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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Metsäpäivä 
jälleen suosiossa:

Puun käyttö 
voimistumassa

– heijastuu myös 
puukauppaan s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 24.3.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

- Auton korjaukset ja huollot
- 4-pyöräsuuntaukset
- Automaattivaihteiston huoltolaite (SPIN ATF-5000)
- Autocom-, Bosch- ja VCDS-testerit
- Eber- ja Webasto-testerit
- Ilmastointihuollot
- Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo / maalaamo

Tervetuloa!

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Kiirastorstaina 24.3. klo 9-18
Lauantaina 26.3. klo 9-14

Pitkäperjantaina ja pääsiäispyhinä suljettu

PALVELEMME:

Hyvää pääsiäistä!

////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

RUOKAA & VIRVOKKEITA // LIVE:

UUSI KATOS SATEEN VARALLE

SYÖTTEEN # 1 TERASSILLA!
PÄÄSIÄINEN
PE-LA: AL DENTE DUO, SU: SIMODEUS
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P. (08) 823 023. TORITIE 1, 2. krs (Tuurituvan yläpuolella)

Muutto 
uusiin tiloihin 

lähenee.

Aurinkoista pääsiäistä! 

Puh. 040 581 9930

Teetä talvella kattoremontti, 
niin kuvaamme 

lämpökameralla eristeiden 
kunnon samaan rahaan!!! 

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

PYYDÄ 
TARJOUS!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 15 vuoden takuulla! 

Lounas: kello 11.30-12.00

Tilaisuuden avaus: Elias Rask, OP Pudasjärvi

Asiantuntijan puheenvuoro: Terttu Ylilauri, Asiantuntija, 
maatalouden rahoitus, Maaseutu- ja energiayksikkö, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus

Ilmoittautumiset viimeistään ma 4.4.2016 kello 12 mennessä 
puh. 010 257 1906 tai sähköpostitse pudasjarven@op.fi. 

Tilaisuuteen mahtuu enintään 30 osallistujaa.

Maatilayrittäjien ajankohtaispäivä
Keskiviikkona 6.4.2016 kello 11.30-13.00 

Osuuspankin alakerran kokoustilassa

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 6.4., ke 13.4., ke 20.4. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi
Huom! To 24.3. liike avoinna klo 9-13. Liike suljettu 25.3.-28.3. 

Hyvää pääsiäistä!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

WECKMAN 
KATTOLASKENTAPÄIVÄ & 

KLAPIPÄIVÄ
KIIRASTORSTAINA

24.3. KLO 10-17

PULLA-
JA KAHVI-
TARJOILU!

P. 020 770 7438 / 
Heimo Kemppanen

KATTORISTIKOT 
kesäksi Kontiolta!

Kysy tarjousta! 
Toimitus huhti – toukokuussa.

KIRPPIS
to-pe 31.3. - 1.4. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa penkomaan!

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa pääsiäispäivänä 27.3. kello 
10, Pekka Asikainen, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen, 
Vox Margarita.  Messun jälkeen pääsiäisateria ja kirkko-
herran lähtökahvit
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 2. pääsiäis-
päivänä 28.3. kello 10, Pekka Asikainen, Keijo Piirainen. 
Kiirastorstai-illan messu seurakuntakodissa to 24.3. 
kello 19, Valtteri Laitila, Marko Väyrynen, Jukka Jaakko-
la, kirkkokuoro ja Sarakylän kappelissa to 24.3. klo 19, 
Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen, Sarakylän kappeli-
kuoro.
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa pitkäperjan-
taina 25.4. kello 10, Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola.
Naistenpäivä ”Ei laulu toivon sammu milloinkaan” su 
3.4. alkaa klo 10 messulla, saarnaa Kuusamon  kirk-
koherra Taina Manninen. Jumalanpalveluksen jälkeen 
ruokailu, klo 12.30 professori Helena Ranta johdattelee 
aiheeseen - Naisten ja tyttöjen asema aseellisissa kon-
flikteissa. Kanttori Keijo Piirainen  laulattaa hengellisiä 
lauluja ja virsiä kello 13.45  ja  kirkkoherra Taina Manni-
nen kuljettaa kello 14.45  kuulijan hengelliselle matkalle 
”Olenko Jumalalle rakas?”.  Lähtökahvit kello 16. Ilmoit-
tautuminen ti 29.3. mennessä (08) 882 3100, ruokailu ja 
kahvit 10 €.
Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 29.3. kello 12.
Kuorot: Vox Margarita ke 30.3. kello 18.
Tulossa: Lähimmäispalvelun peruskoulutus 15.-17.4. li-
sätietoja Eeva Leinonen 0400 866 480.
Perhekerhot: Perhekerho seurakuntakodissa ke 30.3. ja 
to 31.3. kello 10–13.
Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotiloissa pe 1.4. 
kello 9.30–12  ja ke 6.4. kello 14-16. Ilmoittautumiset (08) 
882 3100 (ennakkoon otetaan 10 ilmoittautunutta).
Rauhanyhdistykset: Pääsiäisseurat Hirvaskosken rau-
hanyhdistyksellä pe 25.3. kello 17 (Antti Lauhikari, Juk-
ka Lehto). Seurat Sarakylän koululla su 27.3. kello 12 ja 
19 (Urpo Illikainen, Samuli Leppänen). Seurat Kurenalan 
ry:llä ma 28.3. kello 16 (Eero Illikainen, Mikko Tuohimaa).
Kastettu: Liina Aune Lyydia Kosamo.
Haudattu:  Vappu Kaarina Tuovila 83 v, Pekka Juhani 
Haapakoski 54 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pääsiäisen sanoma vie meidät katsele-
maan ristin ja ylösnousemuksen tapahtu-
mia. Evankelista Luukas piirtää pääsiäisen 
tapahtumista eteemme kolme kuvaa. En-
simmäisessä kuvassa näkyy avoin hauta, 
jonka oviaukon edessä seisoo naisia. Nais-
ten kasvoilta kajastaa syvä murhe ja ikävä. 

Naiset ovat kohdanneet haudalla yllä-
tyksen. Monta sataa kiloa painava kivi on 
siirretty haudan suulta. He menevät hau-
dan sisälle, mutta eivät löydä Jeesuksen 
ruumista. Yhtäkkiä kaksi enkeliä ilmestyy 
ja naiset pelästyvät suunnattomasti heidän 
taivaallista kirkkauttaan. ”Miksi etsitte elä-
vää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, 
Hän on noussut kuolleista.” Silloin naiset 
muistivat Jeesuksen sanat omasta kärsi-
myksestään ja ylösnousustaan. 

Tätä riemuviestiä naiset lähtevät vie-
mään epätoivoisille opetuslapsille. Aamu-
aurinko paistaa jo lämpimästi ja kirkkaasti, 
kun naiset astuvat ulos haudan pimeydes-
tä. Kristus on voittanut ylösnousemisel-
laan kuoleman vallan. Tämä päivä korjasi 
syntiinlankeemuksen aiheuttamat suun-
nattomat vahingot. Kristus rakensi sillan 
Jumalan ja ihmisen välille. Sapatin jälkeen 
noussut aamuaurinko kuvaa meille voi-

makkaasti uuden aikakauden alkua. 
Luukkaan piirtämässä toisessa kuvas-

sa näkyy pimeässä huoneessa kyyhöttä-
vät pelokkaat opetuslapset. Kuvassa on 
voimakasta opetusta siitä, kuinka Jumala 
voi viedä omansakin tällaiseen aallonpoh-
jaan, nollapisteeseen. Kaikki oma on lyöty 
murskaksi eikä toivo ja usko elvy omien 
ponnistelujen avulla. 

Naiset yrittävät vakuutella yrittivät va-
kuutella opetuslapsille, että hauta oli tyh-
jä ja Kristus on noussut kuolleista. Naiset 
olivat kokeneet jotain samaa kuin paime-
net jouluna. Tämäkin riemusanoma an-
nettiin säikähtyneille ja sen aikaisen oi-
keuskäytännön mukaan todistusarvoltaan 
kyseenalaisille henkilöille, naisille. Nais-
ten tuoma suuri viesti ei saanut miehiä va-
kuuttuneiksi. 

Kolmas kuva kertoo meille Pietarin 
hämmästyneestä katseesta, kun hän nä-
kee Jeesuksen tyhjät käärinliinat haudas-
sa. Kuunnellessaan naisten kertomuksia 
Mestarinsa kieltäneen, epäilevän Pieta-
rin mielessä oli häivähtänyt epäilys siitä, 
että Jeesuksen hauta oli ryöstetty ja hä-
väisty. Puhuivatko naiset sittenkin tot-
ta vai puhuivatko he omiaan? Tuntuvatko 

nämä Pietarin ajatukset tutuilta? Kuinka 
usein uskovalla hämärtyy näköalat Juma-
lan mahdollisuuksiin epätoivoisissa tilan-
teissa. Meiltä unohtuvat ne Jumalan sanat, 
jossa vakuutetaan, että Jumalalle kaikki on 
mahdollista. Näiden epäilysten murtami-
seen tarvitaan Jumalan omia tekoja. 

Ihmettelijöitä ja epäilijöitä Jumala ei 
jätä yksin. Mutta Hän yksin tekee kaikki 
aloitteet. Hän vierittää kiven pois ja avaa 
tien kuolemasta elämään. Kiveä ei ollut 
vieritetty siksi, että Jeesus pääsisi haudasta 
ulos, vaan siksi, että opetuslapset pääsevät 
sisälle katsomaan tyhjää hautaa.

Pääsiäisen sanomassa olemme kristil-
lisen uskon keskuksessa. Kaiken ytimessä 
on sanoma Kristuksen ristin sovitukses-
ta, jossa Kristus sovitti meidän syntimme. 
Eikä siinä kaikki. Ylösnousemisellaan Kris-
tus voitti kuoleman ja takasi meille ikui-
sen elämä. 

Kristus on noussut kuolleista!

Pekka Asikainen

Kristus on noussut kuolleista!

ETTA muisti kunniapuheenjohtaja Pentti Uusi-Illikaista
Mestaruussarjassa pelaava 
oululainen lentopalloseura 
ETTA kunnioitti lauantaina 
12.3. lentopallo-ottelun alus-
sa Pudasjärven Livolta syn-
tyisin olevaa kunniapuheen-
johtaja Pentti Uusi-Illikaisen 
pitkää uraa seuratyön ja len-
topallon hyväksi. Urheilu-
talon seinälle paljastettiin 
PUIn (kuten hänen eniten 
käytetty nimi on) pelipai-
taa kuvaava kuvataulu eli 
tarkoitti samaa kuin ”pelaa-
jan paita olisi nostettu kat-

toon”. Tilaisuudessa puhu-
nut Lentopalloliiton entinen 
puheenjohtaja, pudasjärve-
läinen liikuntaneuvos Sep-
po Sammelvuo sanoikin, 
että tavallisesti kattoon nos-
tetaan pelaajien paitoja. Täl-
lä kertaa huomionosoitus on 
haluttu antaa muulla tavoin 
lentopallossa poikkeukselli-
sen ansioituneelle henkilöl-
le.

PUI on yksi vuonna 1990 
perustetun ETTA:n perusta-
jista, pitkäaikainen puheen-

johtaja moneen eri otteeseen 
ja lisäksi seuran kunniapu-
heenjohtaja. Pentti työsken-
teli vielä kaudella 2014 - 2015 
ETTA:n puheenjohtajana, 
kunnes Jukka Parkkinen otti 
vetovastuun viime vuoden 
toukokuussa. 

PUIn vaikutti ennen vuo-
situhannen vaihdetta synty-
mäpitäjässään Pudasjärvellä 
pitkään Osuuskaupan joh-
tajana ja vaalii edelleen ak-
tiivisesti yhteyksiä paikka-
kunnalle. 

PUI pitämässä kiitospuhetta, taustalla peliin osallistunutta ETTAn päävalmentaja ja seu-
rajohtoa. 

Pentti soittaa myös 
häviön jälkeen
Ennen paidan nostamista 
kutsuvieraiden kahvitilai-
suudessa joukkueen johta-
ja ja manageri Antero Risto 
korosti Pentin tehneen pyy-
teetöntä työtä seuran hyväk-
si korostaen samalla ETTAn 
tekemää voimakasta junio-
rityötä yhteistyön hengessä. 

Päävalmentaja Olli Kuok-
sa kiitti Penttiä kaikesta ar-

vokkaasta tuesta, jota hän on 
kokenut seitsemän vuoden 
pestinsä aikana. 

-Pentti on harvinainen 
mies; hän soittaa, vaikka ot-
telu on hävitty. 

PUI kiitti silmin nähden 
liikuttuneena huomionosoi-
tuksesta. Hän korosti seu-
ratyössä markkinoinnin tär-
keyttä ja sanoi nykyisen 
seurajohdon tässäkin muis-
tamisessa huomanneen hy-
vän tilaisuuden myönteiseen 

lentopalloseuran markki-
nointiin. 

Itse lentopallo-ottelussa 
sarjassa seitsemäntenä ole-
va Raision Loimu voitti Et-
tan 0-3. ETTA aloitti ottelun 
varsin hyvin, mutta pelin 
edetessä Loimu pääsi niskan 
päälle ja hallitsi kenttätapah-
tumia hyvän torjunta- puo-
lustuspelin ja loistavan hak-
kuripelin myötä. HTPudasjärveläisiä tai pudasjärveläistaustaisia kutsuvierastilaisuuteen osallistuneita henki-

löitä Pentti ja Anja Illikaisen seurassa: Mervi ja Seppo Sammelvuo, Pentti Kuukasjärvi, Hei-
mo Turunen ja Lauri Vesala.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Su 3.4.2016 Pudasjärvellä
Seurakuntakodilla

”Ei laulu toivon sammu milloinkaan”

Pudasjärven Seurakunta

Ilmoittautuminen ti 29.3. mennessä
Pudasjärven kirkkoherranvirastoon 

p. 08 8823 100.
Ruokailu ja kahvit 10 €.

Lisätietoja: Helena Koivukangas, 040 1758 597

Kirkkoherra 
Taina 
Manninen

NAISTENPÄIVÄ

Ohjelma:
10.00 Jumalanpalvelus
-saarnaa: Kuusamon 
seurakunnan kirkkoherra 
Taina Manninen-
11.30 Ruokailu

12.15 Tervetuloa
-Yhteislaulu: 
Täynnä rohkeutta -
12.30 Professori Helena Ranta
-Naisten ja tyttöjen asema 
aseellisissa konflikteissa-
13.30 Väliaika
13.45 Kanttori Keijo Piirai-
nen 
-Hengellisiä lauluja ja virsiä-
14.45 Taina Manninen
- Olenko Jumalalle rakas? -
15.45 Päätössanat 
16.00 Lähtökahvit 

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

Professori 
Helena 
Ranta

Ilmalämmitysjärjestelmän 
uusimisesta monia etuja

Pudasjärven LVI ja Rauta-
tarvike järjesti ilmalämmi-
tyslaitteiden uusimisen tee-
mapäivän keskiviikkona 
9.3. Pentti ja Seija Lukka-
rin kodissa Rimminkankaal-
la oli kaikilla kiinnostuneilla 
mahdollisuus tutustua Ener-
vent Pingvin kotilämpölait-
teiseen aluemyyntipäällik-
kö Ari Kaipaisen kertomana. 
LVI ja Rautatarvikkeesta oli 
paikalla Toni Nurmela sekä 
Pentti ja Seija Lukkari kertoi-
vat myös omia kokemuksi-
aan äskettäin vaihdetusta il-
malämmitysjärjestelmästä. 

Esittelyssä saatiin kuulla, 
että uusi Enervent Pingvin 
kotilämpö laite takaa raik-
kaan sisäilman hyvän suo-
datustason ansiosta. Energi-
asäästöä saadaan tehokkaan 
lämmön talteenoton ja pie-
nen sähkökulutuksen nyky-
aikaisten puhaltimien ansi-
osta. 

-Ilmalämmitysjärjestel-
märemontista on kehitetty 
asiakkaalle mahdollisimman 
vaivaton paketti. Vanhan 
Valmet Kotilämpö-laitteen 
tilalle vaihdetaan saman ko-
koinen Pingvin Kotilämpö. 
Enää ei suositella liesituu-
lettimen yhdistämistä ilman-
vaihto-/ilmalämmityslait-
teeseen, joten liesituuletin 
vaihdetaan ja sille tehdään 
oma kanava katon läpi. Re-

montin yhteydessä puhdis-
tetaan myös ilmakanavat. 
Ilmakanavat pitäisi puhdis-
tuttaa muutenkin noin 10 
vuoden välein. Asukkaiden 
ei remontin takia tarvitse 
lähteä evakkoon ja aikaa se 
vie 3-4 päivää, kertoi toimi-
tusjohtaja Toni Nurmela. 

Energiansa järjestelmä 
saa esimerkiksi kaukoläm-
pöverkosta, öljykattilasta tai 
massavaraajasta. Lukkarin 
perheessä energialähteenä 

Aluemyyntipäällikkö Ari Kaipainen esittelemässä Enerventin monipuolista MD-ohjausjär-
jestelmää, jolla sisälämpötilaa ja muitakin toimintoja voidaan säätää tarpeen mukaan. Esi-
tystä seuraamassa Toni Nurmela, Pentti Lukkari ja Eila Lahtinen.

on sähkö. 
-Kyllä sähkölasku on ol-

lut uuden laitteen asenta-
misen jälkeen aikaisempaa 
pienempi. Kaikkinensakin 
olemme hyvin tyytyväisiä 
uuteen Pingvin Kotilämpö 
-laitteen toimintaan, totesi 
Pentti Lukkari. 

-Pingvin Kotilämpö on 
saman kokoinen kuin van-
ha Valmetin ilmalämpölai-
te, mutta kuorensa alla täy-
sin moderni kapine. Siinä on 

energiatehokkaat tasavirta-
puhaltimet ja tehokas läm-
mön talteenotto. Laitteessa 
on Enerventin ilmanvaihto-
laitteista tuttu monipuolinen 
MD-ohjausjärjestelmä. Sen 
avulla järjestelmää voidaan 
säätää portaattomasti ja te-
hostaa tarvittaessa. Järjes-
telmää voidaan ohjata myös 
etänä internetin yli, esitteli 
Ari Kaipainen.

Heimo Turunen

Virvon varvon tuoreeks terveeks
Virvonta tai virpominen 
on lasten perinne, jossa 
käydään pääsiäisaikaan 
palmusunnuntaina kos-
kettamassa koristelluil-
la pajunkissavitsoilla toi-
vottaen onnea ja terveyttä 
omaisille ja naapureille. 

Sana virvonta on yhte-
ydessä notkeaa oksaa tar-
koittavaan virpi-sanaan. 
Virvottaessa pajunkissa-
kimppua heilutetaan vir-

vottavan edessä ja lausutaan 
virvontaluku eli -loru. Vir-
vottavalle annetaan vitsa ja 
virpoja saattaa saada palkki-
oksi makeisia. Yleisesti käy-
tössä oleva virvontaluku on: 
”Virvon varvon tuoreeks 
terveeks tulevaks vuodeks. 
Vitsa sulle, palkka mulle.” 
Erilaisia loruja on kuitenkin 
useita muitakin.  

Alun perin virvonta on 
itäsuomalainen ortodoksi-

seen kristillisyyteen liittyvä 
siunaava palmusunnuntain 
perinne. Pajunoksat siunat-
tiin kirkossa lauantain juma-
lanpalveluksen yhteydes-
sä, jotta niillä voitiin virpoa 
sukulaisille tai perheenjä-
senille palmusunnuntaina. 
Virvonta on tehty Jeesuk-
sen palmunlehvätervehdyk-
sen muistoksi. Se on toimi-
nut siunauksena, terveyden 
tuojana ja pahan karkottaja-

na. Pajuissa on vanhastaan 
ajateltu olevan taikavoi-
maa. Suomalais-ugrilaisil-
la kansoilta tunnetaan tapa 
karkottaa oksanheilutuk-
sella pahoja henkiä. Pajun-
oksa annettiin virvotulle 
virpomisluvun päätteek-
si ja palkka tultiin nouta-
maan pääsiäislauantaina.

Heimo Turunen ja 
Eila Lahtinen

Peltoniemeltä 
lähdettiin 
tällä kertaa 
virpomismat-
kalle lähes 
koko perheel-
lä. Edessä 
Sakari ja 
Nella 
kertoivat 
olleensa ai-
kaisemminkin 
virpomismat-
kalla. 
Heidän taka-
naan Jenni 
ja Hannu Pel-
toniemi sekä 
lapset Saaga, 
Topias ja 
Milla. 

Panuman 
perheen 
lapset 
Niilo 5v ja 
Louna 8 v 
olivat 
palmusun-
nuntaina 
ensimmäisi-
nä virpojina 
Korpitiellä. 
He kertoivat, 
että pajun-
vitsat koris-
teltiin per-
heen kanssa 
yhdessä. 
Äiti oli tai-
teillut Lou-
nan kasvo-
maalauksen. 

Olinpa tässä helmikuun 
lopulla mökkijärvellä pil-
killä. Mökki on eräällä Pu-
dasjärveltä Kuusamoon 
päin olevalla olevalla jär-
vellä. Ilma oli pilvinen ja 
kaakosta kävi puuskittai-
nen tuuli, joten istuin sel-
kä tuuleen päin.

Ahven söi aika kivasti 
ja isoja körmyjä nousi ta-
saisesti. Yhtäkkiä tuli tun-
ne, että joku tuijottaa mi-
nua. Käännyin katsomaan 
selkäni taakse ja hätkäh-
din. Joku oli löysännyt 
ison koiran järven selälle, 
eikä isäntää näkynyt mis-
sään.

Siinä me tuijotimme toi-
siamme kilpaa – välimat-
kaa ei ollut kuin kymme-
nisen metriä. Se kuitenkin 
kyllästyi ensimmäisenä 

tuijotteluun ja lähti rauhal-
lisesti hölkkäämään eteen-
päin.

Siinä vaiheessa vas-
ta tajusin, että eihän tuo 
mikään iso koira olekaan 
vaan SUSI. Se varmaan 
ajatteli, että ei tuo vanha 
ukon köriläs varmaankaan 
maistu kovin herkullisel-
le, kun sillä on tuo pak-
su pilkkihaalarikin päällä. 
Onneksi näin.

Menin katsomaan sen 
jättämiä jälkiä ja huomasin 
vieressä kolmet hirven jäl-
jet, kahdet aikaisen ja yh-
det vasan jäljet. Niitä se siis 
seurasi paistin toivossa.

Olen vuosikymmeniä 
kulkenut kalassa eikä vas-
taavaa ole ennen sattunut.

Pilkkiköriläs

Erikoinen 
pilkkikaveri

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI
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TARJOUKSET VOIMASSA TORSTAI-LAUANTAI 24.-26.3.2016

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Yksittäin 1,49 pkt500

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA 595

kg

Farmers
luuton
LAMPAAN-
PAISTI 995

kg

Korpela 
luuton
SAVU-
LAMMAS-
PAISTI n. 1 kg1590

kg

Atria 
ATRILLI 
GRILLI-
MAKKARA
400 g

100
pkt

Maustettu
GRILLIKYLKI 
tai

GRILLI-
KYLJYKSET 595

kg

Paistovalmiit
PORSAAN-
LEIKKEET 995

kg

Valio
VIOLA 
TUORE-
JUUSTO
200 g

199

RIISTA-
KÄRISTYS
pakaste 995

kg

Haribo
KARKKI-
PUSSIT
270-300 g 195

pss

Eldorado
PERSIKKA
840/470 g
puollikkaita 150

prk

Valio
KUOHU-
KERMA
3,3 dl
laktoositon

249
plo

Hartwall JAFFA 
APPELSIINI tai 

MOUNTAIN 
DEW 1,5 l
sis. pantit 0,80 299

229
pss

Taffel SIPSIT ja 
SNACKSIT
MEGA-
PUSSEISSA
325-235 g

Eskimo 
TRIO
TIKKU-
JÄÄTELÖT
15 kpl

399
ltk

Hyvää 
                   Pääsiäistä!

4 pkt

pkt

2 plo

Siemenetön
VIHREÄ
RYPÄLE
500 g:n rasia ras

Atria takuumurea
NAUDAN PAAHTO-
PAISTI tai 

SISÄPAISTI
n. 1 kg/kpl

Atria
SALAATIT
400 g
italian, 
punajuuri 
tai peruna

129
rss

Presidentti
KAHVI
500 g
2 kpl/tal. 449

pkt

349
kpl

KYMPPI
MÄMMI
700 g 179

rove

Flora
VANILLA
250 dl 129

prk

595
kpl

Niemitalon 
LEIPÄJUUSTO 

PAKASTE
kokonainen 500 g

Pulla Pirtti
PÄÄSIÄIS-
LIMPPU
500 g pss

Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g

1175
kg

499
ras

Atria
BRAVUURI
JAUHELIHA-
MUREKE
700 g

Eldorado
PISARA-
TOMAATTI
250 g ras

ras

Kariniemen
KANANPOJAN
OHUEN OHUT
FILEEPIHVI
maustamaton tai
hunaja
n. 400-500 g/ras

169

169

159

595

10,-kg

Norjalainen
tuore
LOHIFILEE
2 filettä/tal.

LISÄKSI:
Tuoretta kotimaista
KIRJOLOHTA

Tuoretta kokonaista
NORJANLOHTA
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

Tekstiili- ja kenkäosastolta

Taloustavaraosastolta Rautaosastolta

Esla 
POTKURIT

Alkaen

8990

Alkaen

Stiga Snow Kick 
LUMIPOTKULAUTA

Lasten 
SUKSIPAKETIT 
90 - 130 cm

Asseri 
PILKKISETIT

Alkaen

599

Stiga 
RATTIKELKAT

4995

2995

Alkaen

2690

POTKURIN 
LIUKUJALAS

SOHJOKAUHA 
muovinen tai 
metalli/puu

250

Pilkkijät 
huom! 

MADOT JA 
KÄRPÄSEN-

TOUKAT!

PILKKIVAVAT

Alkaen

290

HYVÄ VALIKOIMA 
ERILAISIA PILKKEJÄ!

Asseri KAIRAT 
100 mm, 130 mm ja 150 mm

Alkaen

4990

Meiltä NYT!
Scholl
GEELI-
POHJALLISET

1990

Scholl 
Velvet smooth
KYNSIEN-
HOITOLAITE

1990

990

Alkaen

Sarva NASTAPOHJA
NILKKURI
nahkaa, koot 41-46

9850

Erilaisia
KIEPPI
KÄVELYKENKIÄ

7690

Alkaen

Naisten
LÄMPÖSAAPAS

25,-

Miesten
LÄMPÖSAAPAS

35,-

Koko perheelle
ULKOILU-
HOUSUJA
EDULLISESTI
hajakokoja

Orthex 
LUMILAPIO

Orthex 
LUMIKOLA
80 cm

Erä
Mustang
KAMINA
teho 5 w

199,-

Kota 
Kuru 14 
KIUAS

289,-

Kota
PATA
80 litraa

429,-

Motul ester 2T 
ÖLJY
4 litraa

2395

HALKO-
KÄRRY

4990

SUKSEN-
VOITELU-
TELINE

1490

2490 39,-

NOVITA

kesän 

neulelehti 

saapunut!

NESTEKAASUT
esim. 11 kg 
METALLI-
PULLO 
TÄYTTÖ

2290

Grillisti LEHTI-
PUUHIILI 
14 litraa 

 

30 litraa

499

895

Muurikka 1100w 
SÄHKÖSAVUSTIN
mukana suojahuppu ja 
reseptivihko

SAVUSTUS-
HAKE
noin 2 litraa

159
9995

1950

LIUKURIT
Alkaen

135

Crystal 
LAMPPU-
ÖLJY 
5 litraa

1250
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Metsäpäivä jälleen suosiossa:

Puun käyttö voimistumassa
 – heijastuu myös puukauppaan

Pudasjärvellä toimivat 
metsäalan ammattilai-
set järjestivät yhdessä 
Pudasjärven kaupun-
gin, OSAO Taivalkos-
ken yksikön, Syötteen 
luontokeskuksen sekä 
4H-yhdistyksen kans-
sa perjantaina 18.3. 

Metsäpäivän puhujavieraat olivat metsäjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry, hankin-
tapäällikkö Vesa Härkönen Metsähallitus ja kansanedustaja Niilo Keränen.

Metsäpäivään osallistui runsaasti yleisöä. Tapahtumaa suosi aurinkoinen sää. Tosin pukeutumisessa piti ottaa huomioon kylmät puhurit.

Päiväkodilta oli lyhyt matka vierailla Metsäpäivätapahtumassa.

metsänomistajille tarkoi-
tetun Metsäpäivän Pudas-
järven torille. Aurinkoises-
sa, joskin hieman tuulisessa 
säässä kutsua noudatti arvi-
olta tuhat metsäasiasta kiin-
nostunutta osallistujaa. Lä-
hes 25 eri metsäalan toimijaa 
olivat tuoneet telttakatoksia 

ja esittelypisteitä, jossa esit-
telivät omaa toimintaansa. 
Kaikille kävijöille tarjottiin 
kahvit, jota olivat keittämäs-
sä ja tarjoamassa Pudasjär-
ven Martat. Grillimakkaroita 
paistettiin ahkerasti tynnyrin 
puolikkaisiin tehdyillä nuo-
tioilla. Tilaisuudessa vierai-

li myös lapsia päiväkodilta 
sekä koululaisia opettajien-
sa johdolla. Osallistujille oli 
tarjolla arvontaa niin yleises-
ti, kuin myös useimpien esit-
telijöiden omissa esittelypis-
teissä. Tehdasvierailut olivat 
Kontiotuotteelle, Bioklapil-
le ja lämpövoimalaitokselle, 
johon retkelle oli tapahtuma-
paikalta linja-autokuljetus. 
Juontajana toiminut imitaat-
tori Ari Kettukangas imitoi 
tunnettuja suomalaisia, kävi 
haastattelemassa eri metsä-
alan toimijoita sekä esitte-
li ohjelmaa. Iltapäivällä oli 
Metsähallituksen järjestämä 
mönkijän ja taukovaunun 
huutokauppa, joka kokosi 
huomattavan yleisön. 

Metsäteollisuuden tule-
vaisuuden näkymiä Pohjois-
Suomessa valotti puheessaan 
Metsäpäivien kaukaisin pu-
hujavieras, Helsingistä saa-
punut Metsäteollisuus ry:n 
metsäjohtaja Tomi Salo. 

-Suomen viime vuoden 
viennissä metsäteollisuus 
nousi paalupaikalle. Puu- 
ja paperiteollisuuden osuus 
viennistä oli noin 22 prosent-
tia. Merkittävimpinä vien-
tituotteina olivat paperi ja 
kartonki ja kärkipaikoilla 
myös selluloosa ja sahatava-
ra. Puun käyttö on voimis-
tumassa, jonka seurauksena 
seuraavien kahden vuoden 
aikana puukaupan volyymi-
en odotetaan kasvavan mer-
kittävästi, totesi Salo. 

Hän kantoi huolta kul-
jetusvälien kunnosta sekä 
osaavan työvoiman saata-
vuuden parantamisesta met-
säteollisuuteen. 

-Teollisuus on halukas ja 
valmis kasvuun – toivomme, 
että niin ovat myös metsän-

omistajat!

Luonnon  
monimuotoisuus 
huomioitava
Kajaanissa vaikuttava Met-
sähallituksen hankintapääl-
likkö Vesa Härkönen kertoi 
Metsätaloudessa elettävän 
tällä hetkellä ennen näke-
mättömän positiivisessa, 
mutta vielä odottavissa tun-
nelmissa. 

-On hyvä, että Metsä-
hallituksessa ja myös muil-
la alan organisaatioilla on jo 
valmiiksi maailman huippu-
luokkaa oleva osaaminen, 
teknologia ja resurssit, sillä 
jo ensi vuonna kaiken järjen 
mukaan puun menekki kas-
vaa selvästi. Hoidetaan tämä 
homma sillä tavalla, että ta-
louden lisäksi luonnon mo-
nimuotoisuus, suojelu ja 
maisemat paranevat. Niin 
kauan kuin kuuluu koneiden 
sekä ihmisten ääniä metsäs-
tä, niin kauan on toivoa, to-
tesi Härkönen. 

Eduskunnan tervehdyk-
sen toi taivalkoskelainen 
kansanedustaja Niilo Kerä-
nen. 

-Suomen hallituksen ta-
voitteena on monipuolistaa 
puun käyttöä ja lisätä sitä 
15 miljoonalla kuutiometril-
lä vuodessa ja sen jalostus-
arvoa on myös tarkoitus kas-
vattaa. Metsätilojen kokoa 
on tarkoitus kasvattaa tavoit-
teena yrittäjämäinen met-
sätalous sekä metsien hyvä 
hoito. Ohjelmassa on myös 
kirjaus sukupolvenvaihdok-
sien edistämisestä, metsä- ja 
yrittäjävähennyksen lisäämi-
sestä. Tavoitteisiin kuuluu 
niiden rakennusmääräys-

ten purkaminen, jotka estä-
vät puunkäyttöä, kertoi Ke-
ränen. 

Hän kertoi biotalouden ja 
sen kehittämisen olevan yksi 
hallituksen kärkihanke. Toi-
nen kärkihanke on ”Puu liik-
keelle ja uusia tuotteita met-
sästä”, jossa puun tarjontaa 
ja käyttöä lisätään, biotalou-
den uusia tuotteita, palvelui-
ta ja liikennetoimintamalleja 
kehitetään sekä rahoitetaan 
biotalouden innovaatioita.

Metsissä vielä  
paljon tekemistä
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen viittasi puhees-
saan Metsäpäivän teemaan 
”Enemmän irti metsistä”. 

-Meillä täällä metsäpitä-
jässä ollaan tämän asian suh-
teen jo hyvällä tolalla, mut-
ta vielä on paljon tekemistä. 
Voi hyvällä syyllä sanoa, että 
metsissä on mahdollisuus 
ja pohjoisen puuvarat ovat, 
jos nyt ei aivan ehtymätön 
voimavara, niin oikein hoi-
dettuna ainakin koko ajan 
kasvava resurssi. Mikäli ha-
luamme saada enemmän irti 
metsistämme, meidän täytyy 
kyetä yhteen sovittamaan eri 
metsienkäytön intressiryh-
mien tavoitteet, huomioi-
den muidenkin kuin pelkäs-
tään metsätalouden intressit. 
Metsää on kyettävä hoita-
maan ja hyödyntämään niin, 
että ympärillämme näkyvä 
hoidon jälki miellyttää jat-
kossa niin matkailijan, poro-
miehen kuin metsästäjän sil-
mää. Puhumattakaan siitä, 
että riistan elinolosuhteet on 
kyettävä turvaamaan, totesi 
Timonen.

Heimo Turunen
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Pudasjärven seurakuntalai-
set pääsevät äänestämään 
uudesta kirkkoherrasta. Ou-
lun hiippakunnan tuomio-
kapituli teki päätöksen, että 
vaalit järjestetään välittömi-
nä vaaleina. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jokainen seurakun-
nan jäsen voi äänestää hen-
kilökohtaisesti tulevaa kirk-
koherraa. 

Kirkkoherran virkaa ha-
kevalla tulee olla suoritettu-
na vähintään pastoraalitut-
kinto sekä seurakuntatyön 
johtamisen tutkinto. Kirkko-
herran virka on parhaillaan 
haettavana ja hakuaika päät-
tyy 19.4. 

Lopullista aikataulua va-
lintaprosessille ei ole ole-
massa, mutta jotain alus-
tavia arvailuja voidaan 

viritellä. Seuraavat aikatau-
lutukset perustuvat allekir-
joittaneet ennustuksiin, ja ne 
ovat suuntaa-antavia. Oulun 
hiippakunnan tuomiokapi-
tuli todennäköisesti haastat-
telee hakijat istunnossaan 
29.4. Seuraavaksi tuomioka-
pituli tekee vaaliehdotuksen 
ja määrää vaalin 26.5. 

Sitten tuleekin kesäkuu-
kaudet vastaan, jolloin vaali-
saarnoja ei pidetä. Todennä-
köistä on, että vaalisaarnat ja 
vaali ovat aikaisintaan syys-
kuun lopulla. Suoritetusta 
vaalista on täysi valitusaika, 
jonka jälkeen tuomiokapituli 
antaa viranhoitomääräyksen 
kirkkoherran virkaan vaa-
leissa eniten ääniä saaneelle 
hakijalle. 

Näillä näkymin Pudasjär-

ven seurakunta saanee uu-
den kirkkoherran vuoden 
vaihteessa 2017. Vuosilu-
ku on siinä mielessä sopiva, 
sillä silloin vietetään Refor-
maation merkkivuotta. 

Henkilökohtaisesti toi-
von, että Pudasjärven seura-
kunta saa hyvän kirkkoher-
ran. Kirkkoherran pesti on 
vaativa. Tämän vuoksi hän 
ansaitsee jokaisen seurakun-
talaisen tuen ja kannustuk-
sen. Toivon myös, että jo-
kainen seurakuntalainen 
täyttää iloisen velvollisuu-
tensa ja käy äänestämässä 
tulevissa vaaleissa syksyl-
lä 2016. 

Pekka Asikainen
Vt. kirkkoherra  

Pudasjärvelle 
kirkkoherranvaalit

Kevät
Aurinko paistaa
tuoden ilon
jokaiseen sydämeen.

Pajunkissat ovat
kauniin näköisiä
teiden varsilla.

Talitintit ja keltasirkut
visertävät puiden oksilla.

On kevät.
Räystäiltä putoaa vesi.

Joutsenet ovat muuttaneet
meidän luo pitkän
talven jälkeen.

Voit tuntea kasvoiltasi,
kuinka aurinko lämmittää.

Anna-Riikka Huhta

Team Tölkin Perttu Lahden-
perän omistama Peli vei Pa-
numan Kultasprintin voi-
ton viime sunnuntaina. Peli 
voitti finaalissa Vilma Kale-
van Rontin.

Sekä kulta- että hopeasija 
menivät Kiiminki-Kollajan 
paliskuntaan. Peliä ohjasti 
Jouko Päkkilä ja Ronttia Tii-
na Aarnipuro. Kolmanneksi 
paras oli Jouni Jaakolan Jät-
tö, jota ohjasti Jouko Päkkilä. 

Pelin puolivälierän aika, 
15.664 sekuntia, oli päivän 
nopein kahdeksasosamailil-
la. Muutenkin päästeltiin 16 
sekunnin tuntumassa.

Panuman talvitapah-
tumaa vietettiin kauniissa 

Panumalla vauhdissa olivat 
sekä porot että lapset

säässä ja pääsiäisen tunnel-
massa. Monet lapset ja aikui-
setkin olivat pukeutuneet 
virpomishenkisesti. Lisäksi 
kasvomaalauksia tehtiin pai-
kan päällä.

Lapsille oli monenlaista 
toimintaa ”timanttien” etsin-
nästä keppiporokisaan ja po-
roajelusta mäenlaskuun. Ai-

Panumalla mittaa toisistaan otti 16 kilpaporoa.

Panuman talvitapahtumassa lapset ovat aina kunniavierai-
ta ja viihtyvät talvisen toiminnan merkeissä.

Perttu Lahdenperä tuulettaa 
siskonsa kanssa voittoa. 
Lemmenjoen kultakimpale 
on arvokas palkinto.

kuiset puolestaan viihtyivät 
kisoja seuraten, kisaravinto-
lan antia maistellen, kuulu-
misia vaihdellen ja arpaon-
nea jännittäen.

Perinteikkäiden kisojen 
järjestelystä vastasivat tal-
koovoimin Panumajärvi ry 
ja Kiiminki-Kollajan palis-
kunta.

Vuoden 2016 metsätoimijaksi 
valittiin Rauno Salmela

Rauno Salmela vastaanotti Vuoden 2016 metsätoimija -tunnustuksen Antti Härkösel-
tä. Keskellä Metsäpäivän juontaja, imitaattori Ari Kettukangas Raahesta. 

Vuoden metsätoimija -tun-
nustus luovutettiin perjan-
taina ensimmäisen kerran 
kautta Metsäpäivän histo-
rian. Vuoden 2016 metsä-
toimijaksi valittiin Bioklapi 
oy:n toimitusjohtaja Rauno 
Salmela.

Pudasjärven Metsän-
hoitoyhdistyksen toimin-
nanjohtaja Antti Härkönen 
luovutti tunnustuksen Sal-
melalle, joka otti sen kiittä-
en vastaan.

Härkönen kertoo, että 
tunnustuksella halut-
tiin tuoda suuren ylei-
sön tietoon toimija, jolla 
on positiivista toimintaa 
metsätalouden paikallisen- 
maakunnallisen tai valta-
kunnallisen innovaation, 
vaikuttamisen tai jonkun 
muun metsällisen asian tii-
moilta. Valinnan tekivät 

Metsäpäivässä mukana ol-
leet toimijat.

- Salmelan innovaatio-
na on syntynyt yritys, joka 
käyttää raaka-aineenaan 
läheisen talotehtaan sahan-
purua ja lastuja, joka meni-
si muuten suoraan poltto-
laitokseen huomattavasti 
halvemmalla hinnalla. Nyt 
hänen yrityksen tuottee-
na on saatu klapeihin ver-
rattava helppokäyttöinen 
tuote, joka soveltuu var-
sinkin asuntoihin, jossa on 
pienet varastot. Sahanpu-
run ja lastujen jalostusar-
vo on noussut huimasti ja 
työllistää nyt paikkakun-
nalla, perusteluissa todet-
tiin.

Lisäksi perustelujen 
mukaan edistyksellistä on, 
että Bioklapin merkittä-
vimpänä markkinointika-

navana toimii sähköinen 
verkkokauppa, jonka ansi-
osta Kehä kolmosen sisään 
menee suurin osa tuotan-
nosta. Posti ja matkahuolto 
hoitavat valmiin tuotteen 
kotiin saakka. Valinta ko-
rostaa kiertotalouden tule-
mista aivan jokaisen ulot-
tuville, kun vain sopivia 
oivalluksia keksitään ja 
rohjetaan viedä ne käytän-
töön.

Salmela totesi Metsä-
päivässä arvostavansa 
tunnustusta ja jatkavan-
sa Kontiotuotteen sahan 
viereisessä hallissa toimi-
van yrityksen kehittämistä 
koko ajan. Suunnitelmis-
sa on toiminnan laajenta-
minen ja toiveissa luonnol-
lisesti kylmemmät talvet, 
jotta klapeilla olisi myös 
säiden puolesta kysyntää.

Metsäpäivän aikana oli 
yhteiset arpajaiset ja eri 
esittelypisteissä runsaasti 
omia arpajaisia. Palkinnot 
on toimitettu voittajille. 

Karhupalkinto
Jouko Keskiahon moottorisa-
halla veistämän karhun voitti 
Ari Flykare Siurualta ja lohdu-
tuspalkinnon sai Olavi Lam-
mela.

MHY
Kangasmaastossa kasvaneen 
kuusipuun iän arvauksia tuli 
383 kappaletta ja niistä oli oi-
kein 7 kappaletta. Oikea vas-
taus oli 105 vuotta.

100 euron lahjakortin joko 
Pienkonehuolto Keskiahol-
le tai Pudas-Koneelle sai Jani 
Kurtti.

Kaikkien puunmyyntisuun-
nitelman tilanneiden kesken 
arvottiin 200 euron lahja-
kortti, jolla voi hankkia mhy:n 
palveluita. Tässä arvonnas-
sa onnettaren suosioon pääsi 
Seppo Timonen Siurualta.

Metsäpalvelu OTSO
OTSON tehtävä-ja arvonta-
lomakkeen täytti 233 henki-
löä. Vastanneista 18,5 % eli 43 
henkilöä vastasi kaikkiin kysy-
myksiin oikein. Arvonta suori-

tettiin kaikkien vastanneiden 
kesken. 
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Pölkky 
Pölkky konserni on käyttänyt 
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10 miljoonaa m3.  
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StoraEnso 
Järeiden puiden tukkikasassa 
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jaa, joukossa oli kolme oike-
aa vastausta. 
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Räinä. 

Runsaasti arvontoja
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

viljaporsaan
ulkofilee 

 n. 1,5 kg

4,99
kg

Banaanin makuinen 
kahvikakku 500 g

9,80
kpl

rahkapitko 
370 g

2,99
kpl

ohrarieska 
tai perunarieska 

350-450 g

1,79
pss

sinappinen 
grillisalaatti 

350 g

1,79
ras

kananpojan
koipipalat 

marinoitu 
n. 1,5 kg

2,99
kg

3,99
raspääsiäis-

limppu 
siivutettu, 500 g

1,79
pss

saunapalvi 350 g

2,39
pkt

palvelemme:
pe 25.3. klo 11-18
la 26.3. klo 9-18

su 27.3. klo 11-18
ma 28.3. klo 11-18

Hyvää Pääsiäistä!

kananpojan 
minuuttipihvit

maustamaton, yrtti-valkosipuli 
ja sitruuna-oliiviöljy

330-390 g

1,99
pkt

kaBanossi 
perinteinen, savupekoni ja 

juusto, 400 g

Boco naisten
mekko

39,30

Boco
pitsitunika

44,50 Boco
perhospusero

28,50

Boco naisten
pusero
isot koot

32,50
Boco
olohousut

19,95
auriel
olohousut

24,80

tuulipuvut
naisille ja miehille

59,90
kancol miesten
kevyttoppatakki

49,90

skilan
kevät uutuudet 

saapuneet
ulkoilutakkeja ja -housuja 

koko perheelle!

Beaversiltä
kevätuutta

lasten 
sisävaatteissa!

sisäpukeutumisessa 
uusia ale-eriä!

Boco naisten
tunika

36,90

kevätuutta!

GRILLIKOTA 
2190 € 
Lepinkeittiö-grilli 
+ lisäetupaketti + 
puunsuoja-aine

Luxustuvan 
saa höylä- tai 
pyöröhirrellä!
Luxustupa 7 m2 
täydellisenä 

3490 €

Huvimajan 
saa höylä- 
tai pyörö-
hirrellä!
Huvimaja 9 m2 

2990 €

Design
-kylpyallas
Integroidulla 
lämmittimellä, 
Ø 2,0 m

2490 €

Lujitemuovi-
kylpytynnyri
1990 €

Kylpy-
tynnyri 
DeLuxe
2990 €

Kylpytynnyri 
ulkopuolisella 
lämmittimellä
1,6 m 1590 €
2,0 m 1690 €

Lujitemuovi-
kylpyaltaat 
4, 6 tai 8 
henkilölle 
täydellisenä
4 hlö 2190 €
6 hlö 2390 €
8 hlö 2590 €

Kylpytynnyri 
sisäpuolisella 
lämmittimellä
1,6 m 1190 €
2,0 m 1290 €

Tynnyrisauna 
DeLuxe
4990 €
Etuterassilla ja 
pukuhuoneella 
täydellisenä.
Sis. lasiluukullisen 
Harvian kiukaan ja 
lämpöeristetyn piip-
pupaketin. Valmistet-
tu lämpöpuusta.

Tynnyrisauna 
DeLuxe
3990 €
Etuterassilla 
täydellisenä.
Sis. lasiluukullisen 
Harvian kiukaan ja 
lämpöeristetyn piip-
pupaketin. Valmistet-
tu lämpöpuusta.

Tynnyrisauna
3790 €
Etuterassilla ja 
pukuhuoneella 
täydellisenä. 
Sis. lasiluukullisen 
Harvian kiukaan 
ja lämpöeristetyn 
piippupaketin.

Tynnyrisauna
2990 €
Etuterassilla 
täydellisenä. 
Sis. lasiluukullisen 
Harvian kiukaan ja läm-
pöeristetyn 
piippupaketin.

Ovaalisauna etuterassilla ja 
pukuhuoneella
4990 €
Sis. lasiluukullisen Harvian kiukaan ja 
lämpöeristetyn piippupaketin. Valmistettu 
lämpöpuusta.

Perinteinen 
hirsisauna 
etuterassilla ja 
pukuhuoneella
3490 €
Sis. lasiluukullisen Harvian kiukaan ja lämpö-
eristetyn piippupaketin.
Tämä sauna saatavana myös löylyvalmiina 
4990 €

Perinteinen 
hirsisauna 
etuterassilla
2890 €
Sis. lasiluukullisen 
Harvian kiukaan ja 
lämpöeristetyn piippupaketin.
Tämä sauna saatavana myös löylyvalmiina 
3990 €

Rakoseinälato 6 m2
SuPERTARjOuS 

950 €
Toimitettuna 
kotiosoitteeseesi.

Rakoseinälato 10 m2
SuPERTARjOuS 

1040 €
Toimitettuna 
kotiosoitteeseesi.

Rakoseinä-
lato 14 m2
SuPERTARjOuS 

1590 €
Toimitettuna 
kotiosoitteeseesi.

Rakoseinä-
lato 20 m2
SuPERTARjOuS 

1990 €
Toimitettuna 
kotiosoitteeseesi.

umpiseinä-
lato 6 m2
SuPERTARjOuS 

1140 €
Toimitettuna 
kotiosoitteeseesi.

umpiseinä-
lato 14 m2
SuPERTARjOuS 

1740 €
Toimitettuna 
kotiosoitteeseesi.

umpiseinä-
lato 20 m2
SuPERTARjOuS 

2190 €
Toimitettuna 
kotiosoitteeseesi.

Lii-
leikkimökki 
4 m2

590 €

Peter Pan –
leikkimökki
590 €

Felix
-ulkovarasto 
5,7 m2

590 €

Varasto
-puucee 
5 m2

1490 €

Puucee
790 €

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

loput 
moottorikelkat 
poistohinnoin

loput pilkkiahkiot
jossa kokoontaitettuva teltta 

lynx 
x-trim 550 cc  
2006, aj. 14 600 km  
3250,-

polaris iQ 600 cc 
 2010, aj. 14 000 km  
3990,-

polaris touring
indy 550 lxt 
550 cc, 2015, aj. 1 100 km  
6990,-

nuorisokelkka
snowmax 200 cc  
2015 uusi  
2990,-

polaris sport 
touring 550 cc, 1996, 
1990,-
polaris 500 xc-sp 2001
990,-

moottorikelkan 
talousreki 
395,-

lasten
sähkömopo

lasten sähkö-
skootteri

349,- 449,-

299,-

UUTUUS!

meiltä nyt
martinex

vauvanvaatteet!
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Kysy lisää: myyntipalvelu@pikkusyote.fi – p. 08 815 4000 – www.pikkusyote.fi

HUHTIKUUN 
HOHTAVILLE HANGILLE
Majoitus alk. 75€/vrk

Voimassa 1.-28.4. uusiin varauksiin 
ja saatavuuden mukaan

JUHLA TAI KOKOUS SYÖTTEELLÄ
Nyt paketin hinnasta -15% alennusta! 

Alennus voimassa, kun teet varauksen 
30.4. mennessä ja pidät kokouksen 31.10. mennessä!

PERHELIPPU RINTEISIIN
64 € / päivä / perhe

2 aikuista ja 2 lasta. Voimassa koko kauden.

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!
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SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
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SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

Ota yhteyttä ja 
pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä!

Hox! Pe 1.4. Lämpöpäivät  liikkeessämme, makkaratarjoilu.

Pe 1.4.2016  V parisprintti M/N, Mäkihypyn Ja Yhdistetyn varakisat
La 2.4.2016  P 3,75 km N, 7,5 km M, Mäkihyppy ja Yhdistetty
Su 3.4.2016  V 10 km N, 15 km M, takaa-ajo

PÄÄSYLIPUT:
3 päivän lippu       20 €, S-kortilla 15 €
Pe 1.4. Päivälippu  7 €, S-kortilla 5 €

25.3.2016  FIS Taivalkosken hiihdot, 1. kisapäivä (V)
26.3.2016 FIS Taivalkosken hiihdot, 2. kisapäivä (V)
27.3.2016 Kansallinen Pölkky-massahiihto (V) 
 kuntosarjat 22 km 

Tervetuloa pääsiäisen FIS-hiihtoihin 
Taivalkoskelle 25.-27.3.2016!

La 2.4. Päivälippu  7 €, S-kortilla 5 €
Su 3.4. Päivälippu  7 €, S-kortilla 5 €

SM2016 Hiihto, 
Mäkihyppy ja Yhdistetty 

Taivalkoskella 1.-3.4.2016   

Lisätiedot: www.metsaveikot85.fi, Matti Tyni, p. 040 570 4830, 
metsaveikot85@gmail.com, markku.paloniemi@metsakeskus.fi 

Majoitusmahdollisuus Metsäoppilaitoksella
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OTSO:lta kaikki mitä metsääsi tarvitset!

Suometsäpalvelut
• Ojitukset
• Lannoitukset 
• Puukauppa

Kesän metsänhoitotyöt
• Maanmuokkaukset ja  

metsänviljelymateriaalit
• Uudistusalan raivaukset
• Taimikonhoidot

OTSO:lla teitä palvelevat

Hannu Ihme 040 195 3019
Sami Vengasaho 050 372 6181
Ari Kangas 040 761 8768

etunimi.sukunimi@otso.fi 
www.otso.fi

Hyvää 
pääsiäistä! 

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi 

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-18

PALVELEMME:
Pe 25.3. klo 10-18
La 26.3. klo 8-21
Su 27.3. Suljettu

Ma 28.3. klo 10-18 

Hyvää ja Iloista Pääsiäistä!
Toivoo Pudasjärvi-lehden toimituksen väki

Aittojärvellä tapahtuu
Aittojärven kyläseura ry. ko-
koontui viime perjantaina 
vuosikokouksen merkeissä.

Mennyt vuosi laitettiin 
pakettiin hyvissä merkeissä 
kahdenkymmenen kyläläi-
sen kuunnellessa uusitun joh-
tokunnan aikaansaannoksia. 
Vuoden 2014 kolhut saatiin 
korjattua jämerän puheenjoh-
tajan ja asiallisen talouden-
hoitajan toimesta.

- Edelliseltä vuodelta tul-
leitten jälkimaksujen vuok-
si oli pelättävissä täydellinen 
limbo, mutta tilinpäätöksen 
jälkeen olemme hyvässä ta-
loudellisessa asemassa, ker-
toi kyläseuran puheenjohta-
ja Eino Taavitsainen ja jatkoi, 
että rahastonhoitaja Oili Puu-
runen on hoitanut taloutta 
täsmällisesti. Sen sijaan sih-
teerin tehtävät ovat olleet 
monivaiheiset ja jouduimme 
loppuvuodesta ulkoistamaan 
tehtävän aiemmin toimineel-
le sihteerille.

Aittojärven koulun enti-
nen koulunjohtaja Pekka Leh-
to veti vuosikokouksen am-

mattimaisesti ja kokouksen 
sihteerinä toimi Terttu Salmi.

Viime vuoden johtokun-
ta täydentyi kahdella uudel-
la jäsenellä. Erovuoroisten ti-
lalle äänestettiin Terttu Salmi 
ja Matti Nyström. Puheenjoh-
tajana jatkaa Eino Taavitsai-
nen ja taloudenhoitajana Oili 
Puurunen. Johtokunnan mui-
na jäseninä jatkavat Håkan 
Blomqvist, Raija Kuha ja Ta-
pio Pohjanvesi. Toiminnan-
tarkastajiksi valittiin edelleen 
Silja Puurunen ja Pekka Leh-
to, jotka ovat toimineet teh-
tävässä ansiokkaasti jo usean 
vuoden ajan.

Vuosikokouksessa kerrot-
tiin myös uusista suunnitel-
mista, joista lähimpänä on 
tulevana lauantaina järjestet-
tävät pilkkikilpailut. Tapah-
tuma on kaikille avoin ja siitä 
on ilmoitettu Pudasjärvi-leh-
dessä, sekä kaupungin netti-
sivujen tapahtumakalenteris-
sa.

Toimintasuunnitelmaan 
kuuluu myös perinteinen 
Lahnaralli joskus toukokuus-

sa riippuen kevään etenemi-
sestä. Heinä-elokuussa on 
Kesätapahtuma ja joululaulu-
tilaisuus joulukuussa.

Virikepäivätoimintaa on 
jatkettu kyläläisten omin voi-
min, mutta toiveessa on, että 
Pudasjärven kaupunki saisi 
rahoituksen palkattuun oh-
jaajaan.

Kansalaisopiston käsityö-
piiri jatkaa toimintaansa en-
tiseen malliin. Kyläseuran 
tiloissa on myös kahdet kan-
gaspuut kyläläisten käytettä-
vissä.

Kyläseura on tiiviissä yh-
teistyössä Aittojärven kou-
lun kanssa. Erilaisia tapahtu-
mia on ollut pitkin vuotta ja 
koulun johtaja Tapio Roka-

lan mukaan seuraavaksi pi-
detään yhteinen ulkoilupäivä 
viemällä koulun oppilaat pil-
kille ja laavulle pääsiäisen jäl-
keisenä keskiviikkona.

Livokas lahjoitti Aittojär-
ven kyläseuralle kirjoja, joi-
ta voi lainata omatoimises-
ti. Kirjat ovat Kyläkolossa ja 
siellä on myös vihko, johon 
merkitään lainaus sekä pa-
lautus.

Viime vuonna Aittojärven 
kyläseura ry. otti käyttöön 
huomionosoituksen perheil-
le, joihin on vuoden aikana 
syntynyt uusi perheenjäsen. 
Viime vuonna tämän ”vauva-
rahan” sai neljä perhettä ja se 
jaettiin joululaulutilaisuuden 
yhteydessä.  STK

Eino Taavitsainen pilkkimässä Aittojärvellä. Kuva Raija 
Puurunen.Maitopurkin kokoisia ahvenia. Kuva Eija Taavitsainen.

Lukijan kynästä

Aurinkoisena kevätpäivänä menin hakemaan postia. Kotoam-
me on postilaatikolle matkaa noin 120 metriä. Takaisin tulles-
sani minulle tuli kova rintakipu ja jouduin pysähtymään naapu-
rin tiehaaran kohdalle.

Naapuri aurasi pihalla mönkijällä lunta noin 20 metrin pääs-
sä minusta. Pidin rintaani ja huusin: "Auta!" Välillä olin kaksin-
kerroin, koska kipu oli niin voimakas. Mies katsoi minuun ja jat-
koi hommiaan.

Minulla ei ollut puhelinta eikä Dinittiä (nitroja) mukana, ku-
ten yleensä aina on. Minulle on tehty hiljattain sydänoperaatio. 
Siinä kivussa mietin, kuolenko nyt, jos en saa apua

Seuraavaksi naapurin mies ajoi 1,5 metrin päästä ohitse-
ni kaksi kertaa hitaasti ja katsoi minua. Huusin taas apua, mut-
ta hän ei reagoinut mitenkään. Herääkin kysymys, että eikö jo-
kaisen ihmisen kansalaisvelvollisuus ole auttaa hädässä olevaa.

Onneksi mieheni huolestui, missä viivyin ja lähti katsomaan. 
Nähdessäni hänet tiesin saavani apua. Hän antoi minulle Dinit-
suihketta ja yritti rauhoitella. Naapurin mies tuli jonkin ajan ku-
luttua takaisin ja pysäytti mönkijän. Mieheni kertoi tämän. En 
itse muista mitään tästä, koska voimavarani menivät itseni ta-
juissa pitämiseen.

Jälkeenpäin ajattelin, että olisin voinut kuolla, jos mieheni 
ei olisi tullut auttamaan. Jäin miettimään, että näinkö yhteis-
kunnassamme toimitaan. Emmekö auta toisiamme? Menevätkö 
henkilökohtaiset ajatukset inhimillisyyden edelle? Miten maail-
masta on tullut näin kylmä? Kerroin myöhemmin naapurin mie-
helle, että jos hänellä olisi ollut vastaava tilanne, olisin auttanut. 
Mielestäni pitää aina ojentaa auttava käsi, jos näkee hätätilan-
teen. Toivottavasti välitämme kanssaihmisistä riippumatta tilan-
teista.

Nautitaan elämästä

Jokaisella 
velvollisuus auttaa 
hätätilanteessa
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAAHAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044 2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
Fysio- ja jalkaterapeutti-, lääkäri- ja kynsiteknikkopalvelut.

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

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

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

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja 
 lymfaterapia

- nikama- ja nivelkäsittelyt
- kotikäynnit Kurenalla
-  myös Sarakylässä pe ja (la)

JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!
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Iltatapahtumat ja huvit

Pudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT Uudis-

rakentaminen
Korjaus-

rakentaminen

P. 0400 294 640Puh. 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

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

040 190 4344
Yli-Livo, 

Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

OSTETAAN
Kesämökki tai tontti Puhosjär-
ven rannalta. P. 040 506 8782.

3-4 kertaisia ikkunoita poki-
neen ja karmeineen, p. 0400 
681 315.

Koivuklapia 1-3 heittokuutioita, 
sekapuukin käy. Toimitus Syöt-
teen Salmiperälle. P. 050 552 
6799.

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA
Vähän käytetty Tunturi F20 
kuntopyörä 150 €. P. 040 779 
3373.

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

Tankotanssin juuret ovat 
Intiassa ja kiinalaises-
sa sirkuksessa. Länsimai-
nen tankotanssi on alkanut 
muotoutua Yhdysvalloissa  
1920 luvulla osana karne-
vaaliesityksiä. 1980-luvulla 
tankotanssi tuli tunnetum-
maksi osana yökerhojen 
striptease-esityksiä, mikä 
aiheuttaa edelleen ennak-
koluuloja lajia sekä sen 
harrastajia kohtaan.

Kandalainen Faw-
nia Dietrich on alkanut 
1994 ensimmäisenä opet-
taa tankotanssia henkilöil-
le, jotka eivät ole esiintyjiä. 
Tankotanssin lajikehitys 
nykyiseen muotoonsa on 
alkanut 2000-luvun alku-
puolella. Suomen ensim-
mäinen tankotanssikoulu 
perustettiin vuonna 2007 
Helsinkiin. Vaikka ensim-
mäiset ideat ja opettajat 
ovat lähtöisin "strippiklu-
beilta", on nykyään yhdis-
tävänä tekijänä lajien välil-
lä lähinnä väline, eli tanko. 
Nykyisin, erityisesti Suo-
messa, lajin parissa vallit-
see erityisesti pole fitness-

Voimistelu- ja 
liikuntanäytös 2016

suuntaus.
Tankotanssissa yhdisty-

vät ilma-akrobatia sekä tans-
sillisuus. Tangolla erilaisissa 
poseerauksissa pysyminen 
perustuu tangon ja ihon vä-
liseen kitkaan. Laji on kau-
nis ja esittävä. Laji pakot-
taa harrastajansa siirtymään 
oman mukavuusalueensa 
ulkopuolelle temppujen, it-
sensä haastamisen ja esiin-
tymisen osa-alueilla. Laji 
kehittää lihasvoimaa, notke-
utta sekä ennen kaikkea roh-
keutta ja  itsetuntoa. Tun-
ne, jonka saa kokea silloin, 
kun yhtä-äkkiä onnistuukin 
jossakin pelottavassa tem-
pussa johon ei koskaan ku-
vitellut pystyvänsä, on täy-
sin omaa luokkaansa. Laji 
sopii lähestulkoon kaikil-
le ikään, sukupuoleen, tans-
si- tai kuntoilutaustaan (tai 
sen puutteeseen)  katsomat-
ta. Laji tuokin yhteen erilai-
sia ihmisiä, ja toisten tsemp-
paus ja yhdessä tekeminen 
onkin tanssitunneilla vah-
vasti läsnä. Tankotanssissa 
järjestettiin suomenmesta-
ruuskisat maaliskuussa Hä-

Pudasjärven Urheilijoiden 
voimistelujaoston järjestä-
mä perinteinen Voimiste-
lu- ja liikuntanäytös on Tuo-
mas Sammelvuo-salissa 6.4. 
Perinteiseen tapaan näytök-
sessä esiintyy voimisteluja-
oston omat ryhmät, mutta 
myös muita esiintyjiä. 

Voimistelujaoston omat 
ryhmät jumppakoulut 4-6 
vuotiaille, 7-8 vuotiaille, 9-13 
vuotiaille, 6-8 vuotiaat vä-
linevoimisteluryhmäläiset 
ja mixdancen tytöt esiinty-
vät näytöksessä. Lisäksi nä-
emme vielä kerran viime 
kesänä maailmanlaajuises-

sa voimistelutapahtumassa 
Gymnaestrada 2016 esitetyt 
sekä lasten että aikuisten esi-
tykset.  Perinteiseksi muo-
dostunut aikuisten naisjaos-
tolaisten ja –jumppareiden 
hulvaton esitys nähdään 
myös tällä kertaa.

Pudasjärven kaupungin 
telinejumpparit esiintyvät 
näytöksessä ohjaajansa Jen-
ni Ylilehdon johtolla. Lisäksi 
saamme vierailijoita Oulus-
ta. Oululainen tanssikoulu 
Cross Move Co:n katutanssi-
ryhmä tulee ilahduttamaan  
Vilma Luokkasen johdolla 
ryhmänsä CMC Street nuor-

ten kisatiimin esityksellä. 
CMC Street nuorten ryhmä 
on lähdössä streetin show-
case kisoihin keväällä. Ryh-
mä on treenaannut yhdes-
sä vuoden. Se menee innolla 
kohti uusia haasteita. Toi-
nen viereilijaryhmä Oulusta 
on tankotanssiryhmä Team 
Rouge. Team Rouge esiintyy 
näytöksessä esityksellään ni-
meltä Once upon a time.

Tiedossa on siis oikein 
mukava keskiviikkoilta iloi-
sen liikkumisen parissa.

Jaana Valkola
PuU / voimistelujaosto

Tankotanssi - mistä on kyse?

meenlinnassa, kisoissa oli 
sarja myös +40-vuotiail-
le kisalijoille. Naisten SM-
kultaa voitti Oona Kivelä, 
miesten sarjassa voiton vei 
Markus Sauvola.

Lyhyesti yhteenvetäen 
tankotanssi tarkoittaa siis 
monipuolista treeniä, ki-
voja tyyppejä, paljon uut-
ta opittavaa ja mieletöntä 
meininkiä! 

 
Kirjoittajat: Team Rouge

Team Rouge.

ANNETAAN

Valkoisia räystäskouruja il-
maiseksi, saa hakea Lenkkitie 
4:stä. P. 040 912 7016.

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui viime vii-
kolla ensimmäisen kerran tälle 
vuodelle. Valtuusto päätti, että 
vuoden 2017 alusta lukien val-
tuutettujen lukumäärä on 27 
valtuutettua. 

Valtuutettujen määrä vähe-
nee siis 35 valtuutetusta, mikä 
aiheuttaa muutoksia myös 
muiden toimielinten jäsenten 
lukumäärään. Valmistelu näi-
den toimien osalta aloitetaan.

Esityksen mukaisesti val-

tuusto päätti kiinteistöohjel-
man mukaisesti kaupungin 
kiinteistöjen alaskirjaukses-
ta. Hallintasuunnitelma kiin-
teistöittäin on laadittu vuosil-
le 2015 - 2022. Vuonna 2015 
käyttöomaisuuden taseesta 
on poistettu noin 700 000 eu-
ron arvosta kiinteistöjä. Osa 
on purettu ja kaksi teollisuus-
hallia on myyty.

Vuonna 2016 arvioidaan 
käyttöomaisuudesta alas kir-
jattavaksi noin 900 000 euron 

edestä kiinteistöjä. Osa kiin-
teistöistä pyritään myymään 
ja osa laitetaankylmilleen ja 
puretaan myöhemmin. Lisäk-
si kehitettävien kiinteistöjen 
osalta vuokratason tulee vas-
tata käyttökustannuksia.

Valtuutetut saivat koko-
uksessa kuulla uusimpia tut-
kimustuloksia Syötteen mat-
kailun aluetaloudellisista 
vaikutuksista. Vaikutuksia on 
selvitetty CoReFor-hankkees-
sa.

Valtuuston koon pienentäminen valmisteluun

Kokouksen alussa Juha Heikkilä ilmoitti, että hänet on va-
littu toimimaan tämän vuoden Keskustan valtuustoryhmän 
puheenjohtajana.

Kokousta voitiin seurata ne-
tin kautta ympäri maailman. 
Videokuvauksen hoiti kau-
pungin webmasteri Juha 
Nyman apunaan Hanne Vä-
häkuopus. 

Kurenkoskessa on ohjel-
maa pitkin pääsiäistä. Perjantai-
na ravintolassa käydään Olut 
SM-osakilpailu, jossa todellakin 
selvitetään, kuka hörppää oluen-
sa nopeiten.

Lauantaina lavalle astuu Haus-
mylly Tribute, joka soittaa Haus-
myllyn kappaleita. Yhtyeeseen 
kuuluvat Tero Salonen, laulu, tuot-
taja, Jani "Kesäpoika" Kupari, taus-
talaulu, Jakke Valkeinen, rummut 
sekä Kepu Karppanen, kitara. 

Sunnuntaina puolestaan esiintyy 
Mari Varjovirta. Hän on Lahtelai-
nen artisti, joka on julkaissut en-
simmäisen albuminsa, Tanssi sun 
tuska pois.

Pääsiäistansseja pääsee 
pyörähtämään perjantaina ainakin 
Hetepirtillä ja Siuruan työ-
väentalolla. Hetepirtillä esiin-
tymässä on Merja Juutinen, jo-
ten taatusti tanssittavaa musiikkia 
on luvassa. Siurualla tahdit takaa 
tanssiorkesteri Tuovilat.

Syötteellä on tarjolla mu-
siikkia ja meininkiä moneen ma-
kuun. Hotelli Iso-Syötteellä esiin-
tyy nimekäs kaarti, kun torstaina 
siellä soittaa Jean S., perjantaina 
kuullaan Kake Randelinia ja lauan-
taina Aikakonetta.

Perjantaina Hotelli Pik-
ku-Syötteellä esiintyy Tommi 
Kalenius ja Pärjänkievarissa 
Mustana. Romekievarissa on 
tarjolla live-musiikkia iltapäivisin 
perjantaista sunnuntaihin. 

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Jalalla koreasti pääsiäisenä
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Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Hallitus

KEVÄTKOKOUS
la 9.4.2016 klo 15 Hotelli Iijoki, 
os. Karhukunnaantie 1 Pudasjärvi.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Mitä tehdä? Minne mennä? PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Muistiharhaa, Tykkyläiset taidenäyttely 5.3-12.4. Kulttuurikeskus Pohjantähti, ma-ke 
15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.
Pekka Isomursun valokuvanäyttely ”Luonnon valoa” Syötteen luontokeskuksella 
2.3.-10.4. joka päivä klo 10-16, 11.4.-27.5. ti-la klo 10-16. Erätie 1.
Remontti teatteriesitys, to 24.3. klo 19, la 26.3. klo 17, su 27.3. klo 17. Taivalkosken teat-
teri, Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski. 
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla ma 28.3. klo 18, Urheilutie 8.
Yleiset pilkkikilpailut Liekolammella pe 25.3. klo 10-14, Liekokyläntie.
Aittojärven pilkkikilpailut la 26.3. klo 10-13 Aittojärven koululla, Hiltusentie 12.
Korpisen pilkkikilpailut la 26.3. klo 11-14 Korpisella pilkkikilpailut Inarin rannassa lan-
kalauantaina.
Kouvan pilkkikilpailut la 26.3. klo 11-15 Kouva, Piipposentie 16.
Pintamon hiihto- ja ulkoilutapahtuma la 26.3. klo 17, Kuivikkoniementie 100 93290 
Pintamo.
Pilkkikilpailut Kovalammella la 26.2. klo 11-14.
Yleiset pilkkikilpailut Valkinjärvellä su 27.3. klo 10-14, kokoontuminen Poijulan koululle 
Poijulantie 23, Sotkajärvi.

Käsikirjoitus Hannu Patamaa
Ohjaus Hanna-Leena Metsävainio

ESITYSAJAT:
To  24.3.2016  klo 19.00
La  26.3.2016  klo 17.00
Su  27.3.2016  klo 17.00

Pe 1.4.2016 klo 19.00
La 2.4.2016 klo 17.00
Su  3.4.2016  klo 17.00

Liput 12 €/5 € alle 12-vuotiaat
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

Taivalkosken
Näyttämö esittää

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

ma 28.3.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa! PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia 
kaupungintalon 
aukioloajoissa
To 24.3. klo 8-15 
Pe 25.3. suljettu 
Ma 28.3. suljettu

Hyvää pääsiäistä!

Jätehuollon poikkeukset pääsiäisen 
toiminta-ajoissa
Su 20.3. aloitetaan ajamaan maanantain 21.3. ajoja 
Ma 21.3. ajetaan tiistain ajot 
Ti 22.3.  ajetaan keskiviikon ajot 
Ke 23.3. ajetaan torstain ajot 
To 24.3. ajetaan perjantain ajot

Viikolla 12 ajot aloitetaan ti 29.3. maanantain ajoilla ja ajetaan 
viikkoa kiinni päivittäin. Mikäli ajoja on vielä perjantaina 1.4. 
iltaan mennessä jäljellä, niin ajamatta jääneet ajetaan loppuun 
lauantaina 2.4. Viikosta 14 lähtien ajot normaalisti. Palvelun-
tuottaja pidättää oikeuden tehdä tarvittaessa muutoksia.
Lisätiedot: RenoNorden Oy:n (ent. HFT Network Oy) asiakas-
palvelu, puh. 020 747 9090, asiakaspalvelu@renonorden.fi

Siirtokuormausasema on suljettuna  
25.-26.3.2016 pääsiäisen vuoksi
Tämän jälkeen avoinna normaalisti pe klo 14-18 ja la klo 10-14. 
Lisätiedot: puh. 040 702 6691 (siirtokuormausasema)

Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Esiintyy
Merja Juutinen.

Kahvio, arvontaa, TANSSIA!
Lippu 12 €, 
vain käteisellä.       

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi
Järjestää hns

Tervetuloa!

Pääsiäistanssit Hetepirtillä  
      pe 25.3. klo 21-01

PUDASJÄRVEN 
NÄYTTÄMÖ RY:N 

KEVÄT-
KOKOUS 

KOSKENHOVILLA 
su 3.4.2016 klo 14.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Johtokunta kokoontuu 
klo 12.30.

Tervetuloa!  

Super Pudasjärven 
AO 211 ry

KEVÄTKOKOUS
to 14.4.2016 klo 16.00 Palvelukeskuksessa

Esillä sääntömääräiset asiat.
Sitovat ilmoittautumiset ao. nettisivulla tai

miia.kantoniemi@oulunkaari.com tai 
puh. 040 574 5390 ma 11.4. mennessä.     

Hallitus

Ervastin kyläyhdistys ry:n
YLEINEN KOKOUS
Nokipannu Oy:n kokoustilassa
torstaina 31.3.2016 klo 18.30.

Esillä kylän kehittämishankkeita sekä
mm. Ruuhijärven pilkkikilpailut.

           Kahvitarjoilu.    Tervetuloa! Johtokunta

Korpisenperän kalastuskunnan/
osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
su 10.4.2016 klo 12.00 
Korpisen kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Pöytäkirja nähtävänä 16.-30.4.2016 
os. Korpisenjärventie 429 A.

Hoitokunta kokoontuu klo 10.30.
Hoitokunnan puheenjohtaja

Pilkkikilpailut 
Kovalammella 

(Kelosyöte)

Lauantaina 26.3. klo 11-14. 
Osallistumismaksu aikuiset 10 €, lapset 5 € 

Hyvät palkinnot!
Hanurimusiikkia ja karaokea

Kahvia, lettuja, makkaroita ja arvontaa. 
Yhteyshenkilö Pauli p. 0400 302 910 

järjestää Syötteen kyläyhdistys ry Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi!!
Siunattua ja aurinkoista pääsiäistä kaikille! 

JUMALANPALVELUS
Su 27.3. klo 11.00
Su 3.4. klo 11.00
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PÄÄSIÄISPILKKI
Ma 28.3. klo 10-15.

Pudasjärvi, Havulan ranta
Siirtymäajat alussa 30 min ja lopussa 60 min. 

Kilpailukala: kaikki lain sallimat
Sarjat: M, MV 60, N, NV 60, Nu 16.

Järjestäjä Pudasjärven Virkistyskalastajat 

VARATTAVISSA
KESÄKARITSOJA.  

Puh. 040 540 0169 / Marko Kälkäjä 

SINÄ NÄHTY HENKILÖ, 
joka veit ma 21.3. Pudasjärven 

taajaman päätien varresta 
KALAKAUPPIAAN MAINOSTAULUN 
(”Torilla muikkua tänään”), palauta taulu viipymättä 

Pudasjärvi-lehden toimitukseen. 

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-20 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-18

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

TULOSSA:  Pe 1.4. Naseva. La 9.4. STAND UP-show Päivi Kuuva ja Peter Sapiano. 

to 24.3. 13-02 • pe 25.3. 13-04 • la 26.3. 13-04 • su 27.3. 13-02 (04)

PÄÄSIÄISEN OHJELMAN TOIMITTAA

Pe 25.3. La 26.3. Su 27.3.
Saliin: lippu 12 €

wintti ja karaoke 5 € Lippu 12 €
Saliin: lippu 12 €

wintti ja karaoke 5 €
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Yhdeksännet Hyvän Olon 
Messut pidetään perinteises-
ti äitienpäivänaattona tou-
kokuussa liikuntahallilla, 
jonne kaikilla on vapaa pää-
sy.

Messuille on tulossa tuo-
te-esittelijöitä laidasta lai-
taan. Näemme terveyden- 
ja kauneudenhoitotuotteita, 
leivonnaisia, käsitöitä, lauk-
kuja, koruja, puutöitä, jalki-
neita ja yhdistystietoutta.

Hilimat myyvät pe-
rinteistä sinappia ja mes-
suarpoja, joiden palkinnot 
arvotaan tänä vuonna polii-

silaitoksella. Kahvilasta on 
saatavissa Lapin ukon juh-
lakeittoa ja leivonnaisia kah-
vin ja teen kera.

Vetonaulaksi messuil-
le saamme TV:stä ja eloku-
vista tutun näyttelijä Merja 
Larivaaran Oulun Kaupun-
ginteatterista, jossa hän on 
esiintynyt viime vuosina. 
Olemme nähneet hänet siel-
lä monessa näytelmässä, 
mm. Adamsin perheen äi-
tinä. Larivaara on monitai-
toinen esiintyjä: hän soittaa, 
laulaa, lausuu ja puhuu.

Muita esiintyjiä on Taiku-

ri Kari, joka tekee messuil-
la temppujaan. Telemarkin 
tanssijat tuovat esiin tanssi-
taitojaan ja upeita pukujaan. 
Muotinäytöksessä voimme 
seurata kevään asujen uu-
simpia trendejä.

Messuvieras voi viihtyä 
urheiluhallilla vaikka koko 
päivän tutustumalla pöytien 
tarjoomuksiin ja seuraamal-
la ohjelmaa. Nälän yllättä-
essä hän voi käydä nautti-
massa Lapin ukon keittoa 
ja kahvihampaan kolottaes-
sa nauttia maistuvat pulla-
kahvit.

Hyvän Olon Messut aloittaa 
kesäkauden Pudasjärvellä

Pudasjärven kyläneuvosto 
piti kokoustaan Korpisella 
viime viikon tiistaina. Koko-
uksessa kuultiin kylien, kun-
nan ja hankkeiden edustajien 
puheenvuoroja ajankohtai-
sista asioista. Tapahtumassa 
oli mukana nelisenkymmen-
tä henkilöä. 

Pudasjärven kylien keski-
näiseen yhteistyöhön, kans-
sakäymiseen ja kuulumisten 
vaihtamiseen syksyllä 2010 
perustettu kyläneuvosto pi-
tää kokouksiaan eri puolilla 
pitäjää. Neuvostossa on mu-
kana useita Pudasjärven ky-
liä. Kyläneuvoston tarkoi-
tuksena on alkujaan ollut 
suunnitella esimerkiksi Eu-
roopan unionin sosiaalira-

Pudasjärven kyläneuvoston 
Korpisen kokouksessa ajankohtaiset asiat esillä

haston hankkeita, kuten van-
huspalveluiden kehittämistä.

Kyläneuvoston avulla ha-
lutaan parantaa kylien vai-
kuttamismahdollisuuksia 
esimerkiksi päätöksenteossa. 
Pudasjärvellä on ainakin yh-
deksän elinvoimaista kylää, 
joista edustajia oli Korpisen 
kylätalolla paikalla kuudes-
ta kylästä. Seuraava kyläneu-
voston kokous pidetään Sa-
rakylän koululla torstaina 26. 
toukokuuta.

Työllistäminen on 
etusijalla monella 
kylällä 
Korpisen kyläseuran puheen-
johtaja Juha Ylitalo avasi ko-

kouksen ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleeksi. Hän esitteli al-
kuun kyläseuran toimintaa. 
Työllistämistuella palkattu-
ja työntekijöitä Korpisen seu-
ralla on kolme mies- ja kak-
si naistyöntekijää sekä yksi 
mieshenkilö työkokeilus-
sa. Kuukausittain kylätalolle 
kokoontuvat käsityöpiiriläi-
set sekä virkistyskerholaiset 
kuin myös bingonpelaajat.

Paukkerinharjun kylän 
kuulumiset kertoivat Oner-
va Ronkainen ja Kauko Ter-
vonen. Työllistäminen on 
ollut kylällä keskeistä toi-
mintaa. Talven aikana seitse-
män työntekijää on raivannut 
kylätalon ympäristöä ja kun-
nostanut kylätaloa.

Kevään kuluessa alkavat 
rante- ja halkohommat kylä-
läisten palvelutarpeiden mu-
kaan. Kylän väkimäärä on 
kasvusuunnassa, sillä yksi 
tyttövauva on viimeaikoina 
syntynyt ja toistakin odotel-
laan.

Panumanjärvi ry:n kuulu-
miset kertoi Aili Jussila. Yh-
distyksessä on lähes 80 jäsen-
tä. Suurin tapahtuma kylällä 
on porokisat. Kyläläisten ja 
yhdistyksen jäsenten yhteise-
nä tapahtumana järjestetään 
myös mm. Pellervon puuha-
päivä ja pikkujoulut. Panu-
majärven kunnostamisasia 

on koettu tärkeäksi ja siinä 
on meneillään Leader-hanke. 
Ympäristön hoito kaikkinen-
sa on keskeistä Panumajär-
ven kannalta.

Pintamon kuulumiset ker-
toi Hanne Vähäkuopus, jon-
ka mukaan kylätalon kun-
nostamiseen odotellaan 
Leader-rahoitusta. Pintamon 
talon kunnostustyö on jo 
aloitettu kyläläisten toimesta. 
Eri tapahtumiin on osallistu-
nut yli 1000 ihmistä vuoden 
aikana. Kesäisin mökkiläiset 
virkistävät kylää ja ovat toi-
minnassa mukana. 

Kylätapahtumia  
kaikenikäisille
Aittojärven kuulumiset ker-
toneet Håkan Blomqvist ja 
Eino Taavitsainen mainit-
sivat muun muassa atk:n 
käytön tuoneen alkuun on-
gelmia, mutta palvelu-
jen ulkoistaminen on ollut 
onnistunut ratkaisu. Pääsi-
äislauantaina Aittojärvellä 
on pilkkikilpailut ja touko-, 
kesäkuun vaihteessa Lahna-
ralli. Virikepäiviä on pidet-
ty ja käsityöpiiri toimii kaksi 
kertaa kuukaudessa. Kylällä 
on toimiva koulu ja kyläseu-
ra tekee koulun kanssa yh-
teistyötä.

Sarakylästä kertoi Kaisa 
Nivala. Kylällä toimii kou-
lu, jossa voidaan kokoontua. 
Virtapiiri toimii kerran kuus-
sa ja metsästysseuran kans-
sa tehdään yhteistyötä. Vat-
tumarkkinat ovat syyskesällä 
ja ne keräävät väkeä tapahtu-
maan.

Ritva Kinnula ja Jorma Pietiläinen tutkailevat kokouksessa 
esille otettujen kunnanasioiden asiakirjoja. Puheensorinaa kahvittelun lomassa. Kuva Päivi Ylitalo.

Kyläneuvoston kokouksessa Korpisella vaihdettiin kuulumisia ja jaettiin tietoa eri kylien 
toiminnasta. Kuva Päivi Ylitalo.

Sarapirtin toimintaakin 
on puhallettu henkiin ja sin-
ne työllistyy lähiaikoina yksi 
henkilö. Rajalta rajalle -hiih-
to on iso ja merkittävä tapah-
tuma, jossa kyläläiset ovat ol-
leet osallisena. Suunnitteilla 
oleva Polkuhanke alkaa ke-
väällä lumihankien sulettua.

Kaupungin ja  
hankkeiden  
ajankohtaiset  
kuulumiset
Kaupungin kuulumiset ker-
toi kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen. Monia uusia 
henkilöitä on aloittanut kau-
pungilla eri työtehtävissä ja 
hankkeissa. Maahanmuutta-
jien ammattitaitoa on tarkoi-
tus hyödyntää jatkossa.

Hirsikampuksen mahdol-
lisuuksien selvittely on me-
neillään hankkeen avulla. Ta-
voitteena on hirsikampuksen 
paketoiminen tuotteeksi ja 
vieminen maailmalle. Hank-
keet ovat noin 2 - 3 vuotta 
kestäviä. 

Kylillä pidettävät kausi-
karnevaalit on tärkeää nostaa 
uudelle tasolle ja nuoria on 
saatava niihin mukaan, kos-
ka kyläyhdistykset tarvitse-
vat kassavirtaa ja yhdistysten 
ideointia. Esim. vanhat taidot 
olisi nostettava esille. Jatkoa 
ajatellen kaupungin kehittä-
mistoimen kanssa on hyvä 
tehdä kylillä yhteistyötä. Sa-
malla kehittämisjohtaja esit-
teli uuden, kaupungin alus-
tavan viestintästrategia.

Ulla-Maija Paukkeri esit-
teli Hyvän mielen paikat 

-hanketta. Hankkeen sisäl-
tö on tekemistä, ja pienten 
asioiden kautta sanomista. 
Maaseudun sivistysliitto ja 
Pudasjärven kaupunki ovat 
hankkeessa yhteistyökump-
paneina.

Toiminta on kuntalaisten 
näköistä toimintaa. Hank-
keessa tarvitaan kaikkia kun-
talaisia, järjestöjä ja jokai-
nen saa tulla omana itsenään 
mukaan. Kaikkien osaamis-
ta tarvitaan hankkeessa. Hy-
vinvointikoordinaattorin 
tehtävien kautta seurataan 
kuntalaisten hyvinvointia. 

Kaupungin palvelusuun-
nittelija Ritva Kinnula ker-
toi ulkopuolisen rahoituksen 
hakemisesta pienhankintoi-
hin Leaderin teemahankkei-
den kautta. Rahoitusta kan-
nattaa hakea huhtikuuhun 
mennessä esimerkiksi vaikka 
atk- ja karaokelaitteisiin, net-
tiyhteyksiin ym. yleishyödyl-
lisiin välineisiin. Netin kaut-
ta esim. kylätalolla voi katsoa 
valtuuston kokouksia tai 
osallistua jumppaohjelmaan 
keskustasta käsin.

Laavu-hankkeesta kerto-
neet Tiina Tauriainen ja Aili 
Jussilla painottivat tieturva-, 
hygieniapassi- ja työturva-
koulutusasioita työttömille 
työnhakijoille ja kylätoimi-
joille, jotka työllistävät.

Lopuksi käytiin keskus-
telua eläkeläisten toimeen-
tulosta, kun kaikki maksut 
nousevat paitsi eläkkeet. Hy-
vinvointiseteli on virkamies-
ten mukaan kehitteillä kau-
pungillakin. RR

Kansanedustaja Ulla Parvi-
ainen (kesk.) kysyi kirjalli-
sessa kysymyksessään täy-
dennyspoliisijärjestelmän 
kehittämisestä.

Täydennyspoliisijärjestel-
mä luotiin jo 1990-luvulla. 
Suomessa on noin 2000 täy-
dennyspoliisiksi kouluttau-
tunutta kansalaista, joilla ei 
ole ollut lainkaan tehtäviä. 
Järjestelmän toimimatto-
muus vähentää koulutetun 
täydennyspoliisin motivaa-
tiota. Nyt valtioneuvosto voi 
määrätä poliisin henkilöstöä 
täydennettäväksi vain val-

tion turvallisuuden tai poik-
keuksellisten olojen vuoksi. 

Täydennyspoliisijärjes-
telmän tulevaisuutta pohti-
nut työryhmä jätti raporttin-
sa vuosi siten helmikuussa. 
Kehittämiskohteina työryh-
mä esitti, että poikkeusolo-
jen lisäksi täydennyspoliisia 
voitaisiin käyttää muulloin-
kin kuin poikkeuksellisissa 
oloissa.

Vastauksessaan sisämi-
nisteri Petteri Orpo totesi, 
että täydennyspoliisia kos-
keva lainsäädäntöä voidaan 
pitää puutteellisena ja täy-

dennyspoliisin operatiiviset 
valmiudet ovat riittämättö-
mät.

Kevään aikana käynniste-
tään lainsäädäntöhanke, jos-
sa linjataan miten järjestel-
mää kehitetään. Tavoitteena 
on saada aikaan toimiva ja 
kustannustehokas täyden-
nyspoliisijärjestelmä, joka 
täydentää, mutta ei korvaa 
koulutettua ja korkeatasois-
ta ammattimaista poliisihen-
kilöstöä.

Täydennyspoliisin 
lainsäädäntöhanke käyntiin
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AVAJAISVIIKON TARJOUKSET
ti 29.3. alkaen palvelemme entisen ST1 tiloissa

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17,

 la sulj.

FS 410 CE K 

●  komposiitti varvassuoja
●  naulaanastumissuoja
●  hengittävä ja vettähylkivä
● Parannettu Boa-kiristysmekanismi

249€
Tarjoustuotteita saatavana rajoitetusti!

Perja
ntaina 1.4. 

tarjo
amme 

munkki-

kahvit!

● Tilavuus 41,6 cm3

●  Teho 2,0 kw / 2,7 hv
●   Paino 8,4 kg

● Tehokas moottori 1200 W
● Portaaton nopeudenvalitsin
● Ruostumattoman teräskulhon 

tilavuus 5,5 L 
● Vakiovarusteet: Vispilä, taikina-

koukku, sekoitin ja roiskesuoja-
kansi

●  Tehokas moottori 1500 W 
●  Portaaton nopeudenvalitsin 
●  Ruostumattoman teräskulhon      

tilavuus 6,7 L  
●  Vakiovarusteet: Vispilä, taikina-

koukku, sekoitin ja roiskesuoja-
kansi

●  energialuokka A+++
● lingonteho 1400 kierr / min
● täyttömäätä 6 kg
● jäljellä olevan pesuajan näyttö

Alla olevat tarjoukset voimassa 
vain kahvitarjoilupäivänä pe 1.4.!

PYYKINPESUKONE 
WAB28296SN

HERCULES CREME 
+ TEHOSEKOITIN    

OBH NORDICA ZEUS 
+ LIHAMYLLY

1 kpl / asiakas!

299€
1 kpl / asiakas! 299€

1 kpl / asiakas!

TALENT
 PAISTINPANNU

28 cm 26 cm

29€ 27€
TALENT 
KATTILA 2,9 litraa

29€
TALENT 
PAISTOKASARI 
24 cm

29€

TALENT KEITTOKASARI 
1,5 litraa

12€

KATTILA 6,7 litraa

29€

PHS1151 HIUSTENSUORISTIN

18€

PHA1151 HARJAKIHARRIN

18€

VIPER ROLLER+S3  
TURVAJALKINEET

129€

SIEVI VYÖ JA 

KANGASKASSI 
KAUPAN 
PÄÄLLE!

749€

Ava
jaisv

iik
olla

 

käyn
eiden kesk

en 

arvo
mme 

Obh N
ordica 

Hercules y
leisk

oneen!

Tehokas metsäraivuri 

ammattivaljailla!Rajoitettu erä!

Rajoitettu erä!

Rajoitettu erä!


