 
ja Kesseli allekirjoittivat Ystävyyssopimuksen Kalevalan lastenkodin 
kanssa. Uusia ystävyyssopimuksia tehtiin 21 lapsen ja jäsenen kans-
sa. Kesseli otti viisi poikaa ystäväkseen Kostamuksen lastenkodista. 

Maksaneita jäseniä oli 563. Lahjoituksia Kesselille antoi ainakin 312 
henkilöä tai tahoa. Kesselikirjeitä kirjoitettiin nettiin 46 ja sama mää-
rä oli lehtijuttuja eri lehdissä. Toimintamme tavoitti vuoden aikana vä-
hintään 1650 henkilöä. Kesselistipendin sai Vienan Karjalassa 78 kou-
lulaista, Pudasjärvellä 4. Kaikesta tästä kunnia Taivaalliselle Isälle. Suuri 
kiitos jäsenille, jotka uskollisesti kannattavat tätä työtä.

Ape Nieminen Pj

Arpakuutioleikkiä viime kesän lastenleiriltä Luusal-
melta. Kesseli järjesti ohjelman ja tarjosi syötävää 
lapsille. Avustajana oli yhdyshenkilömme Maria Pek-
sujeva.

Pikku-Syötteellä järjestet-
tiin 15.-16.3.  viikonvaihtees-
sa kaikille soveltuva perhe-
viikonloppu, jossa teemana 
olivat liikkuminen ja lumi. 
Oulun seudun Setlementin 
nuorisokeskus, hotelli Pik-
ku-Syöte, toimi ”isäntänä” 
ja toiminnasta vastasivat Ke-
hitysvammaisten tukiliitto 
ry:n Malike (matkalle- liik-
keelle- keskelle elämää) -toi-
minta Tampereelta, Vam-
maisurheilu- ja liikunta ry:n 
Oulun alue sekä Virpinie-
men liikuntaopiston sovel-
tavan liikunnan opiskelijat 
sekä opiston Sovelias-hanke.

’Lumilauantai’ on sovel-
tavaa alppihiihtoa ja tapah-
tumaa järjestetään ympäri 
Suomea. Syötteellä oli mah-
dollisuus liikunnalliseen lo-
mailuun koko viikonlopun 
ajan. Hotelli täyttyikin no-
peasti osallistujista, joita tuli 
ympäri Suomea.

Vau ry:n alueyhdys-
henkilö Sari Kuivas ajaa yli 
vammarajojen toteutuvaa 
liikuntaa ja haluaa että kaik-
ki liikkujat tutustuvat myös 
vammaisurheiluun ja sovel-
tavaan liikuntaan. Susanna 
Tero ja Antti Tulasalo Ma-
likkeesta ovat asiantuntijoi-
ta liikuntavälineiden muok-
kaamisessa asiakkaille ja 
soveltavassa alppihiihdos-
sa eri vammaryhmissä. He 
vastasivat laskettelun toteut-
tamisesta Syötteellä yhdessä 
paikallisten hiihdonopetta-
jien kanssa. Parikymmentä 
laskijaa osoitti, että innostus-
ta lasketteluun on näkövam-
maisuudesta, CP-vammasta 

Pinja-tyttö halusi ko-
keilla kaikki kelkkakie-
kon välineet, koosta 
riippumatta. Kuvat San-
na Virtanen-Laikari.
tai muista liikuntarajoitteista 
huolimatta.

Virpiniemen liikunta-
opistolta Katri Virtanen to-
teutti opiskelijoiden kanssa 
kelkkakiekkoa, frisbeegol-
fia, jättipallo- ja leikkivarjo-
leikkejä, lumikenkäilyä, lu-
miveistosta ja –maalausta, 
järjestivät pulkkamäen ja 
avustivat hiihdonopettajia 
laskettelussa. Lauantai-illan 
päätteeksi opiskelijat järjesti-
vät kaikille lasten diskon.

Sunnuntaiaamuna etsit-
tiin timanttia Nuorisokes-
kuksen henkilökunnan to-
teuttamana ja paahdettiin 
vaahtokarkkeja kodassa. 

Liikuntaneuvojaopis-
kelijoille viikonvaihde oli 
käytännönläheinen oppi-
miskokemus soveltavasta lii-
kunnasta.

Katri Virtanen 
Virpiniemen 
liikuntaopisto

Erilainen Lumilauantai Syötteellä 
- laskettelu ja kelkkakiekko 

kiinnostivat
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Makkaranpaisto on 
Metsäpäivän suosittu 

ohjelmanumero ja 
makkaranpaistotikkuja on 

varattu riittävästi.

Viimeksi järjestetyssä 
Metsäpäivässä maalis-

kuussa 2013 kävijöitä oli yli 
1000. Ja jälleen odotetaan 
yhtä runsasta osanottoa.

Energiaa luonnosta

Metsäpäivä keskellä kaupunkia
Tule tapaamaan metsäalan toimijoita perjantaina 21.3. 

Pudasjärven torille klo 10-14. 

Päivän aikana on tarjolla paljon ajankohtaista metsällistä asiaa musiikin, 
kahvin ja nuotiomakkaran kera. Osallistujien kesken suoritetaan arvontaa. 

Taivalkosken yksikkö

10.00 Tapahtuman avaus Pekka Saikkonen
 (Koululaisten vierailu alkaen klo 9.30)

10.05 Kaupungin tervehdys Kaarina Daavittila
10.10 Päivän puheenvuoro 
 EU-parlamenttiehdokas Paavo Väyrynen                               
10.30  Tehdasvierailu, bussi lähtee Kontiolle (45 henk)
11.00 Työnäytös n. 10 min 
 Tapahtumakenttä postitalon eteläpää
11.00 Tehdasvierailu, bussi lähtee Profinille (45 henk)
12.00  Bussi lähtee Kontiolta
12.00  Työnäytös n. 10 min
 Tapahtumakenttä postitalon eteläpää
12.30 Bussi lähtee Profinilta
13.00 Työnäytös n. 10 min 
 Tapahtumakenttä postitalon eteläpää
13.30 Huutokauppa
 Pääarvonnan suorittaminen
14.00 Tapahtuma päättyy

METSÄPÄIVÄN OHJELMA

PUDASJÄRVI

SUOMEN

PUDASJÄRVI

Pudasjärven kaupunki

PUDAS-KONE
Metsäpalvelu Kerälä Oy

PUDASJÄRVI -lehti

Rimmin koulu

Metsäpalvelu Tuomaala Oy

Yhteismetsähanke

Tervetuloa!
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Perinteinen metsäpäivä jär-
jestetään Pudasjärven to-
rilla perjantaina 21.3. kello 
10-14. Tapahtuman järjeste-
lyvastuun kantavat Pudas-
järven alueella olevat erilai-
set metsään liittyvät toimijat 
sekä OSAO Taivalkosken yk-
sikön metsäopetus. Metsäpäi-
vän tämän vuotinen teema on 
Energiaa luonnosta, jolloin se 
kattaa niin taloudelliset- sekä 
virkistyskäyttömahdollisuuk-

Metsäpäivässä runsaasti asiaa
sia. Tapahtumassa toimijat 
esittelevät palvelutarjontaa ja 
paikalla on myös työnäytök-
siä sekä OSAON metsäkone-
simulaattori, jossa halukkaat 
voivat kokeilla taitojaan met-
säkoneajossa. Uutta on muun 
muassa kaksi tehdasvierai-
lua, jotka suuntautuvat Konti-
otuote Oy:lle ja Profin Oy:lle. 
Kummallekkin vierailulle 
mahtuu  yksi bussilastillinen 
kiinnostuneita kävijöitä.

Kaikkien tapahtumassa arpalipun täyttäneiden kesken 
arvotaan moottorisahalla veistetty puutaideteos. Kuva 
viime vuoden Metsäpäivästä, jossa Jouko Keskiaho 
työssään. 

Tapahtuman viesti on niin 
pudasjärveläisille kuin ympä-
röivälle yhteiskunnalle. Met-
sää ja luontoa järkevästi hyö-
dyntäen sekä raaka-aineita 
jatkojalostaen voimme saada 
toimentulomme myös maa-
seudulla. Virkistyskäyttö-
mahdollisuudet täydentävät 
maaseudun etua asuinpaik-
kana.

Tapahtuman avaa kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-

vittila ja pääpuhujaksi on 
lupautunut EU-parlament-
tiehdokas Paavo Väyrynen. 
Tapahtuma huipentuu huu-
tokauppaan, jossa on tarjolla 
useampia käytettyjä mootto-
rikelkkoja. Kaikkien tapahtu-
massa arpalipun täyttäneiden 
kesken arvotaan moottorisa-
halla veistetty puutaideteos.

Antti Härkönen

Metsäpäivässä ovat mukana seuraavat toimijat: 
Pudasjärven 4H-yhdistys, Agrimarket, Pudas-Kone, Metsäpalvelu Kerälä, sahataiteilija Jouko Keskiaho, Kontiotuote, K-maatalous Rau-
tia Pudasjärvi, MetsäGroup, Syötteen kansallispuisto/Luontokeskus, Metsähallitus, Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi, Suomen Metsäkes-
kus julkiset palvelut, OSAO, Pudasjärven Osuuspankki, Suomen Metsäkeskus Otso, Pienkonehuolto Keskiaho, Profin Oy, Pudasjärven 
kaupunki, Pudasjärvi-lehti, Rimmin koulu/Inno lukio, StoraEnso, Metsäpalvelu Tuomaala, Turveruukki bioenergiapörssi, Vapo, Yhteismet-
sähanke, MTK Pudasjärvi, Bioklapi, LähiTapiola.

Lakarin koulun hiihtokil-
pailut pidettiin keskiviikko-
na 12.3. Suojalinnan urhei-
lukentällä, jonne oli saatu 
lumetettua hyvät ja hiihdet-
tävät ladut. 

Tulokset
eskari tytöt: 
1. Moilanen Neea 3.31, 2. Manni-
nen Petra 3.40, 3. Ylilehto Ronja 
3.54,  4. Saarinen Ella 4.06, 5. Tak-
kinen Sini 4.21. 

Hiihtokilpailut Lakarin koululla
eskari pojat: 
1. Parkkila Jaakko 3.29, 2. Vilja-
maa Aukusti 3.36, 3. Hiltula Veeti 
3.48, 4. Kokko Joona 4.05, 5. Pe-
sälä Jarkko 4.08.
1 lk tytöt: 
1. Ritola Oona 3.11, 2. Kok-
ko Ronja 3.14, 3. Juurikka Lotta 
3.38, 4. Tauriainen Jessika 3.40, 5. 
Illikainen Iina 3.41. 
1 lk pojat: 
1. Ekdahl Arttu 2.34, 2. Pesälä Ee-
vertti 2.40, 3. Rautio Joel-Peet-

ter 2.45 ja Hemmilä Juuso 2.45, 
5. Malinen Joona 2.46. 
2 lk tytöt: 
1. Parkkila Essi 5.12, 2. Riekki 
Friia 5.21, 3. Hökkä Annie 6.00, 4. 
Laakkonen Sanna 7.17, 5. Puhak-
ka Essi 8.21. 
2 lk pojat: 
1. Illikainen Miika 4.58, 2. Riek-
ki Eetu 5.05, 3. Leino Jere 5.23, 
4. Pelttari Kalle 5.24, 5. Liikanen 
Pauli 6.14. 
3 lk tytöt:  

1. Hallikainen Venla 3.53, 2. Sal-
mela Johanna 4.44, 3. Tuohima Ai-
nomaija 5.29, 4. Malinen Ellamari 
5.38, 5. Juurikka Milla 6.02.
3 lk pojat: 
1. Tuohimaa Eetu 3.32, 2. Pikku-
aho Aleksi 3.39, 3. Outila Santtu 
3.40, 4. Salmela Ville-Veikko 4.13, 
5. Liikanen Niilo 4.15. 
4 lk tytöt: 
1. Hinkula Essi 3.44, 2. Pernu Vee-
ra 3.58, 3. Pesälä Merikukka 4.00, 
4. Vänttilä Helmi 4.10, 5. Pelttari 

Emmi 4.45. 
4 lk pojat:
1. Raappana Antti-Jussi 2.42, 2. 
Parviainen Juuso 4.29, 3. Ojala 
Niclas 4.53, 4. Pohjanvesi Harri 
5.39, 5. Illikainen Topias 6.14. 
5 lk tytöt: 
Hökkä Julia 6.10, 2. Tuohimaa 
Aliina 6.53, 3. Räisänen Salla 6.59, 
4. Liikanen Minnaliina 7.15, 5. Val-
kola Sara 7.59. 
5 lk pojat: 
1. Pikkuaho Tuomas 4.57, 2. Pelt-

tari Mikko 5.06, 3. Tuohimaa 
Hannes 5.59, 4. Hanhisuanto Ma-
tias 6.13, 5. Kälkäjä Harri 6.32. 
6 lk tytöt: 
Raappana Sonja 5.15, 2. Liukko 
Ella-Mari 5.50, 3. Mattinen Maria 
5.57, 4. Kouvuluoma Emilia 6.38, 
5. Sainsalo Roosa 7.40. 
6 lk pojat: 
1. Tuohimaa Miikka 5.10, 2. Mali-
nen Topias 6.27, 3. Illikainen Sa-
kari 6.59, 4. Väyrynen Markus 
7.00, 5. Runni Arttu 8.17. 
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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

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

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

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Ilmoita 
palveluhakemistossa 

p. 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/lahjoit-
tamista, maksu 15 € + alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 15 €) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille hen-
kilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. nu-
merosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjar-
vi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Kor-
pitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista ilmoituksista maksu on 
18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 18,60 
€.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkais-
ta). 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!

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)

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

Ilmoita 
palveluhakemistossa 

p. 040 1951 732

Esla merkkinen potkupyörä, si-
ninen. P. 044 970 4662. 

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

Ford Mondeon vm. 1994  ren-
kaita vanteillaan, varaosik-
si koko auto, kytkin hajalla. 
Chrysler Neon renkaita vanteil-
la vm. 1998. P. 044 083 5860.

Taakka/suksitelineet Nissan 
Qashqaihin, 110 €. P. 0400 223 
896.

Loimilankaa valmiiksi luotuna 
(380 lankaa) 14 m. Loimilankaa 
6-säistä valmiiksi luotuna (240 
lankaa) 12 m. P. 040 548 2644.

Juuri peruskorjattu. Ravintolaan 50 m, kauppaan, 
järvelle 200 m. Sopii lapsiperheelle, vanhukselle.

Vuokra alk. 400 €. Puh. 045 233 0987
www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA RIVITALO KAKSIO 
4h+k+s (133 m2) Puhoskylässä

Valtakunnallinen liikunta- ja 
urheiluorganisaatio Valo ja 
liikunnan aluejärjestöt ovat 
tehneet valtakunnallisen sel-
vityksen liikunnan strategi-
sesta asemasta kunnissa. Ky-
selyyn vastasi 308 kuntaa.  
Pohjois-Pohjanmaalla kyse-
lyyn vastasivat kaikki alu-
een kunnat. 

Selvityksen perusteella 
liikunta on tullut vahvasti 
mukaan kuntien strategioi-
hin tällä vuosikymmenellä. 
Lähes 70 prosentissa kun-
tastrategioista liikunta vä-
hintäänkin mainitaan. Vuon-
na 2010 THL:n kokoamassa 

Liikunnan asema 
kuntatasolla vahvistunut

aineistossa vastaava luku oli 
47 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla ti-
lanne on koko valtakunnan 
tasoa parempi. Lähes kaikis-
sa alueen kunnissa liikunta 
on mainittuna kunnan voi-
massa olevassa päästrategia-
asiakirjassa. 

-Lähes 90 prosentissa alu-
eemme kunnista vastattiin 
kyllä ja lopuissa kunnissa 
vastaaja ei vain tiennyt, jo-
ten lukuhan voi olla vielä-
kin isompi, jopa täydet sata, 
toteaa Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunnan aluejohtaja Esko 
Hassinen.

Liikunnan huomioimi-
nen kuntatasolla on erittäin 
tärkeää liikuntakulttuurille. 
Kunnat ovat kotitalouksien 
jälkeen merkittävin liikun-
nan resursoija.

P-P liikunta tiedotus

OSTETAAN

Hyväkuntoinen ja edullinen pin-
nasänky. P. 040 766 9003.

Halutaan ostaa edullinen ke-
säpaikka, korjauskelpoinenkin 
käy, mahdollisimman läheltä 
keskustaa, maksimissaan 30-
40 km. Kysymykseen voisi tulla 
myös tontin vuokraus. P. 040 
579 3174.

Ostetaan kuomuperäkärry, p. 
040 746 0187.

SEKALAISTA

Lahjoitetaan lasten pinnasänky 
+ muuta sopivaa pienelle, p. 
044 083 5860.

VUOKRATAAN

Halutaan pitkäaikaisvuokra-
ta (1-2 v.) omakotitalo/mökki 
Syötteeltä tai lähiympäristöstä. 
Asuinpinta-ala väh. 60 m2 + va-
rastotilaa. Mukanamme muut-
taa koiria. P. 040 768 0385, 040 
540 5133.

Alle 50 v. pariskunta haluaa 
vuokrata Pudasjärven keskus-
tasta tai 5 km lähiympäristöstä 
kaksion tai kolmion, mieluum-
min rivitalosta. P. 0400 159 
772.

Etsin vuokralle pientä omakoti-
taloa tai rivitaloasuntoa 10 km 
säteellä Pudasjärven keskus-
tasta. Aloitan opiskelun Pu-
dasjärvellä elokuussa, mutta 
haluaisin muuttaa jo keväällä. 
En tupakoi. Asumme tyttäreni 
kanssa Keski-Pohjanmaalla 
Kannuksessa. Rosanna, p. 044 
210 0030.

Perinteistä irlantilaista ja 
skottimusiikkia soittava Isa-
ra bändi esiintyy torstaina 
20.3. kello 19 Hotelli Herkos-
sa. Bändin muodostavat kol-
me lahjakasta muusikkoa, 
Jari Sirniö, Jukka Vesalainen 
ja Rich Raja-aho. Sirniön juu-
ret ovat isänpuolelta Taival-
kosken Loukusassa. Hän on 
kitaristi, laulaja ja tinapillin 
soittaja. Hän esiintyi vuosia 
trubaduurina, ennen kuin 
löysi rakkauden irkku-mu-
siikkiin. Jari on monille tut-
tu kasvo myös Pikku-Kak-
kosesta. Jukka puolestaan 
on pitkän linjan folk-muu-
sikko, multi-instrumentalis-
ti ja viulisti. Rich taitaa niin 
bodhranrummun soittami-
sen kuin laulamisen ja hui-
lunsoiton. Kaihoisien laulu-
jen lisäksi heidän keikoillaan 

Isara Hotelli Herkossa

kuullaan irkkutanssijoi-
den suosimia reelejä, jigejä, 
hornpipeja ja polkkia, jois-
sa tinapillit, viulu, kitara ja 
mandoliini vuorottelevat 

keskenään tanssijalkaa hou-
kuttaen. Isara on juuri aivan 
vasta julkaissut luonnossa 
äänitetyn levyn nimeltä Pi-
runlinna.

RakennusPeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu e. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

TULE KATSOMAAN UUTTA 
KOTIA  3 H + K = 75,5 M2

Vapaa heti, saneerattu asunto, putkiremontti tehty, 
talossa oma talonmies.Toritie 3 B 12 Pudasjärvi.

Esittely la 22.3. kello 13-14.
Omistaja paikalla. Hp. 59.800 €. 

Puh. 0400 522 501.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON 
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Tavarat kiertoon!!!
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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!

Su 23.3. klo 11 Pasi Markkanen ja 
 Tuula Suomi
Su 30.3. klo 11 Aila Pyörälä ja 
 Flavien Boukono&
 Heli Heiskanen, tulkkaus 

Esityspaikka
Taivalkosken
Teatterilla
Kauppatie 11
93400 Taivalkoski

Keväällä 2014
Su 23.3.  klo 15.00
To  27.3. klo 19.00
Su 30.3. klo 15.00

Muut esitysajat

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

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:

mitä kädet voivat kertoa 4.3.-2.4.  Avoinna ma-ke klo 15-20, to-pe suljettu, la-su 
klo 14-17. Kulttuurikeskus Pohjantähti.
satu metsässä -näyttely syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la klo 10-17.
Hempan hölökkä joka su klo 18, Puikkarin pihalta.
kuntotanssit koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
iso-syöte goes telemark pe-su 21-23.3. Telemark koulutusta ja oheisohjelmaa. 
Kolme eri taitotasoryhmää ensikertalaisista taitajiin sekä uutuutena park- ja free-
ride-ryhmät.
iso-syöte snowParkin iltasessarit la 22.3. iltasessareissa haikataan parkkia po-
rukalla hissin jo mentyä kiinni. Parkissa palaa valot klo 21 saakka, jotenka parkkipäi-
vän pituus jatkuu kahdella tunnilla!
Leijonakisa iso-syötteellä la 22.3. leikkimielinen ratalaskukisa klo 14 Lumimaas-
sa alle 13 vuotiaille. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen hiihtokoululle.
työlllistämispalveluiden infotilaisuus ti 25.3. klo 11-14. Virkistysuimala Puikkari, 
Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven martat ti 25.3. klo 18, seurakuntakeskus, aiheena pääsiäinen, kattaus 
ja leivonnaiset.
Virtapiiri sarakylän koululla 25.3. klo 10.30. Vierailijoina Kerttu Luokkanen päi-
väkerholasten kanssa.
asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Marjatta Tuomaalalla ti 1.4. klo 19.

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

La 22.3. Juha Tapio
La 29.3. Eini & Boogie

Pe 4.4. Gasellit 
La 5.4. Timi Lexikon

La 19.4. Kolmas nainen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

HAKKUUMAHDOLLISUUKSIA?
HOITOTYÖN TARVETTA?

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Kevät tulee, nyt on aika suunnitella tulevat metsätyöt! 
Metsäasiantuntijamme ovat paikalla Pudasjärven Metsä-
tori-tapahtumassa perjantaina 21.3.2014.

PUDASJÄRVEN ALUEELLA SINUA PALVELEVAT:
Yli-Ii/Pudasjärvi länsi: Samuli Leppänen, 040 514 7515  
Pudasjärvi itä: Veli Nikula, 0500 295 107

Tavataan Metsätorilla!

Kuukauden mittainen Lu-
mien sulatus-kisa golf-simu-
laattorilla päättyi viime sun-
nuntaina Mauri Kavaluksen 
voittoon. Kisakenttänä oli 
norjalainen Klawhammer 
Crag ja pelattuja kierroksia 
kertyi lähes 60 kuudentoista 
osallistujan toimesta. Kentän 
kapeat väylät ja runsaat ve-
sistöt sekä viettävät greenit 
pitivät huolen siitä, että kisa 
oli todella haastava, Maurin 
ollessa ainoa 18 pisteen haa-
murajan ylittänyt pelaaja.

Tulokset
1.Mauri Kavalus 19 bogey-pis-
tettä, 2) Eero Jussila 17, 3) Pau-
li Rinne 17, 4) Olli Goman 16, 
5) Pekka Kinnunen 16, 6) Olavi 

Lumien sulatus -kisa 
Golf-simulaattorissa

Leinonen 16, 7) Seppo Goman 
15, 8) Jari Jussila 14, 9) Vesa Jun-
tunen 14, 10) Matti Illikainen 14, 
11) Tauno Kujala 14, 12) Maaret 
Ihme 10, 13) Pertti Polojärvi 10, 
14) Lea Törrö 9, 15) Jaana Iinat-
tiniemi 7, 16) Jouni Kokko 4.

Seuraavaksi pelataan 
9-reikäinen kilpailu kentäl-
lä nimeltä Quinault. Kilpai-
luaikaa on sunnuntaina 6.4. 
kello 18 saakka.

Eero Jussila

Kilpailun kolme parasta vasemmalta Pauli Rinne, Mau-
ri Kavalus ja Eero Jussila.

FitWalk by Jimi -tehokävely on turvalliseksi suunniteltu ja viihdyttävästi oh-
jattu ryhmäliikuntamuoto. Ideana on, että kun liikutaan yhdessä, tulee liikut-
tua enemmän ja säännöllisemmin. Kyse ei ole vain liikunnasta suorituksena, 
vaan harrastuksesta, johon on kerta kerran jälkeen mukava ja mielekäs pala-
ta, kiitos mukana olevien muiden liikkujien. Yhdessä motivoidumme parem-
min ja samalla sitoudumme oman kuntomme kohottamiseen. 
Ammattitaitoinen ohjaaja Jimi Parkkinen Oulusta vastaa tunnin mittaisen lii-
kuntatuokion sisällöstä ja osallistujien ohjauksesta. Näin liikkujilla on alus-
ta asti tuntuma oikeaan tekniikkaan. Ohjaaja tuo myös liikkumiseen jotain 
enemmän: harjoitteita ja välineitä, joihin yksittäisellä liikkujalla ei välttämättä 
ole samanlaisia mahdollisuuksia tutustua. 

kävellään tehokkaasti 
yhdessä porukalla

Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua! 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Järjestää Pudasjärven kansalaisopisto
Puu kuntourheilujaosto

Pe 28.3. ja pe 25.4. klo 18 Puikkarin pihalta

kävely on suomen suosituin liikuntamuoto. 
tervetuloa aistimaan uusia kävelyvinkkejä!

la 12.4. linja-autolla. 
Esiintyy Pekkaniskan Pojat ja 

Anitta Mattila.
Lähtö klo 18. Kyyti 15 €, lippu 15 €.

Tied. ja ilm. Eija puh. 0400 765 180.

Tanssireissu 
NAAPurivAArAllE

Tanssireissu 
NAAPurivAArAllE

LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

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

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

Perjantaina 21.3. 
Pubissa: karaokea

Laula, nauti ja viihdy kanssamme...

Lauantaina 22.3. 
Pubissa: karaokea
Laula, nauti ja viihdy kanssamme

Wintissä: DJ soittaa illan meno musiikkia...
Avoinna klo 24-03. Lippu 5€

Tulossa: la 29.3. Tukkijätkät. 

Lippu 2€
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KEVÄTKOKOUS
la 29.3.2014 klo 17. 

Syötteen Eräpalvelut 
Oksanperäntie 364 Syöte. 

Esillä ovat sääntömääräiset asiat sekä 
Kiinteistö Oy Pudasjärven 
jäähalliosakkeiden osto.

Klo 15 on huskyvaljakko –ajelumahdollisuus ja 
kotakahvit.

Kevätkokouksen jälkeen ruokailu, jonka jälkeen 
savusauna ja vapaata illanviettoa.
Illan ohjelma jäsenille maksuton. 

Koiravaljakkoajelu (jos osallistuu) 75 € /hlö. 
Yhteiskyytiin ja Huskyajeluun osallistujat 

ilmoittaudu pe 21.3. mennessä.
Pj Marko Rautio pudasjarven@yrittajat.fi 

puh. 050 501 9090.
sihteeri Jaana Mourujärvi puh. 0400 375 557.

Pudasjärven Yrittäjät ry

ovat pe 28.3. klo 7.30 
Jukolan Pirtti, Jukolantie 4.

Aamiaisen tarjoaa SOL. 

Tervetuloa!

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

kutsumme 
koskenhoville ti 25.3. klo 17.30

kaikki KurenTanssiin osallistuvat yhteiseen palaveriin ja 
tapahtuman suunnitteluun. Kokoontumisessa 

käymme läpi tapahtuman pääpiirteet, 
jaamme tanssiparit, käymme läpi musiikit ja 

sovimme koreografioiden tekemisen.

Sovimme myös harjoitusaikataulun ja keskustelemme 
tanssileirien järjestämisistä.

tapahtumaan kutsumme mukaan myös 
kaikki ne, jotka osallistuvat aloitustanssiin,  

ja ne jotka haluavat vielä ilmoittautua tapahtu-
maan mukaan. mukaan pääsee vielä sekä 

tanssitaitoiset että aloittelijat, jotka uskaltavat 
heittäytyä mukaan. sekä miehiä että naisia 

tarvitaan vielä mukaan. ohjelmaan tarvitaan 
sekä soolotanssijoita että paritanssijoita.

Lisätietoa:
Ensio Koivula 045 633 0740 enskoi@gmail.com ja 
Kirsi Kipinä 0400 936 146 kirsi.kipina@wippies.fi

kurentanssin 
aLoitus 
kokoontuminen

KAITA-AHON VESIOSUUSKUNTA
VUOSIKOKOUS

su 30.3.2014 klo 15. 
Juurikassa Leskelällä.

     Esillä sääntö- ja nimimuutos sekä 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus 

Kutsu valtuuston kokoukseen
Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla kokoushuone Otavas-
sa keskiviikkona 26. päivänä maaliskuuta 2014 alkaen klo 
16.00. Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävä-
nä 18.3.2014 alkaen kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja 
pidetään nähtävänä keskustoimistossa 31.3.2014 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 14.3.2014
Timo Vähäkuopus, valtuuston puheenjohtaja

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Suomen Keskusta rp, 
Kurenalan 

paikallisyhdistys ry:n
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
pe 28.3.2014 klo 19. kaupungintalo 

valtuustosali Otava. 
Johtokunta kokoontuu klo 18.

Johtokunta

Kokouksessa vieraana  
kansanedustaja/eurovaaliehdokas

Mirja Vehkaperä
Lisäksi paikalla 

jäsenvaaliehdokkaita 
 • Sami Pikkuaho
 • Vesa Riekki
 • Hilkka Parkkisenniemi

Tervetuloa!

Hotelli Iso-Syötteellä esiin-
tyy lauantaina 22.3 poplau-
laja Juha Tapio, joka on lau-
lanut kymmenessä vuodessa 
itsensä suomalaisten sydä-
miin. Juha Tapio on poplau-
laja, joka on tullut tunnetuksi 
myös sanoittajana, säveltäjä-
nä sekä kitaristina.  Monis-
ta balladeistaan tutuksi tul-
lut Juha Tapio esittelee viime 
vuoden lopulla julkaistul-
la Lapislatsulia-albumillaan 
uusia puolia itsestään. Ah-
kerana keikkailijana tunnettu 
Juha Tapio on halunnut siir-
tää keikoilla mukana ollutta 
iloa ja energiaa myös levyl-
le. Juhaa on muistettu myös 
palkinnoilla, mies palkittiin 
tammikuussa Tampereel-
la järjestetyssä Iskelmägaa-
lassa vuoden miesartistina ja 
maaliskuun alussa pidetys-
sä Emma Gaalassa vuoden is-
kelmäalbumi-Emmalla. 

Ylista-
rossa kas-
vanut Juha 
Tapio (s. 
1974) on jul-
kaissut vii-
sitoista vuot-
ta kestäneellä 
urallaan yh-
deksän albumia, joista nel-
jä on myynyt tuplaplatinaa, 
neljä platinaa ja yksi kultaa. 
Lokakuussa 2013 julkaistu 
Lapislatsulia on Juhan kah-
deksas studioalbumi. Levyl-
tä ensimmäisenä singlenä 
julkaistu TSNEH (Tykkään 
susta niin että halkeen) on 
ollut Suomen radioiden soi-
tetuimpia lauluja viime 
vuonna. Muista Tapion lau-
luista monen huulilla ovat 
saattaneet viipyä muun mu-
assa kappaleet Mitä silmät 
ei nää, Kaksi puuta ja En mi-
tään en ketään. PK

Hotelli Iso-Syötteellä 
poplaulaja Juha Tapio

Paukkerinharjun kylätalolla 
ke 19.3. klo 19

YKSITYISTIEINfO sekä 
LAAJAKAISTA-ASIAA.
Paikalla Heino Ervasti ja Jari Jussila.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Jongun alueen kyläyhdistys
Koillismaan yksityistieverkon kehittämishanke

Jonkulaiset herätys!

TUKI-INFOT VILJELIJÖILLE 2014 
To 27.3. klo 10-13.30 PUDASJÄRVI 
valtuustosali, Varsitie 7

Ohjelma ja hankkeen muut tapahtumat:  
www.proagriaoulu.fi - koulutukset ja tapahtumat

Aiheina mm.:  Vuoden 2014 tukihaku ja ajankohtaiset 
asiat sekä katsaus uuden ohjelmakauden valmisteluun
Yhteistyössä: ProAgria Oulun YmpäristöAgro II, 
MTK-Pohjois-Suomen Maaseudun kehittämishanke, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kuntien maaseutu-
toimi Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yleisötilaisuus
Onko koskiensuojelulain 
purkamiselle perusteita?

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n  

VUOSIKOKOUS 
ennen yleisötilaisuutta 

alkaen klo 16.30

perjantaina 21.3. 
klo 18 alkaen!

Palvelukeskuksessa (Kauppatie 25).
Tervetuloa!

Eurovaaliehdokkaat Mirja 
Vehkaperä ja Hannu Takku-
la vierailivat Pudasjärvellä 
perjantaina 28.2. paikallisen 
Keskustaväen kutsumana. 
Tilaisuus oli Uusi Lastensai-
raala konsertin jälkeen Juko-
lan pirtissä. 

Vehkaperä kantoi huol-
ta Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnan työtilanteista. 

-Täällä on erittäin rikkaat 
luonnonvarat, joita pitäisi 
pystyä hyödyntämään ja jat-
kojalostamaan. Vehkaperä 
huolehti myös koko Suomen 
kehityksestä. Oman väen hän 
toivoi innostuvan EU parla-
menttivaaleista ja vaalittava 
vallalla olevaa hyvää henkeä. 

-Nukkuvat äänestäjät ovat 

Vehkaperä ja Takkula eurovaaliasioilla Pudasjärvellä
suurin vastustaja, hän totesi. 

Hannu Takkula kertoi ha-
luavansa kehittää Euroopan 
Unionia, mutta ei liittovalti-
on suuntaan eikä hän ollut 
valmis antamaan lisävaltaa 
EU:lle. Muun muassa sosiaa-
liturva on järjestettävä kan-
sallisesti. Yksittäisenä asiana 
hän muun muassa kannat-
ti hirvenmetsästysasioiden 
päätösvallan pysyttämis-
tä Suomessa, eikä Brysselis-
sä.  HT

Eurovaaliehdokkaat 
Mirja Vehkaperä ja Hannu 

Takkula saivat 
pudasjärveläisiä tuotteita 

muistoksi käynnistään. 
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LähiTapiolan 
sammutinhuoltopäivät. 
Tiesitkö, että useimmat käsisammuttimet on syytä 
tarkistaa vuoden välein? Me LähiTapiolassa 
haluamme pitää huolta turvallisuudestasi, siksi 
tarjoamme asiakkaillemme ilmaisen 
käsisammutintarkistuksen. 
 
Hae lipuke sammutintarkastukseen 
toimistoltamme. 
 
Perjantaina 21.3.2014 klo 9.00-15.00 
Toritie 1, Pudasjärvi 
 
 
Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö,
LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUdASJÄRVI

TAKKAPÄivÄ 
TOrSTAiNA 20.3.2014 

klo 12.00-17.00 

Sijoita lämpöön ja tunnelmaan. 
Vanhan tulisijan purku 
alkaen 500 €. Kotitalousvähennys 
töiden osuudesta 45 %.

Tervetuloa!

Omistajanvaihdos- 
seminaari 

To 27.3. klo 11.30–17.00 Oulussa
Seminaari on tarkoitettu yrityskauppaa suunnitteleville myyjille 

ja ostajille, sukupolvenvaihdosta suunnitteleville luopujille ja 
jatkajille sekä omistajanvaihdoksien asiantuntijoille ja muille 

omistajanvaihdoksista kiinnostuneille. 

Tilaisuus on maksuton. 
Paikka: POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Ilmoittautuminen 20.3. mennessä: www.ppy.fi  tapahtumia ja koulutuksia

Lisätiedot: Marita Kiviniemi, p. 050 320 2389, marita.kiviniemi@yrittajat.fi.

OHJELMA

Kahvitarjoilu

Seminaarin avaus
Marjo Kolehmainen, 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yrityskaupoilla kasvua 
Mikko Keisu, Oulun Koru Oy 

Pk-yrityksen onnistunut 
omistajanvaihdos -hankkeen  
tulokset ja johtopäätökset
Tommi Sirviö,  
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 

Yrityksen arvonmääritys sukupolven-
vaihdosta edeltävän yrityskaupan ja 
yritysjärjestelyn yhteydessä
Markku Immanen, Suomen Kuljetus ja 
Logistiikka SKAL ry

Kahvi

Yrityspörssi – kauppapaikka 
yrityksen myyntiin 
Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät 

Esmo Oy – onnistuneen yrityskaupan 
toteutus myyjän, ostajan ja  
asiantuntijan näkökulmasta
Kai Besmond, yrityksen myyjä 
Pasi Kinnunen, Esmo Oy, yrityksen ostaja
Jussi Laaka, Asianajotoimisto  
Jussi Laaka Oy, asiantuntijana 
yrityskaupassa

Raimo Raappana Oy:n 
sukupolvenvaihdos
Riku Raappana, Raimo Raappana Oy 

Päätös
Marjo Kolehmainen, 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

PUDAS-KONE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Liikkeemme 
avoinna:
ma-to 9-17
pe 9-18
la suljettu
www.expert.fi

Joustavat 
maksuehdot, 

kororonta 
maksuaikaa 

jopa 6 kk

REMONTTIMYYNTI 
KAIKKI ESITTELYKONEET

ULOS NETTOHINNOIN!

Pesukoneita 7 kpl
Astianpesukoneita 4 kpl

Jääkaappeja, 
jää/pakastekappeja 6 kpl

Liesiä 3 kpl
Televisioita 19-46” 8 kpl

Esim.

Myös varastosta yksittäiskappaleita
POISTOHINTAAN!

• Esitteet • Tabloid -lehdet 
• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut 

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281                   vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi                    www.pudasjarvi-lehti.fi


