
TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

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

Kuusilauteet 

kaupan päälle!

Syötteen Rakennus- ja 
huoltopalvelu M. Särkelä

Sauna ja PeSuhuoneremontit 
SertifiKaatilla 

noPealla toimituKSella!

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

tumma ja vaalea 
pääsiäislimppu

500 g

viola 
tuorejuustot

200 g, eri makuja 1,50

center 
täytesuklaalevyt

nougat ja toffee 80 g

2 kpl
myös 

uutuusmaku 

vanilja!

2,29
ras

1,00
pkt

pizzat 200 g
- jauheliha - meetvursti

- kinkku-ananas

1,89
pss jauhelihapihvit 380 g

lihapyörykät 360 g

1,00
pkt

seisova noita äänellä

16,90
kpl

lasikana

3,90
kpl

rairuoho

0,69
pss 1,50

3 pss

kukkamulta 10 l

tipuset korissa

1,20
kpl

-50%
erä 

valokuvakehyksiä

vain 
sunnuntaina:

pääsiäisoksat

1,90
kpl

Alkaen

antiikkikynttilä 6 kpl

3,90
pss

rairuohokori

2,30
Alkaen

1,95 pss

Pääsiäiskukat 
saapuvat torstaina!

mökkipulla
8 kpl/520 g

uutuus!

3,69
pss

19. SYÖTEHIIHTO
la 12.4.2014 klo 9.00 Hiihtostadion

Yksin tai yhdessä, kisaillen tai kuntoillen
Alunperin hiihtoreitti kulki Syötteeltä Pudasjärvelle, mutta tämä 
hiihdettiin loppuun jo 1980-luvulla. Nyt käytössä oleva reitti on 

kulkenut vuodesta 2007 alkaen Syötteen kansallispuiston alueella.

Hiihtoreitti on seuraava:
Hiihtostadion – SM-kolmonen – Anninkoski – Välitupa 

– Toraslampi – Ahmatupa – Ylpiäoja – Toraslampi – Ahmatupa
 – Ylpiäoja – Anninkoski – Hiihtostadion.

Osanottomaksu 35 €
LISÄTIEDOT: Heino Ruuskanen p. 0400 346 097

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi.              www.rautia.fi

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1 • 93100 Pudasjärvi

Pe 4.4. arvonnoissa voittivat:
Remontoi ja sisusta!

Kattovalaisin Herman Ylilehto
Ryobi akkuväännin Kalervo Juntunen
Taiga Lyhty Riitta Lohvansuu
Taiga Lyhty Jouni Juntunen
Taiga Lyhty Paavo Ervasti
Taiga Lyhty Pirjo Simonen
Huopa Irja Hanhisuanto
Huopa Paavo Stenius
Termospullo Iiris Piri
Termospullo Aira Leino
Termospullo Terttu Honkanen
300 € lahjakortti  
Laulumaa kalusteisiin Reijo Keisanen

Onnea voittajille!
Voitot voi käydä lunastamassa kaupan aukioloaikana!

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

● Useita eri värejä

449€

109€
Alkaen

Jopo

379€

Iso Jopo

Helkama
lastenpyörät

159€

Ainotar 
● 3-vaihteinen

559€
Ainotar 
● 1-vaihteinen

459€

PYÖRÄILYKAUTEEN EXPERTISTÄ!

Jopo scootteri
● renkaat + sukset

Puikkarissa ohjattua toimintaa lapsille 
klo 14.00-15.00 ja

aikuisille ohjattu rentoutumistuokio 
klo 16.00-16.30.

Puikkarin kahvion avajaiset 
pe 11.4 klo 12.00-18.00.

Monitoimialtaalla lämpimät vedet! 
Tervetuloa!

Alpo tarjoaa 
täytekakkukahvit ja 
pihalla myynnissä 
grillimakkaroita.

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 9.4.2014

nro 15 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pikku-Paavalin
päiväkodin vihkiäisjuhla:

Iloisia silmiä ja
hymyileviä suita s. 4-5

Selviytymiskeinoja kivun
kanssa elämiseen s. 12
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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

Kysyin kerran eräältä kahdeksan vuotiaalta pojalta, mikä 
hänen isässään on parasta. Vastaus tuli hyvin nopeasti: se, 
kun isä rakastaa minua!

Olemme ihmisinä luonnostaan tarvitsevia. Ihmisen 
tärkeimpiä tarpeita on rakastaa ja tulla rakastetuksi sekä 
tarve kuulua johonkin. Jo pieni lapsi etsii turvaa ja rak-
kautta huoltajistaan. Nuorena ja aikuisena moni etsii elä-
mänkumppania, joka vastaisi omaan rakkauden kaipuu-
seen. Tarvitsemme rakkautta myös läheisiltä, ystäviltä, 
työtovereilta ja muilta meille merkityksellisiltä ihmissuh-
teilta.

Jokainen ihminen kaipaa tulla rakastetuksi, enemmän 
tai vähemmän tietoisena asiasta. Hyväksyntää, rakkautta 
ja elämän sisältöä etsitään tietyiltä ihmisiltä, omalle per-
soonalle omaksutulla tavalla, erilaisista asioista ja paikois-
ta. Voisimme pohtia, miksi ja mistä etsimme rakkautta.

Ihminen on luotu elämään yhdessä toisten ihmisten 
kanssa. Raamatussa sanotaan, ettei ihmisen ole hyvä olla 
yksin. Eipä siis ole ollenkaan kummallista, että ihminen 

etsii ihmistä, jonka kanssa jakaa elämää. Rakkautta etsi-
tään joskus kovallakin hinnalla; sen edessä ollaan joskus 
valmiita uhraamaan suuria asioita oman elämän suhteen. 
Eipä turhaan sanotakaan, että rakkaus sokaisee. Kuiten-
kin olisi syytä pysähtyä, ajatella ja vielä useampaankin 
kertaan harkita, ennen kuin tekee mitään peruuttamat-
tomia ratkaisuja. Kannattaa rukoilla, että Jumala osoittaisi 
oikean elämänkumppanin tai niitä ihmisiä ympärille, jotka 
rakastavat meitä sellaisina kuin olemme.

Jeesus antoi omille opetuslapsilleen käskyn: rakas-
takaa toisianne! Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa 
kanssa vain vähän aikaa vielä, hän tahtoi rohkaista usko-
via rakkauden säilyttämiseen: ”Kaikki tuntevat teidät mi-
nun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh.13.) 
Jumalan rakkaus syntistä ihmistä kohtaan on kaikista 
suurin rakkauden muoto maanpäällä.

”Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rak-
kaudessanne, sillä ’Rakkaus peittää paljotkin synnit.’” 
(1.Piet.4:8) Me olemme ihmisiä, toisinaan hyvinkin va-

javaisia. Siksi rakkaus on meille vaativa laji. Rakkaus on 
kuin hauras lasi, joka saattaa aivan yhtäkkiä mennä rikki, 
erityisesti silloin, jos käsittelemme sitä huolimattomasti. 
Siellä, missä nyt on välirikkoja ja taisteluita, Jeesus tahtoo 
tänäänkin rohkaista: rakastakaa toisianne ja antakaa toi-
sillenne anteeksi.

Rippikoululaiset opiskelevat tärkeitä rakkausasioita. 
He ovat saaneet opetella ulkoläksynä rakkauden kak-
soiskäskyn. Sen annan sinullekin, lukijani, kotiläksyk-
si. Löydät sen Raamatusta Matt. 22:36-40. Toinen tärkeä 
rakkauteen liittyvä kotiläksy on pie-
noisevankeliumi Joh. 3:16.

Nauttikaamme kevään auringon-
paisteesta ja rakastakaamme toi-
siamme!

 
Eeva Leinonen
diakonissa

Rakkauden lyhytoppimäärä

Palmusunnuntain messu 
seurakuntakodissa su 13.4. 
klo 10,  Jaakko Sääskilahti, 
Timo Tuomisto, Anna Käl-
käjä.
Iltakirkko seurakuntako-
dissa su 13.4. klo 18, Jaakko 
Sääskilahti, Timo Tuomisto

Hiljaisen     viikon har-
taushetki seurakuntako-
dissa ma 14.4. klo     19, 
Marko Väyrynen, Tiina 
Inkeroinen.
Ekumeeninen     hartaus     
seurakuntakodissa ti 15.4. 
klo 19,      hiippakuntasih-
teeri Johannes Mäntymä-
ki, Juha Rauhala,  Keijo 
Piirainen. Oulun ortodok-
sinen seurakunta     vierai-
lee, hartaus ja kirkkokah-
vit.
Hiljaisen     viikon ilta-
kirkko seurakuntakodis-
sa ke 16.4. klo 19, Juha     
Kukkurainen, Keijo Pii-
rainen.
Kiirastorstai-illan     mes-
su     seurakuntakodissa 
to 17.4. klo 19, Juha Rau-
hala. Juha Kukkurainen, 
Anna     Kälkäjä ja Sara-
kylän kappelissa to 17.4. 
klo 19, Jaakko Sääskilah-

ti, Keijo     Piirainen, kap-
pelikuoro.
Sanajumalanpalvelus 
seurakuntakodissa     pit-
käperjantaina 18.4. klo 10, 
Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen, Vox  Margarita.
Pääsiäisaamun mes-
su seurakuntakodissa su     
20.4. klo 10, Juha Rau-
hala, Juha Kukkurainen, 
Anna Kälkäjä, eläkeläis-
ten     musiikkipiiri. Pää-
siäisruokailu ja kahvit 
jumalanpalveluksen jäl-
keen.
Sanajumalanpalvelus 
seurakuntakodissa 2.     
pääsiäispäivänä 21.4. klo 
10, Juha Rauhala, Anna 
Kälkäjä.
Messu Korpisen kylä-
talossa ma 21.4. klo 13, 
saarna Hannes Seppä-
nen, Juha Rauhala, Anna     
Kälkäjä.

Kuorot:  Vox Margarita ke 
9.4. klo 18.15, nuorisokuoro 
to 10.4.  klo 17.00, kirkkokuo-
ro to 10.4. klo 18, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 16.4. klo 13.
Lähetystyö: Kirpputori  ke 
9.4. klo 10 – 13.
Ystävänkammari:  hiljaisel-
la viikolla ei ole ystävänkam-
maria.
Sauvakävely ensi viikolla 
(15.4.) ei sauvakävelyä.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 11.4. klo 18-22
Perhekerho: Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 9.4. ja 
to 10.4.  klo 10-13,  Korpisen 
kylätalossa ke 9.4.  klo 10-13. 
Iltaperhekerho seurakunta-
kodissa to 10.4. klo 16.30-
18.30.
Lapsityö: Hiljaisella viikol-
la (viikko 16) ei ole kerhoja, 
tervetuloa pääsiäiskirkko-
hetkeen.

Lapsityön ja päivähoidon 
kirkkohetki seurakunta-
kodissa ke 16.4. klo 10.
Lapsiparkki  seurakunta-
kodissa perjantaisin 9.30–
12   parkkiin voi ilmoit-
tautua etukäteen  (08) 882 
3100.  Lapsille pieni väli-
pala mukaan.
Rauhanyhdistykset:  Raa-
mattuluokka Sarakyläs-
sä Antti Kummalalla pe 
11.4. klo 19. Palmupäi-
vät Kurenalan rauhanyh-
distyksellä su 13.4. klo 13 
(Tuomas Hänninen, Timo 
Tuomisto). Iltakirkko seu-
rakuntakodissa su 13.4. 
klo 18 (Timo Tuomisto, 
Tuomas Hänninen) 
Kastettu: Jooa Matias Nis-
kala
Haudattu: Heikki Eemeli 
Kokko 91 v, Matti Johan-
nes Raappana 88 v, Esko 
Ilmari Marjoniemi 80v.

Sydänviikko: Arkisirkus
Sydänviikkoa vietetään viikolla 15

Valtakunnallista sydänviikkoa vietetään 
6.–13.4.2014. Tänä vuonna viikon teema on 

Arkisirkus ja pääkohderyhmänä kouluikäiset lapset 
perheineen. Jokaisella perheellä on oma tapansa 

pyörittää arjen sirkusta. Sydänviikolla innostamme 
heitä löytämään toimivia valintoja arkielämäänsä.

Keskeisenä tavoitteena on li-
sätä Sydänmerkin tunnettu-
vuutta ja edistää perheiden 
terveitä elintapoja. Aptee-
keissa herätellään keskuste-
lua terveellisen ruokavalion 
merkityksestä ja jaetaan Sy-
dänliiton esitteitä. 

Parhaimmillaan Sydän-
viikko on niin asiakkaiden 
kuin henkilökunnankin tee-
maviikko. 

Neuvokas perhe on Suo-
men Sydänliiton kehittämä 
menetelmä hyvien terveys-
tottumusten edistämiseen. 
Neuvokas perhe tukee per-
heiden hyvinvointia korosta-
malla myönteistä ilmapiiriä 
ja yhdessä toimimista. Sy-
dänviikolla Neuvokas perhe 
hyppää neuvolasta ja koulu-
terveydenhuollosta mukaan 
arjen sirkukseen. Jokaisel-
la perheellä on vahvuuksia, 
joihin tukeutua arjen haas-
teissa.

Sydänjärjestöt nostavat 
Sydänviikolla perheiden ter-

veet elintavat esille myön-
teisesti ja kannustavasti. 
Sydänyhdistykset ympäri 
Suomen järjestävät toiminta-
viikolla muun muassa Neu-
vokas perhe -suunnistuksia, 
koko perheen sydänkävely-
jä, Sydänmerkki-kauppata-
pahtumia ja koulutapahtu-
mia. Yli kolmannes Suomen 
noin 2500 peruskoulusta on 
tilannut Sydänviikon aineis-
toa käyttöönsä. Terveet elin-
tavat tuovat hyvää oloa kai-
kenikäisille ja tukevat työssä 

Verenpainetta mitattaessa ei parane jännittää. Kotimit-
tausta pidetäänkin nykyään luotettavampana, kertoo 
sydänyhdistyksen Anna-Maria Lammela. Aino Tolkki-
nen on piipahtanut Pudasjärven apteekkiin mittautta-
maan verenpaineensa. 

Sydänyhdyshenkilö, farmaseutti Ulla Liukko esittele-
mässä sydänviikon tarjouksia. 

jaksamista. Ja vaikka Sydän-
viikko on vain kerran vuo-
dessa, sydämestä kannattaa 
pitää hyvää huolta vuoden 
jokaisena viikkona.

Sydänviikkoa toteuttavat 
Sydänliiton 237 paikallisyh-
distystä ja 17 piirijärjestöä. 
Se on Suomessa pisimpään 
toteutettu terveyden tee-
maviikko ja sydänyhteisön 
toimintavuoden kohokoh-
ta. Kumppaneina ovat tänä 
vuonna Hammaslääkäriliit-
to ja Apteekkariliitto. EL
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

● Sähköasennukset
● Antenniasennukset
● Teleasennukset
● Sähkösuunnitelmat
● Vikakorjaukset ja huoltotyöt

Ahmantie 15, 93400 TAIVALKOSKI, Puh. 040 591 8602
www.sahko-matic.fi

Laadukas A-oikeudet omistava viihtyisä karaokepubi.

www.helmipub.fi

Talonpojantie 8 B 9, 93400 Taivalkoski 
(Linja-auto-/taksiasemalla) Puh. 040 844 1755.

Avoinna pääsiäisenä 
17.-20.4. klo 22-02.

Vappuaattona klo 19-02, 
K-18.

Karaoketanssit joka 
ilta ja facebook-sivuilta 

näette teemaillat.

AVOINNA:
Ma-pe 9.00-18.00
La 9.00-14.00, 
Su 12.00-14.00 
Metsäbaari
La klo 22-02

Tule Metsäbaarin karaokeiltaan 
laulamaan ja viihtymään 

lauantai-iltaisin!

METSÄKYLÄN 
KYLÄKAUPPA Riitun 

Puoti
Metsäkyläntie 317 A, 93590 VANHALA. 

Puh. (08) 845 106, 0400 244 184  
sulo.kaijala@pp.inet.fi 

VIDEOTYKKI, ei pääsymaksua.

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• OnLine-veikkaus
• Kotiinkuljetus
• Posti

Uusia biisejä: Missä muruseni on, Suloinen myrkynkeittäjä.

www.jokijarvensahko.com

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Avoinna ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14,
p. 050-3868 660, www.AarreKauppa.Net

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

Kuvassa Sofacon kotimainen avokulmasohva.

Markkinatunnelmaa useissa 
kaupoissa Kurenalla

Pudasjärven keskustassa oli 
markkinatunnelmaa perjan-
taina 4.4. Rautia K-Maatalo-
us ja Huonekaluliike Heikki-
lä olivat järjestäneet yhteisen 
”Remontoi ja sisusta”-päi-
vän. Molemmissa liikkeissä 
oli eri tuotteiden ja tehtaan 
edustajia esittelemässä tuot-
teitaan. 

Samalle päivälle osui 
myös Pudas-Koneen yrittä-
jävaihdoksen avajaiskahvit 
sekä Perhemarketin ”kevät-
rieha”. Liikkeissä oli asiak-
kaille tarjolla hernekeittoa, 
grillimakkaraa ja kahvia. 
Kauppias Jukka Valkola 
Rautia K-maataloudesta sa-
noi tämän luontoisten ta-
pahtumien saavan asiakkaat 
liikkeelle vuosi toisensa jäl-
keen aina vain paremmin. 

Huonekaluliike  
Heikkilässä  
teemapäivä
Huonekaluliike Heikkilän 
yrittäjä Ulla Heikkilä ker-
toi, että yhteistyössä Rautian 
kanssa jo perinteiseksi muo-
dostunut teemapäivä vetää 
väkeä laajasti naapurikun-
nistakin. Heikkilän mukaan 
liikkeessä tuotteita esitel-
leet tehtaan edustajatkin oli-
vat myönteisesti yllättynei-
tä vilkkaasta päivästä. Timo 
Huhta-aho oli esittelemässä 
kotimaisia Sofaco-malliston 
sohvia, vuodesohvia sekä le-
potuoleja ja uniasiantuntija 
Vesa Paukkunen Permafitin 
kotimaista patjamallistoa. 

Paukkusen mukaan Per-
mafitin patjalla on neljä omi-
naisuutta. 

-Patjan toinen puoli on 
valinnan mukaan jämäkäm-
pi tai pehmeämpi. Lisäksi 
patjan kummankin puolen 
hartian kohdat ovat eriko-
vuisia. Patjan jämäkkyys siis 
muuttuu käännettäessä pat-
jaa pituus –tai poikittais-
suunnassa. Permafit System 
on suomalainen innovaatio, 
joka on syntynyt vuosikym-
menien tuotekehitystyön tu-
loksena. Permafit System 
kattaa patjat, runkopatjat, 
sängyt ja petauspatjat, kerta-
si Paukkunen.

Ulla Heikkilä oli hyvil-
lään, että asiakkaille oli tar-
jolla samana päivänä tapah-

tumia neljässä taajaman eri 
yrityksessä. Heikkilä arvioi, 
että heillä kävi päivän kulu-
essa yli 800 asiakasta ja lu-
pasi samalla, että tapahtu-
mia järjestetään jatkossakin. 
Laulumaan kalustelahjakor-
tin arvontaan osallistuneista 
onnekkain oli pudasjärveläi-
nen Reijo Keisanen.

Pudas-Koneessa 
avajaiskahvit
Pudas-Koneessa aloitti uu-
tena yrittäjänä 1.4. Kyösti 
Hökkä. Avajaiskahvit naut-
ti reilut 700 henkilöä perjan-
taina 4.4, jolloin liikkeessä 
oli myös tarjouksia ja arvon-
taa. Hökälle liiketoiminnan 
myynyt, pitkään, eli 34 vuot-
ta yrittäjänä toiminut Timo 
Talala siirtyi ansaitulle va-
paalle. 

Metsätalousyrittäjätut-
kinnon suorittaneelle Hökäl-
le yrittäjätoiminta on tuttua 
sivutoimisena metsäpalve-
lu-yrittäjänä vuodesta 2006 
lähtien. Hökkä perehtyi Pu-
das-Koneen hoitamiseen 
olemalla yrityksessä työssä 
viime marraskuusta lähtien. 

-Yritys jatkaa entisel-
lä tutulla linjalla ja myös ai-
kaisemmat työntekijät Juha 
Talala ja Raimo Sutinen jat-
kavat yrityksen työntekijöi-
nä. Kyösti Hökän aviovaimo 
Terhi auttelee konttoritöis-
sä perhepäivähoitajatyön-
sä ohella. Yrityksellä on 
noin 100 neliön toimitilat 
Pudasjärven ydinkeskus-
tassa Kauppatie 4:ssä. Pää-

Pekka Niemitalon grillaamat makkarat maistuivat Per-
hemarketin pihalla, IKH:n valtakunnallisen makkaran-
paistopäivän yhteydessä.

Yrjö Niskala Antamassa entisöintityönäytettä Rautias-
sa.

Keskon valikoimaneuvoja Pasi Myllyoja perehdyttää 
Rautiassa yleisöä tapetoinnin nikseihin. 

Pudasjärven Yrittäjät olivat ensimmäisten joukossa onnittelemassa uutta yrittäjää 
Kyösti Hökkää ja vaimoa Terhiä. Onnittelijoina Marko Rautio, Aki Niemitalo ja Hei-
mo Turunen. 

tuotteina ovat metsä- ja puu-
tarhatarvikkeet ja koneet 
sekä kodinkoneet. Säätötuli 
biopolttimot löytyvät myös 

yrityksen tuotevalikoimasta. 
Avajaispäivänä arvon-

nassa Jobo Scooterin voitti 
Olavi Tolkkinen. 
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Viime syksynä valmistu-
nut Pikku-Paavalin päiväko-
ti vihittiin virallisesti käyt-
töön tiistaina 1.4. Tilaisuus 
alkoi päivähoidon ohjaaja 
Merja Kemppaisen juonta-
mana lasten ohjelmalla, joi-
ta juhlan kestäessä oli useita 
muitakin eri lasten ryhmi-
en esittämänä ja päiväko-
din henkilökunnan ohjaa-
mina. Henkilökunta myös 
esitti useita lyhyitä rakenta-
misesta ja päiväkodin arjesta 
kertovia ohjelmanumeroita. 
Päiväkodin siunaamisen toi-
mitti kirkkoherra Juha Rau-
hala esittäen samalla seura-
kunnan tervehdyksen. 

-Täällä tehdään tärkeää 
lastenhoitotyötä,  hän totesi. 

Tervetulosanoissaan kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Vesa Riekki kertoi 
seikkaperäisesti päiväkodin 
rakentamisen historiaa aina 
vuodesta 2007 lähtien, jol-
loin talousarvion investoin-
tiosaan varattiin määräraha 

Pikku-Paavalin päiväkodin vihkiäisjuhla:

Iloisia silmiä ja hymyileviä suita
päiväkodin tilajärjestelyihin. 

-Maailman suurin hir-
sinen päiväkoti valmistui 
13.9.2013. Rakennuksessa on 
kerrosneliöitä noin 1300, ti-
lavuutta noin 5.500 kuutio-
ta ja rakentamiskustannuk-
set olivat noin 2,9 miljoonaa 
euroa. Päiväkodissa on kuu-
dessa eri ryhmässä noin 110 
lasta.

Talon tunnelman Riek-
ki kuvaili olevan juuri sellai-
nen, mitä suunnittelupalave-
reissa ideoitiin. Päiväkotiin 
tultaessa vastassa on iloisia 
silmiä ja hymyileviä suita. 
Rakennuksessa on terveelli-
nen sisäilma, lapsille inspi-
roiva ja perinteitä kantava 
ympäristö sekä turvallinen 
tunnelma. 

Varhaiskasvatus 
investointi  
tulevaisuuteen
Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston ja sitä myötä val-
tiovallan tervehdyksen juh-
laan toi Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston ylijoh-
taja Terttu Savolainen. 

-Hyvät peruspalvelut 
ovat osa kunnan ja alueen 
vetovoimaisuutta. Tähän 
kuuluu olennaisena laadu-
kas päivähoito ja perusope-
tus sen jälkeen ja hyvät kou-
luttautumismahdollisuudet. 
Kunnan kannattaa näihin 
satsata. Varhaiskasvatuksen 
katsotaan jatkossa kuuluvan 
vahvasti osaksi elinikäisen 
oppimisen ja kouluttautumi-
sen polkua. Varhaiskasva-
tus koostuu lapsen hoidosta, 
kasvatuksesta ja opetukses-

ta. Sen luonnollisena jatku-
mona ovat esiopetus ja pe-
rusopetuksen alkuopetus, 
joissa ei enää samalla tavoin 
korostu lapsen hoiva. Tämä 
kasvun ja oppimisen alkutai-
val sisältää kaikkineen pal-
jon lapsen luontaista työtä 
eli leikkiä.

Opetushallitus tulee jat-
kossa laatimaan varhais-
kasvatussuunnitelman 
perusteet ja näin varhais-
kasvatukseen varmistetaan 
tietty kansallinen laatu ja 
yhdenmukaisuus. Päivähoi-
tohan korostaa turvallisia 
ja lämpimiä ihmissuhteita, 
lapsen monipuolisen kehi-
tyksen tukemista ja lapsen 
omaa persoonallisuutta.

Päiväkodin tulee olla 
lapselle sekä fyysisesti että 
psyykkisesti turvallinen ym-
päristö, jossa lapsi voi kokea 
tulevansa huomatuksi, kuul-
luksi ja hyväksytyksi. Var-
haiskasvatus on investointi 
tulevaisuuteen. Sijoittamalla 
lapsen arvokkaisiin kasvun 
vuosiin, saadaan aikaiseksi 
monikertaisesti hyvinvointia 
ja osaamista tuleville vuosil-
le. Tämä Pikku-Paavalin päi-
väkoti on investointi pudas-
järveläisiin lapsiin ja lasten 
hyvinvointiin. Nauttikaa uu-
sista hienoista tiloista, totesi 
Terttu Savolainen. 

Hirsirakentamisen 
edelläkävijä
Hirsitaloteollisuuden asia-
mies Seppo Romppainen 
kertoi Pudasjärvellä toteu-
tetun hirsirakentamisen ole-
van lähtölaukaus uudelle 
ajattelutavalle myös muu-
alla. Hirsikunnas hirsitalo-
kortteli, hirsinen päiväkoti 
ja tuleva hirsinen koulukam-
pus ovat tuoneet laajaa ja 
positiivista julkisuutta paik-
kakunnalle kotimaan lisäksi 
myös kansainvälisesti. 

Suomen kulttuurirahas-
ton toimikunnan jäsen Riina 
Kohonen kertoi tervehdyk-
sessään päiväkodin sisään-
käynnin ulkoseinään sijoite-
tun pudasjärveläissyntyisen 
kuvataiteilija Jussi Gomanin 
Hilla -taideteoksen lahjoitta-
misesta. 

-Periaate on, että joka 

vuosi lahjoitetaan jollekin 
kunnalle taideteos, joka si-
jaitsee arkielämän keskel-
lä. Päiväkodin ulkoseinässä 
taideteos on juuri oikeassa 
kohdassa ja on myös kaikki-
en ohikulkevien ihailtavana. 
Erityistä huomiota se herät-
tää vielä onnistuneen valais-
tuksen vuoksi, totesi Koho-
nen. 

Taideteoksen valmistu-
misen vaiheita esitteli myös 
Hilla – taideteoksen tekijä, 
kuvataiteilija Jussi Goman, 
joka nykyään asuu Hämeen-
linnassa. 

-Taideteosta suunniteltiin 
ensin sijoitettavaksi juhlasa-

liin sisälle, mutta varsin pian 
oikeaksi paikaksi huomat-
tiin sijoittaa se ulkoseinään. 
Hilla-taideteoksen idea on 
tullut maasta sekä suolta, 
joita Pudasjärvellä on run-
saasti. Itse maalaus on tehty 
alumiinilevylle laserporaus-
tekniikkaa käyttäen, selvitti 
Goman. 

Seurakunnan terveh-
dyksessään lapsityönteki-
jä Sinikka Luokkanen kiit-
ti hyvästä lapsiyhteistyöstä. 
Vuodesta 1995 alkaen on jär-
jestetty yhteistyössä perhe-
kirkkoja, konsertteja, pikku-
kirkkoja, perhemessuja sekä 
yhteisiä koulutuksia. Näin 

palvellaan yhteisesti lapsi-
perheitä olemalla mukana 
kasvatustyössä, totesi Luok-
kanen. 

Päiväkodin lasten ja hen-
kilökunnan ohjelmien li-
säksi musiikkia esitti kant-
tori Anna Kälkäjä. Lopuksi 
kiitospuheenvuoron esit-
ti kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila, laulettiin yh-
teislauluna maakuntalaulu 
ja kahvien jälkeen oli vielä 
mahdollisuus juhlavieraiden 
tutustua päiväkodin tiloihin. 

Heimo Turunen

Lapset esittivät runsaasti laulu- ja leikkiohjelmaa. 

Lasten sadeleikkiä säesti kitaralla Markku Kaarre. 

Juontajana toimi päivähoidon ohjaaja Merja Kemppainen. 

Pudasjärveläislähtöinen 
kuvataiteilija Jussi Go-
man kertoi taideteoksen 
toteuttamisen vaiheista. 

Suomen kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaan rahas-
ton lahjoittama, Jussi Gomanin toteuttama Hilla –tai-
deteos sijaitsee pääsisäänkäynnin ulkoseinässä. 

Henkilökunnan hauskassa sketsissä oltiin esittämässä suunnittelijalle toivomuk-
sia, joita oli yhteen ääneen puhuttuna tosi runsaasti. Suunnittelija ehti niitä kuun-
nellessaan pyöritellä vain päätään. 
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Maailman suurimman hir-
sisen Pikku-Paavalin päivä-
kodin vihkiäisjuhlaa meillä 
oli ilo viettää perjantaina 1.4. 
Hirsinen päiväkoti rakennet-
tiin Pudasjärvellä pitkällisen 
ja perusteellisen harkinnan 
tuloksena. Päiväkotia tarvit-
sevat lapset eivät Pudasjär-
vellä ole koskaan aikaisem-

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila:
Puumateriaalin käytössä katse pitkälle tulevaisuuteen

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila käyttämässä kii-
tospuheenvuoroa päiväkodin vihkiäisjuhlassa. 

min päässeet uusiin, varta 
vasten päiväkotitoimintaa 
varten alun perinkin raken-
nettuihin tiloihin. Ennen 
uuden upean Pikku-Paava-
lin valmistumista päiväko-
titoiminta on ollut hajallaan 
useassa eri toimipisteessä. 
Toimintaa on ollut 1936 ra-
kennetussa toimistotalossa 

sekä kolmessa 1970-luvul-
la rakennetussa asunnossa. 
Oli siis vihdoinkin aika tar-
jota pikkulapsille asialliset ja 
viihtyisät hoito-olosuhteet.

Pudasjärven kaupungin 
talous on ollut pitkään alijää-
mäinen. Edellinen valtuusto 
päätti vuoden 2009 alussa 
rankasta talouden tasapai-
notusohjelmasta. Siihen si-
sältyi monia mieliä kirvel-
leitä ja vilkasta keskustelua 
synnyttäneitä toimenpitei-
tä. Tavoitteena oli uudistaa 
toimintatapoja ja näin turva-
ta kuntalaisten palvelut kun-
talaisten muuttuneiden tar-
peiden mukaiseksi. Se, mitä 
ohjelmassa päätettiin posi-
tiivisesti, taisi jäädä liian vä-
hälle huomiolle. Vanhuksille 
on rakennettu uusia asunto-
ja ja lisätty kotiin palveluita. 
Erityistä hoivaa ja tukea tar-
vitsevien kuntalaisten palve-
luihin on satsattu ja pyritty 
auttamaan ihmisiä normaa-
lissa arjessa. Vanhanaikaista, 
epätyydyttävissä olosuhteis-
sa järjestettyä laitoshoitoa 
on vähennetty ja rakennet-
tu uutta. Lisää uusien asun-

toja rakennetaan sekä tänä 
että ensi vuonna. Terveys-
keskusta on korjattu, liikun-
takeskus ja uimahalli pe-
ruskorjattu, paloasema ja 
samalla kaupungintalo on 
läpikäyty ja saneerattu erin-
omaiseen kuntoon.

Päätös  
rakentamisesta  
vuonna 2009
Lapsiperheille tärkeän päi-
vähoidon osalta päätettiin 
vuonna 2009, että säästö-
toimia ei kohdisteta lasten 
päivähoitoon, vaan sitä ke-
hitetään ja tarjotaan perhei-
den tarpeen mukaan. Samal-
la päätettiin ryhtyä toimiin 
uuden päiväkodin raken-
tamiseksi. Perusteellises-
ti tutkittiin muusta kaupun-
gin toiminnasta vapautuvia 
kiinteistöjä uudeksi päivä-
kodiksi. Kuitenkin yhteises-
ti todettiin, että kiinteistöjen 
huonon kunnon vuoksi kor-
jausasteet nousevat niin kor-
keiksi, että saneerausvaih-
toehdosta luovuttiin. Siis 
päätettiin rakentaa uudisra-

kennus.
Samanaikaisesti kaupun-

gin vastuulla tutkittiin hir-
sirakentamisen ekologisia 
vaikutuksia. Hankkeen ta-
voitteena oli tutkimustie-
don valossa pyrkiä näyttä-
mään, että myös ekologisista 
ja energiataloudellisista teki-
jöistä johtuen hirsitaloteol-
lisuudella on tulevaisuutta 
ja mahdollisuuksia euroop-
palaisessa ja suomalaisessa 
maailmassa. Tutkimustulok-
set ovat olleet ällistyttävät: 
Moderni hirsitalo on ylivoi-
maisesti ekologisin tapa jär-
jestää asuminen, myös pit-
källä aikavälillä. Samalla 
vahvistettiin metsätalouden 
asemaa sekä paikkakunnal-
lamme että koko Suomen 
maassa.

Tutkimuksen tulosten 
tullessa yhä selkeämmik-
si, päädyttiin Pudasjärvellä 
myös päiväkotihankkeessa 
tutkia mahdollisuus toteut-
taa hanke sekä ulkoseinien 
että kantavien rakenteiden 
osalta modernista hirsira-
kenteesta. Oulun yliopisto-
narkkitehtuuriosaston pro-

fessori Jouni Koiso-Kanttilan 
ja puurakentamisen asian-
tuntijatohtori Markku Kar-
jalaisen rohkaisemina hir-
sirakentamisen ideointia 
jatkettiin, kun päiväkotiura-
kan kilpailutuksen tulokset 
kertoivat hirsirakennuksen 
kilpailukyvystä myös talou-
dellisessa mielessä. Kustan-
nusvertailut antoivat rohkai-
sevia tuloksia.

Pudasjärven kaupungin 
päättäjät ovat osoittaneet rei-
pasta ja ennakkoluulotonta 
mieltä ottaessaan hirsiraken-
tamisen ja puumateriaalin 
tutkimuksen käytännön so-
vellutuksineen elinkeinojen 
edistämisen ja paikkakun-
tamme elinvoimaisuuden 
vahvistamisen keskiöön. 
Puurakenteen yksinkertai-
nen rakenne, ekologisuus, 
terveellinen sisäilma, ima-
gohyödyt ja ennen kaikkea 
lapsille inspiroiva ja perin-
teitä kantava materiaali tu-
levat saamaan käyttäjien kii-
toksen vuosikymmenienkin 
kuluttua.

Kaarina Daavittila

Juhla pidettiin päiväkodin tiloissa. Edessä Suomen kulttuurirahaston toimikunnan 
jäsen Riina Kohonen, hänen autokuljettajansa Miika Rantonen, kirkkoherra Juha 
Rauhala, kanttori Anna Kälkäjä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, 
ylijohtaja Terttu Savolainen, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus. 

Päiväkodin siunaamisen jälkeen oli lasten Ada Kumpulan ja Anton Tuohimaan pitä-
män nauhan leikkaus, jota suorittamassa Vesa Riekki, Terttu Savolainen, Timo Vä-
häkuopus ja Kaarina Daavittila. Sen jälkeen nauhaa kävivät leikkaamassa useat kut-
suvieraat ja päiväkodin henkilökunta. 

Pudasjärven nuorten- ja las-
tenparlamentti sekä Iin ja 
Muhoksen nuorisovaltuus-

Nuorten vaikuttajaryhmien tapaaminen
tot kokoontuivat nuorten 
vaikuttajaryhmien tapaami-
sessa Pikku-Syötteellä 28.-

29.3. Reissun järjestäjänä 
oli Nuoriso-Leader–hanke.  
Mukana oli yli kolmekym-

mentä nuorta nuoriso-ohjaa-
jineen, Pudasjärveltä ohjaa-
massa olivat Tarja Väisänen 

ja Jari Pekkala. Mukana oli 
myös Nuoriso-Leader hank-
keen Niina Heikkinen.

Lähtö oli perjantaina aa-
mupäivällä kaupunginta-
lolta ja heti Pikku-Syötteellä 
alkoivat erilaiset ryhmäyty-
miset ja majoittuminen. Uu-
silta tuttavuuksilta oli tällä 
reissulla mahdotonta vält-
tyä.

Perjantai-iltapäivällä 
muutamien ryhmätehtävi-
en ja Nuoriso Leader-esitte-
lyn jälkeen saivat halukkaat 
käydä rinteessä. Vapaa-ai-
kaa tutustumiseen oli sopi-
vasti ja ruoka reissulla oli 
oikein herkullista. Illalla pe-
lattiin nuorten järjestämiä 
ryhmäleikkejä, jotka osak-
seen auttoivat tutustumises-

sa ja vietettiin aikaa rennosti.
Hyvin hotellissa nuku-

tun yön jälkeen lauantai-
na oli ensin jousiammuntaa 
ja sen jälkeen pitkä luento 
Nuorisovaltuustojen liitolta 
nuorisopäättämisestä. Luen-
noijana oli Eelis Palokangas 
Rovaniemen nuorisoval-
tuustosta. Luento oli muka-
va ja siihen oli helppo osal-
listua.

Kaiken kaikkiaan reissus-
ta jäi varmasti kaikille hyvä 
mieli ja tämmöisiä saisi olla 
ainakin meidän Pudasjärven 
nuorisoparlamentin edusta-
jien mielestä useamminkin. 

Tarja Väisänen,  
kuva Saara Alamäki
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Ohjelmaa:
-Isoja valokuvatauluja Vienan Karjalasta

-Kesselin toiminnan esittelyä sanoin ja kuvin
-musiikkiesityksiä

-arvontaa
-grillimakkaroita myytävänä

-mukavaa yhdessäoloa

Klo 16-17 yhteislaulutilaisuus
Lauletaan monenlaisia rallatuksia ja jos yleisö toivoo, 
niin myös joitakin pääsiäisajan lauluja mahdollisesti 

lyhyt hartaus pääsiäisen teemaan liittyen.

Kesseli ry järjestää
Valokuvanäyttelyn/

ohjelma- ja  
informaatiopäivän

pääsiäisviikolla ti 15.4. klo 11-15 
Latukahvila Pytkynpirtillä 

Syötekyläntie. 

Kesseli ry

Kelkkailijan lounaspaikka 
Taivalkoskella reitin varrella

Lounas ma-pe klo 11-16  8,90 €
Lounasta ja muutakin murkinaa saatavilla myös 

la-su 12.-13.4. ja Pääsiäisen aikana.

Tervetuloa!Pääsiäisen aikaan Bar2 avoinna pe ja la, 
luvassa hilpeää Pääsiäisohjelmaa!
Ravintolassa tanssit lauantaina!

Jäähallihanke etenemässä

Yhtiösopimusta allekirjoittamassa osa hallituksen jäsenistä Jaakko Riekki, Jouni 
Pesälä, Henrik Illikainen, Ahti Nivakoski, Janne Pelttari ja Heino Ruuskanen. 

Kurenalan kyläyhdistys ry 
järjestää maanantaina 14.4. 
kello 18 sääntömääräisen 
kevätkokouksen kaupun-
gintalon valtuustosalissa. 
Kahvit juodaan ja kuulumi-
sia vaihdetaan kello 17.30 
alkaen.

Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi käsitellään työl-
lisyysasioita, joista kes-
kustelemaan saapuvat 
Pudasjärven kaupungin 
erityisasiantuntija Ani-
ta Autio sekä työllistämis-
koordinaattori Ulla-Maija 
Paukkeri.

Tilaisuudessa luodaan 
katsaus kesän tapahtumiin 

 Kurenalan kyläyhdistyksen 
kevätkokous lähestyy

ja suunnitellaan tulevaa toi-
mintaa. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Kerttu Simu 
innostaa väkeä sankoin jou-
koin paikalle. Hän toivoo 
paikalle myös uusia tahoja 
mukaan yhteistyöhön. Li-
säksi yhdistys on kiinnos-
tunut kuulemaan palautetta 
ja toimintavinkkejä jäsenil-
tään. Uusia jäseniä otetaan 
innolla mukaan. 

Yhdistyksen hallitus toi-
vottaa lämmöllä ja ilolla 
kaikki toiminnasta kiinnos-
tuneet mukaan keskustele-
maan leppoisassa hengessä!

Hallitus

Pudasjärven jäähallihanke 
etenee hyvää vauhtia. Osak-
keita ovat yksityishenkilöt 
ja yritykset merkinneet 326 
kpl. Suojalinnan alueelle si-
joittuvasta hallista on tehty 
alustavat suunnitelmat, ra-
kennuspiirustukset ja kus-
tannusarvio. Kaupungin 
edustajien kanssa on pidet-
ty neuvottelu myönteises-
sä hengessä. Yhtiön hallitus 
allekirjoitti torstaina 3.4. yh-
tiösopimuksen Tili-Tekno 
A. Pelttarin tiloissa ja pape-
rit toimitettiin kaupparekis-
teriin. 

Yhtiön osakkeita on edel-
leen tarjolla hallituksen jä-
senillä ja mielenkiintoa tie-
detään olevan edelleen 100 
euron hintaisten osakkeiden 
ostamiseen. HT

Väyrysellä jatkuu mukikampanja
EU vaaliehdokas, valtiotie-
teen tohtori Paavo Väyry-
nen puhui perjantaina 21.3. 
Pudasjärven kaupunginta-
lossa ajankohtaista asiaa Eu-
roopan unionista ja myös 
Suomen yhteisten asioiden 
hoitamisesta. Hän oli Pudas-
järven Metsäpäivässä puhu-
jana, mutta järjesti samalla 
matkallaan myös puhetilai-
suuden kaupungintalossa, 

jonne oli kokoontunut mu-
kavasti kuulijoita. Muka-
na kiertueella oli myös avio-
vaimo Vuokko. 

Väyrynen esitteli juu-
ri ilmestynyttä vaalikirjaan-
sa Suomen linja. Teos on 
tuore päivitys elämänker-
rasta, jota Väyrynen on jul-
kaissut viimeksi presiden-
tin vaalien alla. Väyrynen 
on tehnyt huikean uran mi-

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön muistamiset Väyryselle ojensi sihteeri 
Erja Komulainen. 

Väyrynen markkinoi tuo-
retta vaalikirjaansa Suo-
men linja. Mukana oli 
myös Vuokko & Paavo 
-mukeja sekä kuningas 
Paavo -uutuusmuki. 

nisterinä ollen viidellä vuo-
sikymmenellä ministerinä. 
Kaikkien aikojen ministeriti-
lastossa hän on toisena. Kir-
jassa Väyrynen kertoi olevan 
myös hänen näkemyksiään 
tulevaisuudesta. Väyrysellä 
oli myös mukeja, jotka pre-
sidentin vaaleissa yllättivät 
suosiollaan. Olipa mukana 
myös uusi kuningas muki.

-Näillä meinaan rahoit-

taa tv-mainoskampanjaani. 
Tekstit siihen ovat jo valmii-
na eri teemoilla varustettu-
na. 

Väyrynen kertoi myös 
kirjoittamastaan ensi ke-
sän kesänäytelmästä Kemin-
maan Pohjanrannassa. Hän 
itse ohjaa näytelmän ja on 
siinä pääosassa. Viime kesän 
Talkootanssi laulunäytelmä 
oli hyvin suosittu ja tulevan 
kesän näytelmää on ollut 
hyvä sen pohjalta suunnitel-
la, hän totesi. 

Väyrynen kertoi olevansa 
ahkerasti vaalikiertueella ja 
suhtautui hyvin toiveikkaas-
ti menestykseensä vaaleis-
sa. HT

PÄÄSIÄISEN AJAN TAPAHTUMAT 
PUDASJÄRVEN SEURAKUNNASSA

PalMuSunnuntain MeSSu ja iltakirkko
Palmusunnuntain messu seurakuntakodissa su 13.4. klo 10,  
Jaakko Sääskilahti, Timo Tuomisto, Anna Kälkäjä. 
iltakirkko seurakuntakodissa su 13.4. klo 18, Jaakko Sääskilahti, 
Timo Tuomisto.
HiljaiSen viikon Hartaudet
Hiljaisen viikon hartaushetki seurakuntakodissa ma 14.4. klo 19, 
Marko Väyrynen, Tiina Inkeroinen.  Laulamme nuorten laulukirjan 
lauluja.
ekumeeninen hartaus seurakuntakodissa ti 15.4. klo 19, hiippakun-
tasihteeri Johannes Mäntymäki (ort.), Juha Rauhala, Keijo Piirainen. 
Oulun ortodoksinen seurakunta vierailee, hartaus ja kirkkokahvit. 
Johannes Mäntymäki kertoo ortodoksisesta pääsiäisen vietosta.
Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodissa ke 16.4. klo 19,  
Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen.
kiiraStorStain eHtoolliSkirkot
kiirastorstai-illan messu seurakuntakodissa to 17.4. klo 19,  
Juha Rauhala. Juha Kukkurainen, Anna Kälkäjä ja 
Sarakylän kappelissa to 17.4. klo 19, Jaakko Sääskilahti,  
Keijo Piirainen, kappelikuoro.
PitkänPerjantain SanajuMalanPalveluS
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa pitkäperjantaina 18.4.  
klo 10, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen, Vox  Margarita.
PääSiäiSPäivän MeSSu ja PääSiäiSateria MeSSun jälkeen
Pääsiäisaamun messu seurakuntakodissa su 20.4. klo 10,  
Juha Rauhala, Juha Kukkurainen, Anna Kälkäjä, eläkeläisten mu-
siikkipiiri. Pääsiäisruokailu ja kahvit jumalanpalveluksen jälkeen. 
Ruokailu on maksuton.
toiSen PääSiäiSPäivän juMalanPalvelukSet
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 2. pääsiäispäivänä 21.4. 
klo 10, Juha Rauhala, Anna Kälkäjä.
Messu, maakirkko Korpisen kylätalossa ma 21.4. klo 13,  
saarna Hannes Seppänen, Juha Rauhala, Anna Kälkäjä.
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Iso-Syötteellä järjestettiin vii-
me viikonloppuna kansain-
välinen IS Open lumilautai-
lutapahtuma. Kyseessä oli 
vuoden 2014 Suomen suurin 
lumilautailukilpailu, jossa oli 
mukana Sotshin olympialai-
sissakin mukana olleita lau-

Kansainvälisen IS Open lumilautailukisan laskijoiden kauppareissu

Vuoden 2014 Suomen suurimpaan Iso-Syötteellä järjestettyyn IS Open lumilautailukilpai-
luun osallistui myös Sotshin olympialaisissakin mukana olleita lautailijoita. Kuvassa 10 
hengen ulkomaalaisen kilpailijan ryhmä, joka vieraili myös Pudasjärven keskustassa.

Lumilautailutapahtumaan 
osallistuneista ulkomaalai-
sista kilpailijoista osa yöpyi 
vuokramökeissä. Pudasjär-
ven taajamaan järjestetyn 
vierailun aikana he kävivät 
muun muassa hankkimas-
sa loppuviikon ruokatarvik-
keita.

tailijoita. Joukko kilpailuun 
osallistuneita laskijoita vie-
raili keskiviikkona 2.4. ostok-
silla Pudasjärven keskustassa 
ja kävivät reissullaan muun 
muassa Pudasjärven K-Su-
permarketissa. Vierailijoiden 
joukko koostui ulkomaalai-

sista urheilijoista ja mukana 
olivat Billy Morgan (Iso-Bri-
tannia, Olympia Slopestyle 
10. sija), Brage Richenberg 
(Norja, Burton Europe-
an Open voittaja 2014), Eric 
Beauchemin, Sean Ryan, An-
toine Truchon, Lucien Koch, 

Jonas Bösiger, Ian Thorley, 
ja Jake Aaronson. Vieraili-
jaryhmän mukana ollut, IS 
Open – tapahtuman järjes-
telytehtävissä työskennellyt 
Laura Takala kiitteli Pudas-
järven K-Supermarket kaup-
piasta Tommi Niskasta, joka 
tuli mukaan vierailun järjes-
tämiseen nopealla aikatau-
lulla. Niskanen totesi, että 
valtatiellä liikkuvilla ohikul-
kijoilla, alueen matkailulla 
ja loma-asukkailla on tärkeä 
merkitys Pudasjärven alu-
een yrityksille. Nyt järjestet-
tyyn vierailuun osallistuvista 
kilpailijoista osa yöpyi Syöt-
teen alueen vuokramökeis-
sä ja taajamakäynnillään he 
kävivät muun muassa hank-
kimassa loppuviikon ruoka-
tarvikkeet. Vastaavanlaisia 
vierailuja voitaisiin järjes-
tää jatkossakin yhteistyössä 
alueen matkailutoimijoiden 
ja keskustan alueen yrittäji-
en kanssa. Alueen yrittäjien 
ja matkailutoimijoiden tulee 
jatkaa yhteistyötä palvelujen 
kehittämisessä ja tunnetuksi 

tekemisessä, totesi Niskanen.

Pertti Kuusisto

Pilkkikisat Syötteen Kovalammella Saunatuvalla
Syötteen kyläyhdistys jär-
jestää lauantaina 19.4. pilk-
kikisat Syötteen Kovalam-
mella. Viime vuonna kisat 
voitettiin ahvenilla ja tois-
sa vuonna kirjolohella, joka 
oli poikkeuksellisesti na-
pannut suuhunsa kahden 
vierekkäin pilkkineen pa-
riskunnan molempien vie-
heet. Järjestäjien mukaan 
keväiseen tapahtumaan on 
saatu edeltävinä vuosina 
hyvin väkeä Syötteen alu-
eelta, niin mökkiläisiä kuin 

Toissa vuonna Kovalam-
men pilkkikisa voitettiin 
kirjolohella, joka oli na-
pannut suuhunsa vierek-
käin pilkkineiden Tuula ja 
Usko Lehmusvuoren mo-
lempien pilkit. Neuvon-
pidon jälkeen kala saa-
tiin lopulta uitettua jäälle 
aviomiehen, Uskon avan-
nosta.

lomalaisiakin. Lammen ka-
lastoon kuuluu muun mu-
assa kirjolohi, siika ja ah-
ven sekä hauki ja made.

Kokoontumis- ja tapah-
tumapaikkana on lammen 
rannalla sijaitseva Sauna-
tupa. Kilpailuaika on kello 
11-14 ja kilpailussa on kak-
si sarjaa, aikuiset ja lapset. 
Järjestäjän mukaan luvas-
sa on arvontaa ja hyviä pal-
kintoja. Osallistumismak-
su aikuisilta on 10 euroa 
ja lapsilta 5 euroa. Tapah-

tumassa on tarjolla mo-
nipuolista ohjelmaa. Mu-
sikantit Pauli Särkelä ja 
Antti Jokikokko viihdyttä-
vät musiikin ystäviä haita-
rinsoitollaan ja yleisöllä on 
mahdollisuus myös kara-
okelauluunkin. Kyläyhdis-
tyksen puffetista voi ostaa 
muun muassa räiskälei-
tä, grillimakkaraa ja kah-
via. PK

Iso-Syötteellä laskettiin IS 
Open -kisa mitä parhaimmis-
sa kevätkeleissä 2.-5.4. ja lau-
antaina käytiin kisan semifi-
naalit ja finaalit. Kyseessä oli 
Suomen suurin lumilautai-
lutapahtuma vuonna 2014 ja 
ensimmäinen viiden tähden 
slopestyle-kilpailu. Laskijoil-
ta nähtiin toinen toistaan hie-
nompia suorituksia ja niitä oli 
ihailemassa paikan päällä arvi-
olta 1500 katsojaa ja kisatapah-
tumista oli sekä tv että radio-
lähetys.

Huippulautailijoilta kehuja Iso-Syötteelle
Semifinaalissa laskijoita 

nähtiin 30, joista kahdeksan 
parasta selvitti tiensä finaaliin. 
Kilpailun voittoon laski Ruot-
sin Niklas Mattsson pistein 
90.25 Toiseksi tuli semifinaa-
lin voittanut Janne Korpi pis-
tein 89.00 ja kolmanneksi Yh-
dysvaltain Eric Beauchemin 
pistein 80.00. Kisaajat kehui-
vat vuolaasti IS Openin rataa 
ja kilpailun ilmapiiriä, mikä 
miellytti myös järjestäjiä.

Kuvassa kilpailun voittajat.
Vasemmalla toiseksi  
sijoittunut Janne 
Korpi, voittaja Niklas 
Mattson Ruotsi ja 
kolmanneksi sijoittunut 
Eric Beauchemin USA.

Kisoista enemmän 
tietoa ja kuvia ensi 

viikon Syötteen 
erikoisnumerossa ja 

pääsiäisen teemalehdessä, 
jossa on jakelu myös 

Taivalkoskelle. 
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Omistajalle  
 parhaat hyödyt
Omistajalle  
 parhaat hyödyt
Omistajalle  
 parhaat hyödyt
Omistajalle  

Nämäkin hinnat voimassa 
huhtikuun loppuun!

Suomalainen

Nämäkin hinnat voimassa 

199
kg

Tuoretorin tuotteet voimassa 14.4.2014 asti.

Atria porsaan

ULKOFILEEPALA
n. 1,5 kg

Rainbow suomalainen

BROILERIN
FILEESUIKALEET
300-350 g (10,96-9,40 kg)

Farmer´s lampaan

LUUTON PAISTI
pakaste Uusi-Seelanti

699

329

695

kg

ras.

kg

Rainbow suomalainen

KARJALANPAISTI
600 g (9,25 kg) 549

rasia

Farmer´s lampaan 
Ulkofilee
pakaste Uusi-Seelanti

1695 kg

Ruohomunia
Karkkipussi
96 g (10,31 kg)

099 pss

Valio maustetut
Jogurtit
1 KG

195prk

Castello
Valko- ja siniho-
mejuusto
105 g (9,52 kg)

239 pkt

Vaasan viipaloidut
Pääsiäislimput
500 g (3,98 kg)

199 pss

Enemmän kuin edullinenIsraelin Orri Jaffa
Mandariini Puolan Ida Red 

Omena

069 kg

Valio maustetut

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

Iijoki

Koulu

Varsitie440 m

Ku
us

am
on

tie
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Pudasjärven kaupunginhal-
litus käsitteli tiistaina 8.4. pi-
tämässään kokouksessa Pu-
dasjärven koulukampuksen 
rakentamiseen liittyvää vali-
tusasiaa, josta Hallinto-oikeus 
on pyytänyt kaupungilta lau-
suntoa. Kaupunginhallituk-
selle päätösesityksen mukaan 
Pudasjärven kaupungin vi-
ranomaislautakunta on an-
tanut asiassa Hallinto-oikeu-
den pyynnöstä lausunnon 
2.4.2014. Rakennusluvan ha-
kijana Pudasjärven kaupunki 
toteaa lausuntonaan seuraa-
vaa: Pudasjärven kaupun-
gilla ei ole asiassa muuta 
lausuttavaa kuin mitä viran-
omaislautakunta on lausu-
nut. Pudasjärven kaupunki 
pyytää kohteliaimmin hallin-
to-oikeutta käsittelemään asi-
an kiireellisenä johtuen asian 
huomattavasta yhteiskunnal-
lisesta merkityksestä kau-
pungille. Valitus liittyy Pu-
dasjärven koulukampuksen 
rakentamiseen, jolla on huo-
mattava yhteiskunnallinen 
merkitys. Koulukampus-
hankkeen merkityksen osalta 
Pudasjärven kaupunki viittaa 
aiemmin asemakaavapäätös-

Kaupunki kiirehtii  
koulukampuksen valitusasian käsittelyä

tä koskevan valituksen yhte-
ydessä tekemäänsä kiirehti-
mispyyntöön, jossa hankkeen 
merkitystä on tarkemmin ku-
vattu. Pudasjärven kaupunki 
pyytää, että rakennusluvasta 
tehty valitus ratkaistaisiin sa-
manaikaisesti koulukampus-
alueen kaavoitusta koskevan 
valituksen kanssa. Hallinto-
oikeus on aiemmin ilmoitta-
nut, että koulukampuksen 
kaavaa koskeva valitus rat-
kaistaan 30.6.2014 mennessä.

Ritolantien entinen 
päiväkoti vuokralle tai 
myyntiin
Kokous käsitteli Pudasjärven 
yhdistysten esitystä toimiti-
loista. Kurenalan Kyläyhdis-
tys ry ja useat pudasjärviset 
yleishyödylliset yhdistyk-
set ovat jättäneet kaupun-
ginhallitukselle kirjeen kos-
kien entisen kunnantalon 
säilyttämistä ja luovuttamis-
ta kaupunkilaisten kaikki-
naista hyvinvointia edistä-
vään käyttöön. Yhdistykset 
ovat lisäksi esittäneet, että 
kaupunki luovuttaisi entisen 
kunnantalon kaupungissa 

toimivien yleishyödyllisten 
yhdistysten toimintakäyt-
töön siten, että kaupunki vas-
taisi kiinteistön kunnossa- 
ja ylläpidosta (peruskunto 
ja välittömät lämmitys-, va-
kuutus- ja ynnä muut kus-
tannukset). Kiinteistössä toi-
mivat yhdistykset vastaisivat 
toimintatilojen sisäpuolises-
ta kunnossa pysymisestä, sii-
vouksesta ynnä muusta sekä 
muutoinkin kiinteistön asi-
anmukaisesta käytöstä ja 
huolenpidosta. 

Päätösesityksen mukaan 
kaupunginhallitus päättäi-
si oikeuttaa tekniset palvelut 
vuokraamaan Ritolantien en-
tisen päiväkodin vähintään 
vuokralaisen ylläpitovas-
tuulla tai laittamaan raken-
nuksen julkisesti myyntiin. 
Elinympäristövaliokunta on 
suosittanut kaupunginhalli-
tukselle, että kaupunginhalli-
tus myy vanhan kunnantalon 
euron kauppahinnalla yhdis-
tyksille. Kaupunginhallitus 
määrittää kiinteistöön kuulu-
van tontin koon sekä lisäksi 
määrää määräpäivän, johon 
mennessä yhdistysten on an-
nettava päätöksensä asiaan. 

Mikäli kauppoja ei synny, 
laitettaisiin rakennus julki-
seen myyntiin.

Pentti Partanen jättää 
kaupungin energiainsinöö-
rin viran ja jää eläkkeelle 
1.7.2014 alkaen. Partanen 
on toimittanut irtisanoutu-
mista koskevan kirjeen kau-
pungille 2.4.2014. PK

Tule Hotelli Iso-Syötteelle 
15.4. Oulun ammattikor-
keakoulun järjestämäl-
le matkailun ja tapahtu-
matuotannon yrittäjien 
seminaariin kuulemaan 
alan asiantuntijoilta uu-
simmat tiedot tapahtu-
mien ja matkailun tur-
vallisuusjärjestelyistä, 
markkinoinnista sosiaa-
lisessa mediassa ja ym-
päristövastuullisuudesta 
markkinoinnin valttina. 
Mukana on myös asian-

Matkailuseminaari 
Syötteellä

tuntijoita jotka tuntevat 
Venäläiset matkailijat ja 
osaavat kertoa sinulle Ve-
näläisille järjestettävistä 
palveluista. Mikäli halu-
at markkinoida majoitus-
palveluita itänaapurin 
puolella, tutustu paikan 
päällä Hostelranta.com- 
portaaliin. Seminaariin 
osallistuminen on maksu-
tonta.

Lucia Jakobsson 

Pohjois-Suomen kirjailija-
päivät järjestetään Taival-
koskella 11.-13.4. Kirjai-
lijapäivät ovat syntyneet 
tarpeesta nostaa näkyviin 
pohjoista kirjallisuutta. 
Tarkoitus on lisätä yhteis-
työtä pohjoisten kirjal-
lisuusalan ammattilais-
ten välillä. Kirjailijapäivät 
ovat ammattikirjailijoiden 
ja kirjallisuusalan ammat-
tilaisten kohtaamispaikka. 
Mutta samalla tapahtuma 
on kaikille kirjallisuuden 
ystäville ilmainen sekä 
avoin. Tapahtumapaik-
koina toimivat Päätalo-
keskus sekä Hotelli Herk-
ko.  

Ohjelmisto on koottu 
ilo-teeman ympärille. Oh-
jelmassa on kirjailijoiden 
puheenvuoroja, keskus-
teluja, kirjanjulkistamisia 
sekä iltaklubeja. Perjantai-
na ennen kirjailijapäivien 
avajaisia toteutetaan kir-
jailijavierailu Taivalkos-
ken lukioon. 

Kirjailijapäivillä esiin-

Rosa Liksom 
tähdittää kirjailijapäiviä  

tyvät kirjailijat Rosa Lik-
som, Antti Leikas, Pauliina 
Rauhala, Mooses Mentula, 
Miki Liukkonen, Jussi Sii-
rilä, Lauri Hirvonen, Pet-
ri Vartiainen, Tuomas Ti-
monen, Juhani Karila sekä 
Heikki Jalava. Ruotsis-
ta kirjailijapäiville saapuu 
kirjailija Solja Krapu sekä 
Virosta Jürgen Rooste. Ilo 
pohjoissuomalaisessa kir-
jallisuudessa -tilaisuudes-
sa puhuu kirjallisuuden 
professori Sanna Karku-
lehto. Esko Myllymäki lu-
ennoi aiheesta Ilo Päätalon 
tuotannossa. 

Topi Mikkola esittää ot-
teen Rosa Liksomin kir-
joittamasta Lapin punaiset 
hanget –monologista. Saa-
melaismuusikko Niillas 
Holmberg esiintyy avajai-
sissa. Lauantain klubilla 
musisoivat Oskari Heik-
kinen & Arktinen Voodoo 
-yhtye sekä a cappella -yh-
tye Pyrstötähdet. 

Tuomo Heikkinen

Uusi lastensairaala- 
varainkeräyksen 

Hyväntekeväisyys-
konsertin 28.2. järjestäjät

kiittävät 
kaikkia lahjoittajia, esiintyjiä, talkoolaisia ja 

yleisöä sekä yhteistyötahoja.
Keräys jatkuu. toivotaan mahdollisimman 
monien tahojen osallistuvan keräykseen. 

UUSI LASTENSAIRAALA TUKIYHDISTYS 2017 ry  
FI 935541 2820 019967 (OP Pohjola) 

viite 20170211
Keräyslupa: POHA 2020/2013/3385/15.11.2013

Jos haluat nimesi julkaistavaksi tukiyhdistyksen sivuilla, 
niin voit käyttää viitenumeroa: 20170208
lisätietoa: uusilastensairaala2017.fi

Koillismaan koulujen väli-
nen perinteinen hiihtokisa 
pidettiin tiistaina 1.4. Taival-
koskella. Hiihtotyyli oli va-
paa. Pudasjärvisistä voittoon 
hiihtivät Antti-jussi Raappa-
na pojat 11-vuotiaitten sar-
jassa ja pojat 14-vuotiaiden 
sarjan Aapo Hirvasniemi.

Tuloksissa mainitaan 
voittaja sekä pudasjärvis-
ten koululaisten sijoitukset 
ja ajat. 

Tulokset:
tytöt 10v 2 km
1.Minttu Auvinen Kuusa-
mo 7.55, 6 6. Venla Hallikainen 
10.03, 7. Thelise Nurmela 10.15, 
5 8. Enni Vengasaho 10.36 9. Til-
da Riekki 11.29.
Pojat 10v 2 km
1.Vilho Palosaari Kuusamo 7.21, 
4. Aleksi Pikkuaho 8.06, 5. Alek-
si Pikkuaho 6,06, 9. Niila Ervas-
ti 11.41. 
tytöt 11v 2 km
1.Annamaija Oinas Taivalkoski 
7.36, 3. Emmi Kemiläinen 8.13, 8. 
Essi Hinkula 9.06, 9. Helmi Vänt-
tilä 9.23.

Koillismaan koulujen välisissä 
kaksi voittoa Pudasjärvelle

Pojat 11v 2 km
1.Antti-Jussi Raappana Pudas-
järvi 6.14, 6. Huugo Riekki 8.21, 
7. Niklas Pesälä 8.53, 10. Juuso 
Parviainen 10.10.
tytöt 12v 2 km
1.Jonna Buller Taivalkoski 7.11, 
3. Anni Hirvasniemi 7.54, 6. An-
ni-Kaisa Taipale 8.42, 7. Maria 
Tauriainen 9.40.
Pojat 12v 2 km
1.Lauri Maaninka Kuusamo 6.21, 
3.Tuomas Pikkuaho 7.29, 5. Mik-
ko Pelttari 8.07, 9. Eetu Haata-
ja 10.25.
tytöt 13v 2km
1.Marianne Myllylä Kuusamo 
6.38, 4. Sonja Raappana 7.14, 8. 
Annie Luokkanen 9.44.
Pojat 13v 2km
1.Valtteri Korva Kuusamo 5.53, 
4. Miikka Tuohimaa 7.20, 5. Antti 
Riepula 8.03, 7. Tommi Pigg 8.34.
tytöt 14v 3km
1.Janina Vohlakari Kuusamo 
8.52, 3. Silja Vasara 13.54, 4. Min-
na Kummala 16.47, 5. Anniina 
Sarajärvi 16.51.
Pojat 14v 3km
1.Aapo Hirvasniemi Pudasjärvi 
9.39, 5. Joonas Laakkonen 11.36, 
6. Niko Kesti 1.58.

Numero 3. Venla Hallikai-
nen loppusuoralla.

Tasatyöntöä, P11 sarjan 
voittoon hiihti Antti-Jussi 
Raappana.

T12 sarjan palkintojen jako, 3:s Anni Hirvasniemi.

P16 sarjan palkintojen jako, 3:s Tuomas Väyrynen.

P14 sarjan palkintojen jako, voittaja Aapo Hirvasniemi.

tytöt 16v 3km
1.Pinja Buller Taivalkoski  8.44, 2. 
Elisa Nurmela 11.44.

Pojat 16v 3km
1.Anssi Savelius Taivalkoski 9.04, 
3. Tuomas Väyrynen 10.26, 5. 
Markus Kummala 12.08.

Kaupunginhallitus on kut-
sunut haastateltavaksi nel-
jä Pudasjärven kaupun-
ginjohtajaksi hakenutta 
ehdokasta, joita ovat: Min-
na Kärkkäinen, Aune Sor-
munen, Tomi Timonen ja 
Esko Rautiainen, joka on 
Askolan kunnanjohtaja 
ja antanut eilen, tiistaina 
suostumuksensa olla käy-
tettävissä ko. tehtävään. 
Haastattelut tehdään 22.4.

Neljä kaupungin-
johtajaksi 

hakenutta kutsuttu 
haastatteluun
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

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

KOIRATARHAT

kaaritalli
3,5x7,5 m

599,-
comanche bull
550 cc 4x4

comanche mönkijä
110 cc

comanche mönkijä
50 cc

comanche mönkijä
90 cc

3990,-

599,-

699,-
+ tk

+ tk

+ tk

samurai crossi
70 cc

samurai crossi
125 cc

sara 
kalusteryhmä
90 cm valkoinen

peilikaappi
valolipalla
600x640x150 cm

495,-+ tk

149,- 99,-

899,-+ tk

4x4 m

HOX! 

elemenTTeInä

2,4x2,4 m

649,-

299,-

399,-

kaaritalli 3x6 m

299,-

kaaritalli
4,5x9 m

990,-

HOX! 

elemenTTeInä

+ tk

399,-
200 g 500 g
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Keskustan Kurenalan paikal-
lisyhdistyksen perjantaina 
28.3. pidettyyn vuosikoko-
uksessa eduskunnan ajan-

Vehkaperä mukana Keskustan Kurenalan vuosikokouksessa
kohtaiset, polttavat terveiset 
toi kansanedustaja, EU vaa-
liehdokas Mirja Vehkaperä. 
Hän toi samalla uusia näkö-

kulmia EU-parlamentin tii-
moilta ja mahdollisuuksis-
ta miten voidaan vaikuttaa. 
Yhteinen näkemys on, että 

Mirja Vehkaperä puhumassa ajankohtaisia Eduskuntakuulumisia ja EU vaaliasioita.

vain äänestämällä voi vai-
kuttaa.

-Työn tekeminen ja toi-
meentulo on turvattava Poh-

jois-Suomessa. EU:sta on 
otettava se hyöty, mikä on 
saatavissa. Tärkeää on pal-
velujen ja tavaroiden liik-
kuvuusvapaus. Ensi kau-
della ovat suurina asioina 
päätettävänä energia- ja il-
mastoasiat. Haluamme tu-
kea uusiutuvien energioiden 
käyttöä, kertoi Vehkaperä. 

Tulevan eduskuntavaa-
lin jäsenvaaliehdokkaista 
oli paikalla Sami Pikkuaho, 
Hilkka Parkkisenniemi ja 
Vesa Riekki. Saimme kuul-
la heidän näkemyksiä tä-
män päivän kehitettävistä 
asioista. Puolueen eteen pi-

tää tehdä töitä. Huolissaan 
oltiin pitkien etäisyyksien 
ja harvaan asutun ihmisten 
oikeuden mukaisista ja ta-
sa-arvoisen elämän edelly-
tyksistä täällä Pudasjärvellä. 
Yhteinen huoli on palvelui-
den säilymisestä, työttömyy-
den hoidosta, luonnonva-
rojen hyödyntämisestä ja 
ihmisten voimavarojen riit-
tävyydestä myös syrjäseu-
duilla. Valtionosuusuudis-
tus ja kehysriihen tulokset 
puhuttivat myös kovasti ko-
kousväkeä.

Onerva Ronkainen

Syötteelle saatiin täksi hiih-
tokaudeksi uudet latukar-
tat ja infotaulut, joita on 
ulkona ja myös joissakin 
yrityksissä sisällä. Tauluista 
näkee, milloin kukin latu-
osuus on kunnostettu. Tau-
luissa on reaaliaikaista ku-
vaa kuudesta eri kohteesta: 
Luontokeskus, Luppove-
si, Kovalampi, Pikku-Syö-
te, Iso-Syöte huipun latu ja 
Pytkynpirtti. Näissä koh-
teissa on web-kamera ja 
hiihtäjälaskuri.

Internetissä www.syo-
te.fi/aktiviteetit/latupäi-
väkirja voi kukin katsoa la-
tureittien kunnostusta ja 
latukoneen kulkua. Siel-
lä on myös jatkuvasti web-
kamerakuvaa edellä maini-
tuista kohteista.

Tämä palvelu on hyvin 
odotettu ja nyt me Syöt-

Latukartat ja infotaulut ilahduttavat matkailijoita
teen yrittäjät saamme tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa 
nauttia näistä tiedoista. On-
gelmana on ollut hidas net-
tiyhteys: Infotaulut lakkaa-
vat toimimasta, kun ilma on 
pakkasen puolella. Syötteen 
Maansiirron työntekijät 
käyvät päivittäin käynnis-
tämässä infotaulut. Tähän 
tulee korjaus, kun kesällä 
saadaan kuituverkko. Siinä 
riittää nopeus, jotta laitteet 
toimivat.

Pytkynpirtin infotau-
lua ja latukarttaa olivat tut-
kimassa Limingasta huh-
tikuun alun viikonlopuksi 
Syötteelle hiihtämään tul-
leet Liisa ja Jukka Ylimarti-
mo sekä heidän tyttärensä 
Viola ja Linnea.

He kertoivat, että vuok-
rasivat Syötteeltä mökin, 
jolle he saapuivat perjantai- Jukka, Liisa, Viola ja Linnea Ylimartimo Syötteen latukartan ja infotaulun äärellä.

na ja olivat jo silloin illalla 
käyneet hiihtämässä. Lau-
antaina he tulivat autolla 
Pytkynpirtin läheisyyteen 
ja tapasin heidät katsele-
massa latukarttaa ja suun-
nittelemassa hiihtoreittiä 
Naamangan kierroksella. 
Kerroin heille myös latu-
profiileista ja myös näistä 
uusista latuinfotauluista ja 
-kartoista.

He kertoivat, että oli-
vat usein hiihtolamaviikot 
Syötteellä laskettelemas-
sa, kun tytöt olivat pie-
nempiä. Viola opiskelee 
Joensuussa ja Linnea Ro-
vaniemellä. Täksi viikonlo-
puksi he olivat tulleet käy-
mään vanhempiensa luona 
ja matkanneet lomailemaan 
Syötteelle.

Lahja Simonen

Eläkeläiset ry:n Jokilaak-
sojen Aluejärjestön kevät-
kokous oli 28.3. Pyhäjär-
ven Hiisituvalla. Paikalle 
saapui 19:sta eri eläkeläis-
järjestöistä, muun muassa 
Pudasjärveltä, kokousvä-
keä kaikkiaan 48 edustajaa 
ja seuraajat päälle. Aluejär-
jestön puheenjohtaja Teu-
vo Näätänen avasi koko-
uksen ja toivotti edustajat 

Eläkeläisillä monipuolinen toimintavuosi takana

tervetulleeksi. Tämän koko-
uksen puheenjohtajana toi-
mi paikallisen yhdistyksen 
puheenjohtaja Helena Lai-
tinen. Tervehdyksen koko-
ukselle toi vt. kaupungin-
johtaja Veikko Tikkanen. 

Toimintavuoden mer-
kittävin tapahtuma oli val-
takunnalliset Kesäpäivät ja 
siinä uutuuksina kiertoajelu 
nimellä Työväen Oulu sekä 

valokuvauskilpailu nimellä 
Eläkeläisen arki. Valokuvia 
oli kilpailussa satoja eri elä-
keläisiltä ja kiertoajelu saa-
vutti sekin uutuutena enna-
koitua suuremman suosion. 
Juhlapuheen piti Eläkeläi-
set ry:n puheenjohtaja Kale-
vi Kivistö.

Kylpylähotelli Kunto-
ranta puhuttaa eläkeläi-
siä joka kokouksessa. Elä-

Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen toi Pyhäjärven kaupungin tervehdyksen ko-
koukselle.

keläiset ry:n hallituksen 
jäsen Maija Nurminen ker-
toi tämän hetkisen tilanteen 
Kuntorannasta. Eläkeläiset 
ry on ostanut Kuntorannan 
kokonaan itselleen.

Jäsenhankintakilpailun 
kasvusta palkittiin Oulun 
Eläkeläiset ry, Utajärven 
Eläkeläiset ry, Haapajärven 
Eläkeläiset ry ja Pateniemen 
Eläkeläiset ry. Kunniakirjo-
ja luovutettiin jäsenmäärän 
pitkäaikaisesta myönteises-
tä kehityksestä Kiimingin, 
Alavieskan, Haukiputaan 
ja Pudasjärven Eläkeläiset 
ry:lle. 

Ilmoitusasioina mainit-
tiin Ylivieskassa järjestettä-
vät Eläkeläiset ry:n pohjoi-
sen alueen 50-vuotisjuhla, 
joka on 25.6.2014. Vuon-
na 2015 järjestetään retkei-
lypäivät, joiden valmiste-
lu aloitetaan. Jokilaakson 
aluejärjestö on saanut Kun-
torantaan Syystärräyksiin 
50 paikkaa, jotka täytetään 
eri yhdistysten eläkeläisis-
tä.

Hilkka Tihinen, 
kuva Veikko Meriläinen

Vuoden neljännessä ko-
kouksessaan valiokun-
ta siirtyi sähköiseen ko-
kouskäytäntöön, jonka 
käyttöön valiokunnan jä-
seniä opasti asiakassih-
teeri Jenny Kangas. Ko-
kousasiakirjat liitteineen 
lähetetään lisäksi säh-
köpostilla ja muutamal-
le henkilölle paperiversi-
oina.

Hallintojohtaja Sei-
ja Turpeinen esitteli va-
liokunnalle Pudasjärven 
kaupungin talouskatsa-
uksen. Projekteihin liit-
tyvät asiat kiinnostivat 
valiokunnan jäseniä, jo-
ten kokouksessa sovit-
tiin, että eri projektien 
päälliköt käyvät esitte-
lemässä hankkeitaan ja 
niiden käytäntöjä. Luot-
tamushenkilöt haluavat 
tietää hankkeiden ja pro-
jektien vaikutukset käy-

Alueyhteistyön ja  
elinvoiman valiokunnan 

kuulumisia
tännössä suhteessa niihin 
panostettuun euromää-
rään. Hankkeista tullaan 
laatimaan taulukkomuo-
toinen tietolähde, josta 
ilmenee hankkeiden käy-
tännön hyöty ja jatkoon 
jäänyt toiminta.

Palvelusuunnit-
telija Ritva Kinnu-
la esitteli valiokunnalle 
Kehittämistoimen käyt-
tösuunnitelman kuluval-
le vuodelle. Hän totesi, 
että kehittämisjohtajan 
virka on avoinna ja haku-
toimenpiteet meneillään. 
Kaupungin kuntasuun-
nitelman kärkihankkeet 
vuodelle 2015  ja suunni-
telmavuosille 2016-2017 
talousarvion näkökul-
masta otetaan käsittelyyn 
valiokunnan seuraavassa 
kokouksessa.

Sointu Veivo
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Pudasjärven reumayhdis-
tys järjesti keskiviikkona 2.4. 
seurakuntatalolla yleisöti-
laisuuden, jonka aiheena oli 
reumasairauden hoitoon ja 
taudin hallintaan liittyvät 
asiat. Tilaisuudessa oli pai-
kalla noin 100 asiasta kiin-
nostunutta kuulijaa.

Suomen Reumaliiton aluetoimintaa
tyksiä.

Keskeisenä aluetoimikun-
nan jäsenille järjestettävissä 
eri tyyppisissä tapahtumissa 
on vertaistuen mahdollista-
minen ja uusien verkostojen 
muodostuminen ja entisten 
hyvien toimintatapojen yl-
läpitäminen ja kehittämi-
nen. Toiminnassa korostuu 
tapahtumien järjestäminen 
ja yhteyksien ylläpitäminen 
yhdistysten jäsenten kesken 

niin mikro kuin makrotasol-
la. Toimintaa toteutetaan 
niin paikallisesti yhdistyk-
sissä kuin alueellisesti yhtei-
sissä tapahtumissa isommis-
sa tapahtumissa. Teemme 
myös kyselyitä jäsenten 
saamista terveys- ja sosiaa-
li- sekä kuntoutuspalveluis-
ta. Saamiemme palautteiden 
pohjalta teemme aloitteita 
liittoon sekä tarvittaessa pal-
velujen tuottajille.

Aluetoimikunnan koordi-
naatiota johtaa Suomen Reu-
maliitosta järjestöjohtaja Lea 
Salminen.

Kainuun, Pohjois-Poh-
janmaan ja Lapin aluetoi-
mikuntaa johtaa puheen-
johtaja Seija Heiskanen 
yhdessä aluetoimikunnan 
muiden jäsenten kanssa. 
Aluetoimikunnan jäsenet va-
litaan kerrallaan aina kolmi-
vuotiskaudeksi. Valinta ta-

pahtuu aluetoimikunnan 
järjestämässä kokoukses-
sa. Seuraava alueemme 
aluetapahtuma järjeste-
tään 26.-28.9 Rokualla. jos-
sa muun muassa luennoi 
reumatologian professo-
ri Markku Hakala. Päivil-
lä on mukana myös Reu-
maliiton toiminnanjohtaja 
Maria Ekroth.

Seija Heiskanen

Suomen Reumaliiton alue-
toiminnan tarkoituksena 
on yhdistysten toiminnan 
tukeminen, yhdistysten 
yhteistoiminnan lujitta-
minen sekä Suomen Reu-
maliiton alueellisen näky-
vyyden ja tunnettavuuden 
lisääminen. Valtakunnalli-
sesti aluetoiminnasta vas-
taa kahdeksan toimikun-
taa, joista pohjoisin on 
Kainuun, Pohjois-Pohjan-

maan ja Lapin aluetoimi-
kunta. Aluetoimikunta tu-
kee yhdistysten toimintaa 
ja vapaaehtoisten jaksamis-
ta, yhdistysten alueellista ja 
paikallista verkostoitumista 
sekä yhdistysten vaikutus-
toimintaa. Toimikunta voi 
järjestää yhdistyksille ja jä-
senille koulutuksia ja virkis-
tystapahtumia. Toimikun-
ta tiedottaa toiminnastaan 
myös alueensa reumayhdis-

Pudasjärven reumayhdis-
tyksen sihteeri Sihteeri An-
nikki Lasanen mukaan yh-
distyksessä on jäseniä on 
noin 100. Järjestämme ker-
ran kuukaudessa kerhoillan 
ja teemme myös erilaisia vir-
kistäytymisretkiä. Järjestäm-
me myös tilaisuuksia, jois-

Pudasjärven reumayhdistys järjesti reumasairauden hoitoon ja taudin hallintaan liit-
tyvät yleisötilaisuuden, jossa oli paikalla noin 100 asiasta kiinnostunutta kuulijaa.

Tiedolla kipua päin-yleisötilaisuuden kuulijat valmis-
tautumassa psykologi Leena Pesälän johdolla mieliku-
vaharjoitukseen.

sa annetaan informaatiota 
reumaan liittyvistä asiois-
ta. Reumaliiton vuoden 2014 
teemana on Tiedolla kipua 
päin, sen ympärillä nyt Pu-
dasjärvelläkin ollaan, totesi 
Lasanen.

Tilaisuudessa kuultiin 
terveydenhoitoalan ammat-

tilaisten luennot kivun hoi-
dosta, lääkkeistä sekä lii-
kunnasta. Reumaliiton 
aluetoimikunnan puheen-
johtaja Seija Heiskanen Kuu-
samosta kävi kertomas-
sa aluetoiminnan eduista ja 
hyödyistä jäsenyhdistyksille.

Reumahoitaja Kirsi Kipi-
nä kertoi muun muassa reu-
masairauden lääkehoitoon 
ja taudin seurantaan liitty-
vistä asioista sekä liikun-
nan merkityksestä. Kipinän 
mukaan tärkeisiin asioihin 
kuuluvat taudin varhainen 
tunnistaminen eli diagnoo-
si sekä lääkehoito ja kun-
toutus. Lääkehoidon tarkoi-
tus on sammuttaa tulehdus 

ja mahdollisuuksien mukaan 
myös pysäyttää sairauden 
eteneminen. Kokonaishoi-
don tavoitteena on hoidetta-
van työ- ja toimintakyvyn tu-
keminen. Kipinä muistutti, 
että www.oulunkaarenoma-
hoito.com -nettipalvelusta 
voi esimerkiksi varata ajan 
laboratorioon, katsella omia 
laboratoriovastauksia sekä 
lähettää viestiä muun muas-
sa reumahoitajalle. Viestiin 
vastataan viiden vuorokau-
den kuluessa. Sivustolle kir-
jaudutaan omilla pankkitun-
nuksilla.

Oulunkaaren terveyskes-
kuspsykologi Leena Pesä-
lä kertoi reumasairauden ki-

puasioista teemalla Kivun 
ja mielen hallinta. Kipupsy-
kologiksi valmistuva Pesälä 
kertoi, että kipuun liittyvät 
eri asiat ovat hyvin yksilölli-
siä, esimerkiksi kivun koke-
minen ja sille herkistyminen. 
Eroja löytyy sukupuolten ja 
jopa eri kulttuurien ja kan-
sallisuuksienkin välillä.

Pesälä totesi, että jos ki-
pua ei voida saada pois, ki-
vun kanssa täytyy oppia elä-
mään. Selviytymiskeinoja 
kivun kanssa elämiseen on 
hyvin monenlaisia. Keino-
valikoimiin kuuluu muun 
muassa ajatusten suuntaa-
minen mahdollisuuksien 
mukaan kivuista pois keskit-
tyen mukaviin ja miellyttä-
viin asioihin. Esimerkiksi it-
seään kiinnostavien asioiden 
tekeminen ja harrastaminen 
suuntaavat ajatukset muual-
le ja näin olo on mukavampi. 
Rentoutumis- ja mielikuva-
harjoituksista on saatu myös 
hyviä kokemuksia.

Pudasjärven tilaisuuden 
järjestäjät olivat iloisia tapah-
tuman suosiosta ja haluavat 
kiittää kaikkia osapuolia.

Pertti Kuusisto

Tiistaina 1.4. Pudasjärven 
Pohjantähden auditorios-
sa oli tarjolla tuhti paket-
ti vesistötietoutta. ProAg-
ria Oulun hallinnoiman 
VYYHTI-hankkeen järjes-
tämään tilaisuuteen ke-
rääntyi vajaa parikymmen-
tä henkeä kuuntelemaan, 
millaisia käytännön toi-
menpiteitä maa- ja metsäta-
loudessa sekä haja- ja loma-
asutuksessa voidaan tehdä 
vesistöjemme tilan paran-
tamiseksi. Lisäksi kerrottiin 
muun muassa uuden vesi-
lain mukaisista lupatarpeis-
ta sekä järvikunnostuksista, 
varsinkin poistokalastukses-
ta sekä hoitokalastuksesta.

Tilaisuuden aiheet herät-
tivät runsaasti keskustelua. 

Vesistötietoa jaettiin Pudasjärvellä

ProAgrian VYYHTI-hankkeen Pohjantähdessä järjestämässä työpajatilaisuudessa 
saatiin tietoa sekä keskusteltiin vilkkaasti vesistöjen kunnostukseen liittyvistä asi-
oista. Kuva Saara Ilkka

Etenkin poistokalastukses-
ta, tiettyjen kalalajien ku-
ten lahnan runsastumisesta 
alueen järvissä sekä niin sa-
notun roskakalan hyödyn-
tämismahdollisuuksista kes-
kusteltiin vilkkaasti. Myös 
liettyneiden purojen ja jär-
vien ruoppausmahdollisuu-
det herättivät paljon kysy-
myksiä. Lisäksi keskusteltiin 
kosteikkojen perustamis-
mahdollisuuksista.

Erilaisten vesistö- ja va-
luma-aluekunnostuskohtei-
den rahoitusmahdollisuu-
det olivat esillä tilaisuuden 
päätteeksi. Erityisesti ko-
rostettiin, että mikäli maan-
omistajilla tai paikallisilla 
yhdistyksillä tai muilla toi-
mijoilla on tiedossa omissa 

metsissään sopivia kosteik-
kokohteita, kannattaa niiden 
toteutusmahdollisuuksis-
ta luonnonhoitohankkeina 
tiedustella suoraan Suomen 
metsäkeskuksesta. Kaikis-
ta vesien- ja ympäristönhoi-
toon liittyvistä kohteista ja 
–ideoista kannattaa olla yh-
teyksissä VYYHTI-hankkee-
seen (www.proagriaoulu.
fi/fi/VYYHTI), sillä hank-
keen päätarkoitus on auttaa 
ja neuvoa kohteiden suun-
nittelussa ja toteutuksessa. 
Myös hankkeen kesän aika-
na tarjoamat maksuttomat 
retkeilyt erilaisille vesistö-
kunnostuskohteille kannat-
taa hyödyntää.

Riina Rahkila

Meistä jokainen kokee jon-
kinasteista kipua elämäs-
sään jossakin vaiheessa. 
Haluan tässä kirjoitukses-
sa tuoda tutuksi erästä vielä 
monelle hyvin tuntematonta 
kivun aiheuttajaa, Crps:ää. 
Sitä on kahta eri tyyppiä I- 
ja II.

Oireita ovat, Vaikea polt-
tava kipu, patologisia muu-
toksia luun ja ihon pinnassa, 
liika hikoilu, jäätävä tunne, 
kudoksen turvotus, extreme 
kosketustunto, raajan virhe-
asento, kynsi muutokset ja 
paineen tunne. 

Crps voi myös levitä toi-
seen raajaan, vaikka koko 
kehoon. Sitä esiintyy myös 
lapsilla. Tässä sairaudessa 
on tärkeä osa hoitohenkilö-
kunnalla, joka tunnistaa sen 
ajoissa, silloin saatetaan es-
tää kivun kroonistuminen.

Tämä sairaus oli muuta-
mia vuosia takaperin vielä 
tuntemattomampi, kuin tänä 
päivänä. Sain itse Crps:än 
työtapaturman seurauksena. 
Silloin jouduin etsimällä et-

Kipu- huono renki, 
säälimätön isäntä

simään tietoa, eikä vertaistu-
kea heti löytynyt.

Jos sinulla on kipsi tai kai-
nalosauvat, kaikki tietävät 
sinun olevan sairas ja kipeä. 
Mutta kipupotilaan sairaus 
ei näy aina päällepäin kuin 
vaikka vain pienenä ontu-
misena, ihmisten suhtautu-
minen on hyvin raadollista. 
Siksi on hyvin tärkeä saa-
da tietoa, sillä epätietoisuus 
herättää pelkoa ja epäilyjä. 
Crps yhdistys on vasta pe-
rustettu yhdistys jonka tar-
koitus on juuri sairaudes-
ta tiedottaminen ja siihen 
sairastuneiden tukeminen 
(www.suomencrps-yhdistys.fi).

Tässä yhteydessä halu-
an kiittää Pudasjärven reu-
mayhdistystä järjestämäs-
tään kipuluennosta, joka 
pidettiin seurakuntakodilla, 
näitä tarvitaan lisää. Vertais-
tuki on tärkeä, kipuryhmä 
olisi tarpeellinen.

Kipu on meillä jokaisella 
henkilökohtainen, se ei näy 
ulospäin mutta se sitoo ih-
misen usein muun elämän 

ulkopuolelle. Se lamaannut-
taa ihmisen, se on huono 
renki, mutta vielä säälimät-
tömämpi isäntä. 

”Kivun juuret ovat paksut ja 
vahvat, ne ovat löytäneet tiensä mi-
nun joka soluun, en kykene katko-
maan niitä. Jos yksi kuivaa pois, ti-
lalle on tullut jo kaksi uutta. Olen 
juurien keskiössä, pienenä sykkyräl-
lä..., Minun on oltava vahva, jatketta-
va taistelua, sillä tulee päivä, jolloin 
juuret kuivuvat ympäriltäni. Silloin 
minä elän jälleen”. 

Kuva ja teksti  
Päivi Pohjanvesi 
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Järjestyksessään toiset ke-
vätmyyjäiset ja hiihtocupin 
päätöskisa pidettiin Saraky-
län koululla maanantaina 
3.4. Tunnelmaltaan leppoisat 
myyjäiset olivat saaneet mu-
kavasti kylän väkeä liikkeel-
le. Suunsa sai rupattelun ja 
hiihtocupin osakilpailun seu-
rannan lomassa pistää make-
aksi niin grillimakkaran nau-

Kevätmyyjäiset ja urheilujuhlan tunnelmaa Sarakylässä
tiskelun kuin kahvittelunkin 
merkeissä. Myyjäisten tuotol-
la tuetaan Sarakylän koulun 
tulevaa luokkaretkeä, joka on 
tarkoitus tehdä Luulajaan. 

Sarakylän koulun ja ur-

heiluseura Sarakylän Saran 
yhteistyönä oli järjestetty jo 
kolmattatoista kertaa Sara-
kylän hiihtocup, jonka pää-
töskilpailu nyt hiihdettiin ja 
parhaat palkittiin. Hiihtocup 

on idealtaan leikkimielinen, 
neljän osakilpailun tapah-
tuma. Sarjoja on alle koulu-
ikäisistä yli 70-vuotiaisiin. 
Osallistuminen cupiin on ol-
lut aktiivista, sillä jokaises-
sa osakilpailussa on ollut 50-

60 kilpailijaa. Myöhemmin 
huhtikuulla kaikki cupiin 
osallistuneet tekevät yhteisen 
retken Puikkariin. Hiihtocu-
pin tarkoitus on kehittää ja 
ylläpitää hiihtoharrastuksen 
suosiota niin nuorten kuin 

vanhempienkin keskuudessa 
hauskan yhdessä tekemisen 
varjolla, kertoo cupin aktii-
vitoimitsija Kari Jylhänleh-
to. Umpihankihiihdossa hy-
vin menestynyt, neljänneksi 
sijoittunut Sarakyläläinen 
joukkue ”Metsäläiset” pal-
kittiin kyläseuran huomion-
osoituksella myös tapahtu-
man yhteydessä.

Petri Turunen

Onnelliset pokalistit Miik-
ka Kummala ja Matti 
Mathlin.

Virpi Holapan emännöimältä myyntipöydältä tekivät 
leivonnaiset nopeasti kauppansa. Ostoksensa on löy-
tänyt Sirkka Pankinaho.

Jännitys tihenee hiihtocupin viimeiseen osakilpailu-
lähtöön. Lähettäjinä Jukka Särkelä ja Vesa Sarajärvi.

Kahvileipäostosten jälkeen jono kulki arvanostoon, joita myymässä Katja Särkelä 
ja Marjo Illikainen.

Kaisa Nivala ja Mari Satokangas palkitsevat kyläseuran puolesta umpihankihiidos-
sa neljänneksi sijoittuneen Sarakylän joukkueen ”Metsäläiset”. Joukkueen jäsenet: 
Kari Jylhänlehto, Kalevi Särkelä, Jukka Särkelä ja Juha Viuhkola.

arpajaisvoittajat: Leivänpaah-
din, Annie Luokkanen, Iittalan 
muki ja hopeatoffeet Ville Manni-
nen, kynttilä - lautasliinasetti Senja 
Jurmu, tuikku - lautasliinasetti Ali-
sa Luokkanen, kynttilälyhty Timo 
Heikkilä, after eight - suklaata 
Katja Särkelä, pääsiäispupu Iiro 
Viuhkola, muumi - tyynynpäälliset 
Leevi Luokkanen, kahvipaketti Eli-
as Viuhkola, partylite tuoksukynt-
tilä Janette Manninen ja Helmi - 
kaulakoru Carita Sarajärvi.

Puuseppäosaajat yhdistivät osaamistaan
Kuusi vuotta toimineen 
Kaappi- ja levypalvelun 
Marko Rautio sekä pitkän 
linjan puuseppä ja puusep-
päyrittäjä Juhani Kylmä-
nen yhdistävät ammatti- ja 
palveluosaamistaan.  Yli 40 
vuotta puuseppänä ja kir-
vesmiehenä toiminut ja vii-
si vuotta puusepän yritys-
tä pyörittänyt Kylmänen 
siirtyy Marko Raution pal-
velukseen ja tuo osaami-
sensa Raution yritykseen. 
Kaappi- ja levypalvelu tar-
joaa puusepän työt laidasta 
laitaan avaimet käteen pe-
riaatteella. Tuotteinaan ja 
erikoisosaamisenaan ovat 
muun muassa keittiökalus-
teet, portaat ja saunat sekä 
niiden valmistus ja asen-
nus.  Asiakkaina Rautiolla 
ovat sekä yksityiset että ra-

Pitkänlinjan puuseppäosaajat Juhani Kylmänen ja Marko Rautio. Taustalla Kaappi- 
ja Levypalvelun asentamat keittiökalusteet.

kennusalan yritykset. Rau-
tion yrityksessä Kylmäsen 
työparina toimii myös Juha 
Pintamo-Kenttälä. Näin ol-
len Rautiolle itselleen jää 
enemmän aikaa tehdä asia-
kaspalveluun liittyviä töitä 
esimerkiksi töiden suunnit-
telua varten. Juhani Kylmä-
sen tekeminä töinä löytyvät 
Pudasjärveltä muun mu-
assa Pikku-Paavalin päi-
väkotiin taidolla valmiste-
tut portaat ja Hirsikunnaan 
portaat ja saunan lauteet. 
Raution yritys on saanut 
avainlipputunnuksen, joka 
tarkoittaa korkeaa yli 90 
prosentin kotimaisuusastet-
ta raaka-aineissa.

Petri TurunenJuhani Kylmäsen valmis-
tamat portaat päiväkoti 
Pikku Paavalissa.

Hetepirtin perinteiset He-
tekylän Nuorisoseuran jär-
jestämät pääsiäisen hiih-
tokilpailut hiihdettiin tänä 
vuonna normaalia aikai-
semmin lumen vähäisen 
määrän takia. Oman ky-
län väkeä ei hiihtämäs-
sä ja yleisössä paljoa näh-
ty, mutta osallistujia oli 
saapunut mukavasti ym-

Hetepirtillä hiihtokisat
päri Pudasjärveä. Hiihto-
paikalla grillattiin makka-
raa ja sisällä Hetepirtillä oli 
mahdollisuus ostaa vohve-
likahvit ja osallistua arvon-
taan kisojen palkintojenja-
koa odotellessa. Hiihtäjille 
tarjottiin kuumaa mehua 
tai kahvia. 

Lasten luokissa oli yh-
destä kolmeen osallistu-

jaa luokassa, joten kaikki 
osallistujat saivat mitalit 
sekä karkkipussit palkin-
noksi suoristuksistaan. Ai-
kuisten arviointihiihdossa 
hiihdettiin sama reitti myö-
tä- ja vastapäivään tavoit-
teena sama aika kummalta-
kin kierrokselta. Voiton vei 
Hannu Paavola 0,37 sekun-
nin tarkkuudella. 

Hetepirtin kevättalvi 
jatkuu lauantaina bingon 
merkeissä ja pääsiäistans-
seilla lauantaina 19.4. He-
tekylän Nuorisoseuran toi-
mijat kiittävät mukavasta 
ulkoilupäivästä!

Jenni NaumanenPalkintoa Anne Herukalle jakamassa Hetekylän Nuoriso-
seuran sihteeri Jenni Naumanen, puheenjohtaja Sau-
li Sarjanoja sekä varapuheenjohtaja Urpo Puolakanaho.
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Tulokset 
nuoret 16 v 
1. Joonas arola 7515 g.
naiSVeteraanit
1. Aila Heiskanen 10885, 2. Lil-
li Latvalehto 10745, 3. Anne-
li Väisänen 8440, 4. Saimi Kuu-
sisto-Mikkonen 8440, 5. Sirkka 
Kokko 8275, 6. Vuokko Kor-
teslahti 7635, 7. Aila Huhta-
kangas 6220, 8. Vuokko Kurvi-
nen 5630, 9 Alli Halkola 4660, 
10. Vappu Kurttila 3720, 11. 
Hilda Haanela 1990.
mieSVeteraanit
1. Ahti Kokko 18480, 2. Rei-
jo Härkman 16790, 3. Esko 

Orava 14390, 4. Pekka Kurt-
tila 10430, 5. Seppo Heikki-
nen 10100, 6. Taisto Latva-
lehto 9920, 7. Viljo Koukkari 
9190, 8. Timo Kulojärvi 9050, 
9. Ensio Takkinen 8510, 10. 
Reino Soronen 8490, 11. Alpo 
Kukka 7855, 12. Veijo Heiska-
nen 7225, 13. Juha Syvärinen 
6255, 14. Osmo Arkivuo 6150, 
15. Kauko Lahtinen 5430, 16. 
Markku virtanen 4300, 17. 
Matti Mikkonen 4075, 18. Toi-
vo Männikkö 2400.
naiSet 
1. Tanja Vilminko 14465, 2. Kat-
ja Siekkinen 11220,  3. Sirkka 
Kohtala 10950, 4. Raija Veteläi-

nen 10105, 5. Maija-Liisa Kuo-
rilehto 8310, 6. Maarit Pitkä-
nen 7930, 7. Erja Siilanen 7635, 
8. Marianne Viinikainen 7605, 
9. Liisa Karjalainen 7235, 10. 
Hannaleena Poropudas 5360.
miehet 
1. Jari Heinonen 20070, 2. Jan-
ne Rinnemaa 15970, 3. Jor-
ma Vilminko 14950, 4. Hannu 
Kellolampi 14280, 5. Jani Ora-
va 13845, 6. Mauri Sydänmet-
sä 13300, 7. Janne Peltoniemi 
12340, 8. Timo Siilanen 12290, 
9. Mauno Kuorilehto 12240, 
10. Ismo Karhunen 12170, 11. 
Vesa Teivaanmäki 11400, 12. 
Jarkko Arola 11300, 13. Kari 

Tuhkanen 11260, 14. Janne 
Poikajärvi 10865, 15. Seppo 
Huttu 10585, 16. Sulo Kangas 
9205, 17. Juha Sivonen 8985, 
18. Eero Kurikka 8715, 19. 
Juha Keränen 8040, 20. Tarmo 
Perkiö 7800, 21. Kalevi Sini-
salo 7185, 22. Timo Koskinen 
6815, 23. Jouko Karjalainen 
6730, 25. Pertti Pesälä 6390, 
26. Ari Mahlakaarto 5910, 27. 
Eero Takkinen 5900, 28. Aimo 
Pätsi 5865, 29. Juha Laakkonen 
5795, 30. Pertti Raiskio 5570, 
31. Ari Kaurala 5205.

Pudasjärven Virkistyskalas-
tajat järjestivät viime sun-
nuntaina 6.4. Pudasjärven 
Havulan rannassa pilkki-
kilpailut, johon osallistui 73 
pilkkijää. Hyvistä kalasaa-
liistaan tunnettu kisa hou-
kutteli paikalle kilpailijoi-
ta myös ympäristökuntien 
alueilta aina Kuusamoa ja 
Raahetta myöten. Viisi tun-
tia kestänyt kilpailu käytiin 
kirkkaan auringonpaisteen 
ja pohjoistuulen vallites-
sa. Ensimmäisen kilpailijan 
tullessa punnituspaikalle jo 
ennen kilpailuajan loppu-
mista, rannassa uumoiltiin, 
että taitavat saaliit tällä ker-
taa jäädä vähäisiksi verrat-
tuna edeltävän vuoden kil-
pailun jättisaaliisiin. Viime 
vuonna kolme kalastajaa toi 
punnituspaikalle yli 20 kiloa 
painavan saalispussin, jo-
ten ihmeteltävää silloin riit-
ti kanssakilpailijoilla ja ylei-
sölläkin.

Kun nyt sunnuntain ki-
san loputtua pilkkijät lopulta 
saapuivat rantaan punnitus-
jonoon, saivat heikon kalan-
saaliin ennustajat perua pu-
heensa. Jo ensimmäisten 

Pudasjärven pilkkikisojen vetonaulana suuret kalasaaliit
joukossa punnitukseen tul-
lut miestensarjalainen nos-
ti vaa`alle 14 kilon huiteilla 
olevan kalapussin ja pun-
nitusjonossa olevilla näyt-
ti olevan käsissään kunni-
oitettavan kokoisia pusseja, 
osalla jopa kaksi. Kun pun-
nitus lopulta oli ohi, selvisi, 
että kehnosta kalastussääs-
tä huolimatta yli kymmenen 
kilon saaliin oli saanut yh-
teensä 26 pilkkijää. Punni-
tuksessa käyneiden kaikkien 
pilkkijöiden yhteenlaskettu 
saalis oli 635 kiloa.

Tällä kertaa kaikkien kil-
pailusarjojen voiton veivät 
ulkopaikkakuntalaiset pilk-
kijät. Nuorten sarjan voitta-
ja taivalkoskelainen Joonas 
Arola sai 7,715 kiloa, nais-
veteraanien kuusamolainen 
Aila Heiskanen 10,885 ki-
loa, naisten sarjan raahelai-
nen Tanja Vilminko 14,465 
kiloa ja miesveteraanien yli-
kiiminkiläinen Ahti Kokko 
18,480 kiloa.

Suurimman, yli 20 kilon 
saaliin sai narrattua mies-
ten sarjassa raahelainen pilk-
kikonkari Jari Heinonen. 
Heinonen totesi, että Pu-

Ryhmäkuvassa Pudasjärven pilkkikisan eri sarjojen suurimman kalasaaliin napan-
neet: miesten sarjan raahelainen Jari Heinonen, miesveteraanien ylikiiminkiläinen 
Ahti Kokko, naisten sarjan raahelainen Tanja Vilminko, nuorten sarjan taivalkoske-
lainen Joonas Arola ja naisveteraanien kuusamolainen Aila Heiskanen.

Useimpien pilkkijöiden 
kalansaalis koostui pää-
asiassa pienistä, jopa alle 
10 sentin mittaisista sär-
jistä ja ahvenista.

Miesten sarjan 20,070 kilon saaliillaan voittanut raahe-
lainen Jari Heinonen kertoi, että Pudasjärven kevääl-
liseen pilkkikilpailuun osallistuu mielellään nimen-
omaan hyvien kalasaaliiden vuoksi.

dasjärven kisat ovat hänen 
pilkkikilpailukalenterissaan 
yksi kevään mielenkiintoi-
simpiin kuuluvista. Tähän 
kilpailuun hän kertoi osal-
listuvansa mielellään nimen-
omaan hyvien kalasaalii-
den vuoksi. Heinonen kertoi 
pilkkineensä pääosin särjistä 
koostuneen saaliinsa kirkon 
rannan tuntumassa viehei-
nään pystypilkki ja sen alla 
mormuska.

Pilkkijöiden päivän ura-
kasta kertoo jotakin se, että 
eräs alle 15 kilon saaliin mor-
muskalla pilkkinyt oli ot-
tanut oman pilkkisaaliinsa 
mukaan ja laskenut kotona 

kalojen kappalemäärän. Las-
kun mukaan pussista oli löy-
tynyt parikymmentä ahven-
ta ja 433 särkeä. Tämä saalis 
koostui pääosin pienistä, alle 
kymmenen sentin mittai-
sista särjistä. Koska kala oli 

syönyt hyvin vain osan ai-
kaa kisasta, voi vain arvailla, 
paljonko paremmalla syön-
nillä ja normaalikoon särjistä 
koostuva kalapussi olisi pai-
nanut. Päivän pilkkisaalis ei 
mennyt hukkaan, koska pu-

dasjärveläinen Juha Tenhu-
nen kävi hakemassa kaikki 
pilkkijöiden jättämät kala-
pussit, pakastavansa kalat ja 
syöttävänsä ne myöhemmin 
koirilleen.

Pärjänsuon Hupitoimikunta 
järjesti onnistuneen ulkoilu-
päivän Kiiskimontulla 29.3. 
Sää suosi ulkoilijoita. Muu-
taman pakkasasteen ja au-
ringonpaisteen keskellä oli 
lysti laskea mäkeä, syödä 
makkaraa, nauttia moottori-
kelkka- ja mönkijäajeluista ja 
vaihtaa kuulumisia iloisessa 
tunnelmassa. Kävijöitä oli-
kin yli 80, joista 40 oli lapsia. 

Mäenlaskun lomasta pii-
pahdettiin istahtamassa laa-

Monipuolinen ulkoilupäivä Pärjänsuolla
vun ympärille tuoduilla, 
porontaljoilla päällystetyil-
lä penkeillä ja syötiin mak-
karaa sekä juotiin mehua. 
Nuotio loi asiaankuuluvaa 
tunnelmaa. Kaikille oli mak-
sutta tarjolla myös kahvia, 
kuumaa kaakaota, pullaa, 
keksejä sekä makeisia. Läpi 
tapahtuman oli mahdollista 
ostaa myös arpoja, joita kii-
tettävästi menikin. Onnet-
tarina arpajaisissa toimivat 
lapset ja se olikin mieluista 

puuhaa!
Lapset olivat eritoten rie-

muissaan moottorikelk-
ka- ja mönkijäkyydityksistä. 
Kelkkoja oli kaksin kappa-
lein, eikä koskaan ollut tyh-
jää paikkaa kun kierrokselle 
lähdettiin. Aikuiset vaihtoi-
vat kuulumisia hyvässä hen-
gessä. Paikallaolijat totesi-
vatkin tyytyväisinä, kuinka 
hienoa on, että tällaisia yh-
teisiä tapahtumia järjeste-
tään. Hupitoimikunta järjes-

Pojat eväs- ja lepotauolla mäenlaskun lomassa.

Tapahtumakävijöitä 
oli yli 80.

Kelkka- ja mönkijäkyydit 
olivat lapsille hyvin mieluisia.

tää vuosittain pikkujoulut 
sekä kesätapahtuman. Nyt 
järjestetty talvinen ulkoilu-
päivä oli lajissaan ensimmäi-
nen.

Kaiken kaikkiaan tapah-
tuma oli hyvin onnistunut 
ja mieleenpainuva sekä iki-
muistoinen. Lämmin kiitos 
Hupitoimikunnalle, muille 
järjestelyihin osallistuneille 
sekä kaikille kävijöille!

Mirka Pääkkö 
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Maurin simulaattorilla pe-
lattiin kolmen viikon kii-
vas golfkisa kentällä, jon-
ka nimi on Quinault Golf 
Course, Par 72 - 6661 met-
riä.

Kentän kuvaus ei kerro 
kaikkea kentän haasteista ja 
yllätykset löytyvät vasta pe-
latessa:

-Tällä puistokentällä on 
tietysti paljon lehtipuita. 

Kiivas golfkisa simulaattorilla
Väylät ovat leveitä ja pit-
kiä, mikä antaa mahdol-
lisuuden laulattaa lähdöt 
driverin kanssa. Kuitenkin 
voimakkaat tuulet tekevät 
avaukset haastaviksi. Kent-
tä sijaitsee Pohjois-Caroli-
nassa Yhdysvalloissa, jossa 
Appalakit komeine lumi-
huippuineen luovat upean 
tunnelman.

Greenien läheisyyteen 

pääsimme kohtuullisilla 
lyöntimäärillä, mutta itse 
greenit olivat vinoja ja vai-
keita. Useat greenit olivat 
niin vinoja, että pallo ei py-
sähtynyt reiän tienoille, 
vaan valui kauas reunalle. 

Kolmen viikon tahkoami-
sen jälkeen kuitenkin jy-
vät seuloutuivat akanoista 
seuraavasti:

naiset: 1) Lea Törrö, 14 Bo-
gey-pistettä, 2) Maaret Ihme 
13, 3) Jaana Iinattiniemi 7.
miehet: 1) Eero Jussila 22, 2) 
Mauri Kavalus 21, 3) Jari Jus-
sila 17, 4) Pertti Polojärvi 17, 
5) Mikko Hietava 16, 6) Seppo 
Goman 16, 7) Pekka Kinnunen, 
8) Matti Illikainen 14, 9) Pauli 
Rinne, 10) Olavi Leinonen, 11) 
Tauno Kujala, 12) Veikko Kok-
ko.

Voittajalle luovutettiin 
palkinnoksi puttaus-harjoi-
tusmatto.

Seuraavaksi kisataan 
huhtikuun loppuun saak-
ka kenttää nimeltä Ranmo-
de Downs, joka on hieman 
edellistä helpompi. Kent-
tä löytyy Surrey Hillssistä, 
Englannista. Liukkaat ja ko-
vat väylät aaltoilevat vih-
reänä, sekä lammet ja syvä 
metsä ovat tunnusomaisia 
tälle kentälle. Kenttä sopii 
aloittelijoille, koska se on 
lyhyt. JJMaaliskuun kilpailun voittajat Lea Törrö, Eero Jussila ja Mauri Kavalus sekä Jari 

Jussila.

Puikkarissa pidettiin maalis-
kuun uintikisat sunnuntaina 
30.3. Osallistujia oli yhteen-
sä 15. PK

tytöt 6v.  Vapaa 10 m 1. Sara 
Leino 13.8.
Pojat 6v. Vapaa 10 m 1. Jaakko 
Muranen 14.6. 
tytöt 7v. Vapaa 10 m 1. Neea 
Moilanen 21.0.
Pojat 7v. Vapaa 10 m 1. Kons-
ta Ritola 19.9, 2. Joona Kokko 
20.1. 
tytöt 8v. Vapaa 15 m 1. Oona 
Ritola 19.9. 
Pojat 9v. Vapaa 15 m 1. Joo-
nas Muranen 15.7, 2. Joona Taka-
rautio 18.4.
tytöt 10v. Vapaa 25 m 1. Anni 
Runni 28.5, 2. Sofia Harju 29.5.

Maaliskuun uintikisa
tytöt 10v. Selkä 25 m 1. Anni 
Runni 26.8, 2. Sofia Harju 38.6 
tytöt 11v. Vapaa 25 m 1. Ja-
nette Takarautio 20.6, 2. Moona 
Panuma 26.7. 
tytöt 11v. Selkä 25 m 1. Ja-
nette Takarautio 25.1, 2. Moona 
Panuma 28.9.
tytöt 13v. Vapaa 100 m 1. El-
la-Mari Liukko 1.36.6.
Pojat 13v. Vapaa 100 m 1. 
Arttu Runni 2.21.6.
tytöt 13v. Selkä 50 m 1. Jo-
hanna Pesonen 1.00.6.
Pojat 13v. Selkä 50 m 1. Arttu 
Runni 1.22.26.
tytöt 13v. rinta 50 m 1. Ella-
Mari Liukko 54.5, 2. Johanna Pe-
sonen 1.10.9.
Pojat 13v. rinta 50 m 1. Arttu 
Runni 1.20.5

Ryhmäkuvassa Puikkarin lasten uimakilpailun osallis-
tuneet tyytyväiset osallistujat. Kuva Salme Pesonen.

Pudasjärven yrittäjien kevät-
kokous pidettiin lauantaina 
29.3. Syötteen Eräpalveluil-
la. Väkeä oli paikalla reilut 
20 henkeä. Kokouksen lisäk-
si yrittäjät Janne ja Johanna 
Määttä esittelivät yrityksen-
sä toimintaa kertoen olleen-
sa yrittäjinä viitisen vuotta. 
Siperian husky vetokoiria 
on tarhassa 92, jotka kaikki 
isäntä ja emäntä tunnistavat 
nimeltä. Vetokoirat aloitta-
vat yleensä työnsä noin kol-
me vuotiaana ja vanhin vielä 
työssä, tosin jo vain hitaam-
missa safareissa, oleva koira 
on 14-vuotias. Koiravaljak-
koajeluja tilaavat pääasiassa 
ulkomaiset asiakkaat, mut-
ta ilahduttavaa on, että ko-

Yrittäjien 
kevätkokous Syötteellä

timaisten asiakkaiden osuus 
on ollut lisääntymässä. 

Kevätkokousasioiden li-
säksi päätettiin tukea me-
neillään olevaa Pudasjärven 
jäähallihanketta ostamalla 
10 kpl Kiinteistö Oy Pudas-
järven jäähallin osakkeita, 
joiden yhteishinta on 1000 
euroa. Päätettiin myös vas-
tata Pudasjärvellä meneil-
lä olevaan kampanjaan sekä 
Suomen Yrittäjien puheen-
johtaja Mikko Simonlinnan 
vetoomukseen osallistua 
Uusi lastensairaala hank-
keen keräykseen 50 eurolla. 

Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Jari Keskiaho ja 
sihteerinä Jaana Mourujär-
vi.  HT

Yrittäjien puheenjohtaja Marko Rautio avaamassa ko-
kousta. Edessä oleva Aila Helve esitteli tilit ja toimin-
takertomuksen ja kokouksen sihteerinä toimi Jaana  
Mourujärvi (keskellä). 

Vaaliasiat esillä Keskustan 
kunnallisjärjestön kokouksessa

Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan piirin puheen-
johtaja Matias Ojalehdol-
la oli paljon ajankohtaista 
kerrottavaa.

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön vuosikokousväki kuuntelemassa piirin 
puheenjohtajan terveisiä.

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestön vuosikokous 
oli perjantaina 4.4. kaupun-
gintalossa. Kokouksessa oli 
vierailijana Keskustan Poh-
jois-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Matias Ojalehto 
Oulusta ja toi piirin tervei-
set. 

-Eu-vaalityö käynnissä, 
Keskustan ehdokaslista on 
hyvä ja monipuolinen. Vaa-
libussi kiertää ja on Pudas-

järvellä perjantaina 6.5. kello 
13.30-15 S-marketin parkki-
paikalla. Mukana on EU vaa-
liehdokkaita ja paikallisia 
kunnallisjärjestön toimijoi-
ta. Pudasjärvellä järjestetään 
vaalitapahtumia Euroopan 
parlamentin vaaleja edeltä-
vinä kahtena viikonloppu-
na. Myös eduskuntavaalei-
hin valmistautuminen on 
jo hyvin käynnissä. Avain 
vaaleissa ja muussakin toi-

minnassa menestymiseen 
on hyvä yhteistyö nuorten 
ja vanhempien, kokeneiden 
toimijoiden välillä, mainitsi 
Ojalehto. 

Kokouksessa todettiin, 
että Pudasjärveltä on tällä 
hetkellä kaksi keskustalais-
ta ehdokasta, Vesa Riekki ja 
Hilkka Parkkisenniemi pyr-
kimässä kansanedustajaeh-
dokkaaksi, mutta paikallis-
osastoilla on oikeus asettaa 

ehdokkaita toukokuun lop-
puun asti.

Keskustan Pudasjär-
ven kunnallisjärjestön pu-
heenjohtajaa Mari Käl-
käjää esitetään jäseneksi 
puoluevaltuustoon, kun 
henkilövalinnat tehdään 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
vuosikokouksessa tuleva-
na viikonloppuna Nivalas-
sa.  HT

Kirkkoneuvoston ko-
kouksessa maanantaina 
24.3. allekirjoitettiin tilin-
päätös vuodelta 2013. Ti-
linpäätöksestä kävi esille 
että seurakunnan tilikau-
den tulos oli 17 834 euroa. 
Poistoeron ja varausten 
muutosten jälkeen ylijää-
mää oli 37 853 euroa, joka 
määrättiin siirrettäväksi 
taseen yli-/alijäämätilil-
le. Hautainhoitorahaston 
jäi puolestaan tilikaudella 
alijäämäiseksi noin 1 650 

euroa.
Taivalkosken seura-

kunta oli lähettänyt kut-
sun kirkkoherra Tuomo 
Törmäsen virkaanasetta-
mistilaisuuteen 13.4.2014. 
Kirkkoneuvosto nimesi 
Pudasjärven seurakunnan 
virallisiksi edustajiksi ti-
laisuuteen kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja Arvo 
Niskasaaren ja kirkkoneu-
voston varapuheenjohtaja 
Tuulikki Tihisen. JK

Lauantai-illan tanssit 12.4 
Hotelli Iso-Syötteellä tah-
dittaa tanssiorkesteri Crys-
tal. Yhtye on perustettu alku-
vuodesta 1997 ja ensimmäiset 
keikat sijoittuvat pääsiäiseen 
-97. Lähtökohtana ja päämää-
ränä ovat olleet hyvät melo-
diset kappaleet ja tanssittavat 
rytmit. Tätä samaa linjausta 
yhtye on vaalinut alusta alka-
en. Tällä hetkellä yhtye kes-
kittyy kappalevalikoimas-
saan pienempään määrään, 
mutta hienoimpiin sävelmiin 
uusien haastavien sovitus-
ten kera, mitä laajasta tanssi-

Tanssiorkesteri Crystal 
Hotelli Iso-Syötteellä

musiikin repertuaarista löy-
tyy. Yhtyeessä soittavat Kari 
Korhonen koskettimet/laulu, 
Tarmo Huovinen rummut, 
Janne Kiuttu basso/laulu. PT

Seurakunnan 
tulos ylijäämäinen
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

• 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

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

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

 

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

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)

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

LEIRINTÄALUE, MAJOISTUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

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

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KONEPAJAT

> Isännöintiä > kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKE-

MISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!  

!

Ilmoita palveluhakemistossa 
puh. 040 1951 732

Jongun vesialueen osakas-
kunta piti tiistaina 30.3. 
hoitokunnan järjestymis-
kokouksen ja osakaskun-
nan vuosikokouksen Jon-
gun kyläyhdistyksen 
kylätalolla.  Vuosikoko-
uksen jälkeen pidetyssä 
hoitokunnan järjestäyty-
miskokouksessa puheen-
johtajaksi valittiin Antero 
Kokko ja varapuheenjoh-
tajaksi Aimo Lehmikangas. 

Osakaskunnan vuosiko-
kouksen puheenjohtajak-

Jongun osakaskunta käsitteli kalastusasioita
si valittiin Janne Moilanen, 
sihteeriksi Tarja Paukke-
ri sekä pöytäkirjan tarkas-
tajiksi ja äänten laskijoik-
si Jukka Tiirola ja Lauri 
Ronkainen. Kokous hyväk-
syi vuoden 2013 hoitokun-
nan toimintakertomuksen, 
edellisen vuoden tilit ja toi-
minnantarkastajien lau-
sunnon tilien ja hallinnon 
hoidosta. Tilinpäätös vah-
vistettiin ja myönnettiin 
tili- ja vastuuvapaus hoi-
tokunnalle ja vastuullisille 

toimihenkilöille.
Päätökset pyydysyksi-

köistä hyväksyttiin pidet-
täväksi edellisen vuoden 
kaltaisena. Kalastukseen 
käytettävissä olevista 4000 
pyydysyksiköistä osakkai-
den kotitarvekalastukseen 
varataan 3500 yksikköä ja 
tilapäiseen sekä virkistys-
kalastukseen 500 yksikköä. 
Eri pyyntimuotojen ja pyy-
dysten osalta pyydysyksi-
köistä päätettiin seuraavaa: 
trooli /talvinuotta 20 pyy-

dysyksikköä, katiska 0,5, 
nuotta 1, pitkäsiima 1, rysä 
1, paunetti 10 ja verkko 1.

Hoitokunnassa jatkavi-
na jäseninä ja heidän va-
ramiehinään ovat Tauno 
Moilanen varalla Kari Pa-
losaari, Pekka Harju va-
ralla Jukka Kälkäjä, Tar-
ja Paukkeri varalla Sinikka 
Paukkeri. Hoitokunnan 
erovuorossa olevien tilal-
le seuraavaksi kaksivuo-
tiskaudeksi valittiin kolme 
jäsentä ja heille henkilö-

kohtaiset varamiehet: Juk-
ka Tiirola varalle Sauli 
Harju, Aimo Lehmikangas 
varalle Eero Eskola, Antero 
Kokko varalle Veikko Häy-
rynen. Toiminnantarkasta-
jiksi valittiin Matti Rantala, 
varalle Kauko Nevanpe-
rä ja toiseksi tarkastajak-
si Päivi Pohjanvesi varal-
le Helena Ojala. Edustajiksi 
kalastusalueen ja muihin 
kokouksiin valittiin hoito-
kunnan puheenjohtaja, va-
ralle hoitokunnan varapu-

heenjohtaja tai joku muu 
hoitokunnan jäsen. 

Kokouskutsut päätet-
tiin julkaista Iijokiseudus-
sa, Pudasjärvi lehdessä ja 
Pudasjärven kaupungin in-
ternet sivuilla. Muista käsi-
teltävistä asioissa Haukiki-
sa ehdotettiin pidettäväksi 
kahvituksineen touko-ke-
säkuun vaihteen tienoilla 
yhdessä maa-ja kotitalous-
naisten kanssa. PK
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MYYDÄÄN

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

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

vUOKRATTAvANA YKSIÖ JA 
4 h + KEITTIÖ Puhoskylässä

Leikkaus asiakkaan toiveiden mukaan.

Raimo Pokka puh. 0400 185 892 

Myydään Pudasjärvellä 
tuotettua ja jalostettua 
KARITSANLIhAA.

Litteä tietokoneennäyttö LG 
19” ja IBM näppäimistö. Yh-
teish. 30 €. P. 0400 192 712.

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

Moottoripyörä Honda  CBR 
1000F, vm. 1990, hp. 2200 €. 
P. 0400 326 053.

Moottoripyörä BMW K 1200 
GT vm. 2008. Virheetön ja hy-
villä varusteilla. Kysy tarjous 
p. 0400 286 033 (klo 17.30-
20.30).

Ässä  kevyt peräkärry, rekiste-
rissä, avomalli, omapaino 120 
kg, kantavuus 440 kg, leveys 
147 cm, h. 285 €. Nouto Syöt-
teeltä. P. 0500 281 581.

Poikien XTREME polkupyörä, 
rengaskoko 26 ja 7 vaiht. Hy-
väkunt. ja siisti. Hinta 150 €. P. 
040 191 0684.

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on 
maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt 
ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuval-
linen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). Sama ilmoitus 
toistetaan vain kahdesti.

Viikonloppuna pilkkikan-
saa kokoontuu Paljakan 
matkailukeskukseen Puo-
langalla. Alueella pilkittävä 
Paljakka Pilkit on jo kaikki-
en aikojen kymmenes kisa. 
Tapahtumasta on tullut kol-
mepäiväinen, jossa viime 
vuosina on ollut toistatuhat-
ta pilkkijää. Ainakin saman 
verran ja vähän enemmänkin 
kilpailijoita matkailuyrittäjä 
Juha Haanela vartoilee nyt-
kin, varsinkin karttuisan pal-
kintosaaliin toivossa. Jäästä 
ei tule olemaan puutetta: Ra-
kennusjärvellä kaira menee 
jäästä juuri ja juuri läpi. Ki-
san järjestää paikallinen Mat-
kailuyhdistys Puolanka-Pal-
jakka Ry. Kaikki kisan tuotot 
tullaan käyttämään kisajär-
jestelyihin ja runsaaseen pal-
kintopöytään.

Odotukset korkealla 
Paljakka Pilkeissä

Ohjelmistoa on tuttuun 
tapaan hieman hiottu edel-
lisvuotisiin pilkkeihin näh-
den. Lohipilkki siirretään 
nyt kalastuspuistoon, jos-
ta odotetaan nousevan kalaa 
edellistä vuotta paremmin. 
Lauantaina ratkotaan sprint-
tipilkin suomenmestaruu-
det. Heti SM-pilkin jälkeen 
alkavat Paljakka Pilkkien 
mestaruuskisat perinteisillä 
pääkisoilla, joita jatketaan to-
tuttuun tapaan sunnuntaina. 

Haanela haluaa muistut-
taa, että lauantain ja sun-
nuntain kisassa tänä vuon-
na on mahdollisuus voittaa 
kaksi mönkijää, joten pilk-
kilippu kannattaa lunastaa 
molempiin pääkilpailuihin. 
Juontajakaarti on kolmehen-
kinen. Perjantaina lohipil-
kissä selostaa paltamolainen 

Tänäkin vuonna Paljakka Pilkkiin odotetaan yli tuhat-
ta pilkkijää.

Teuvo Leinonen, ja musiik-
kipuoli ammentaa Jaakko 
Tepon tuotannosta. Lauan-
tain ja sunnuntain pääkilpai-
lut juontaa Kata Laurikainen, 
joka on entisiä radionovalai-
sia ja nykyisin Yle Kainuun 
juontajaääni. Sunnuntaina 
palkintojenjaossa esiintyy 
taiteilija Jani Kinnunen Teat-
teri Retikasta. Ohjelmassa on 
niin musiikkia, laulua kuin 
imitaatiotakin. Pilkkijäillä 
kulkee myös nyt myös uu-
distettu liikkuva grilli.

10-vuotisjuhlan kunniak-
si palkintopöytä on kaikki-
en aikojen arvokkain: palkin-
toja on runsaan 26 000 euron 
edestä mm. kaksi mönki-
jää, taulutelevisio, soutuve-
ne, kaasugrilli, riistakamera 
ja pihakalustesetti. Lohipil-
kissä palkintoina on taulu-
televisio, tablet-tietokone, 
höyrypesuri ja kymmenen-
nen sijan erikoispalkinto eli 
päältä ajettava ruohonleik-
kuri. Myös sprinttipilkissä 
palkitaan muun muassa hal-
komakoneella, retkikirveellä, 
puukolla, reppujakkaralla ja 
hyttysansalla.

Osallistumismaksut ovat 
perjantain lohipilkkiin 20 eu-
roa, SM-sprinttipilkkiin 10 
euroa sekä lauantain ja sun-
nuntain pääkilpailuun 20 eu-
roa/päivä. Lisätietoja www.
paljakka.fi. HT

Perjantai 11.4.2014 LohiPiLkki 
kalastuspuistossa klo 18.00-20.00 Osallistumismaksu 20 euroa

Sunnuntai 13.4.2014 PääkiLPaiLu 
Rakennusjärvellä klo 12.00-14.00 Osallistumismaksu 20 euroa

Lauantai 12.4.2014 SM-SPRinttiPiLkki 
Rakennusjärvellä klo 12.00 Osallistumismaksu 10 euroa

Lauantai 12.4.2014 PääkiLPaiLu 
Rakennusjärvellä klo 13.00-15.00 Osallistumismaksu 20 euroa

Lisätietoja www.paljakka.fi ja 
puh. (08) 755 120kiLPaiLuohJELMa

10-vuotisjuhLapiLkit

pe-su 11.-13.4.2014
puolangalla paljakan matkailu- 

keskuksessa

paLjakka piLkit 2014

paLkintoina mm. 

2x Can-aM  
4x4-mönkijä

arvo  
6000 €

58’’

10v.

2 kpl

Tarkat kilpailukohtaiset  

palkinnot  

www.paljakka.fi

pe 11.4. Lohipilkeissä hauskuttaa  

teuvo Leinonen

su 13.4. palkintojen jaossa esiintyy 

jani kinnunen teatteri Retikasta 

pilkit juontaa 
kata  

LauRikainen

Katso lisä- 

tiedot ja majoitus-

vaihtoehdot  

www.paljaKKa.fi

paljon suuria 
palkintoja, vähän 

pieniä kaloja!

Jyrsijöille kolmikerroksinen 
häkki ja paljon muuta tavaraa. 
Siistejä ja hyväkuntoisia. Yh-
teish. 70 €. P. 040 191 0684.

Käytetyt puurunkoiset ja pa-
neeliverhoiltut asennusvalmiit 
kaksilehtiset autotallin ovet 
karmeineen. Koko 2,20x2,34. 
P. 040 503 0861 (Kurenala).

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana  pieni 
OK-talo Syötekylällä. 

P. 0400 684 623. 

SippiTeamin jääkiekko-
joukkueen kauden paras 
pelikään ei riittänyt sarja-
kakkosen lyömiseen. Hc Jo-
kivarsi aloitti pelin hivenen 
jämäkämmin ja oli ottelun 
puolivälin paikkeilla jo 3-1 
johdossa. Erätauolla sippi-
teamin pelaajat saivat luo-
tua hurmoksen päälle ja 
hilasivat itsensä toisella jak-
solla tasalukemiin 3-3. Lie-
kö jatkoaika jo hiipinyt pe-
laajien mieleen sillä vain 
minuutti ennen ottelun lop-
pua vastustaja siirtyi 4-3 
johtoon. SippiTeam sai vie-
lä luotua laadukkaita maa-
lipaikkoja, mutta maaliin 

SippiTeam 3 - HC Jokivarsi 4
asti kiekkoa ei enää saatu 
ja näin ollen tämän kauden 
sarjapelit päättyivät niuk-
kaan 3-4 tappioon.

SippiTeamin maalivahti 
Tapani Kujala esiintyi ensi 
kertaa sippiteamin joukku-
eessa. Tapanin loistavat tor-
junnat saivat seurajohdon 
vakuuttumaan hänen tai-
doistaan ja näin ollen Tapa-
ni tullaan jatkossakin näke-
mään sippiteamin maalin 
suulla.

Ottelun maaleista täl-
lä kertaa vastasivat Pekka 
Erkkilä, Kari Juusola sekä 
Vesa Pihlaja. Pelin suuria 
onnistujia maalivahti Ta-

pani Kujalan lisäksi oli-
vat Kari Juusola joka raa-
toi jälleen tuttuun tyyliinsä 
ympäri kenttää tehden 1-1 
tasoituksen omasta paluu-
kiekostaan sekä hurjasti 
kauden aikana kehittynyt 
mailavirtuoosi Vesa Pihla-
ja joka sai näyttää tarkkaa 
ja kovaa rannelaukaustaan 
3-3 tasoituksessa.

SippiTeam jatkaa kaut-
taan vielä kahdella turna-
uksella jotka pelataan 26.4 
Muhoksella sekä 2-4.5 Lin-
nanmaalla.

Mika Kuusijärvi

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON 
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Tavarat kiertoon!!!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

moottorisahaveistoksia ja öljyvärimaalauksia 17.-30.4. Ma-ti ja to-pe 
klo 10-19, ke klo 10-16. Paikka Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Puputus - Sirpa tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syötteen 
luontokeskus, Erätie 1.
Kansalaisopiston kevätnäyttely 5.4.-29.4.  ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-
17, Kulttuurikeskus Pohjantähti.
moottorisahaveistoksia ja öljyvärimaalauksia 17.3.-30.4. ma-ti ja to-pe 
klo 10-19, ke klo 10-16. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
työkeskuksen pääsiäismyyjäiset to 10.4. klo 10.30-14.30 Työkeskus, 
Kauralantie 3.
Kerttu ja Kauko -hankkeen loppuseminaari to 10.4. klo 11-16, Kult-
tuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Syötehiihto 2014 la 12.4. Syötehiihto hihdetään 19. kerran. 
audi rinnerieha Iso-Syötteellä la 12.4.  Audin rinneriehassa hauskaa teke-
mistä koko perheelle! Ohjelmassa mm. kisailua ja makeita palkintoja. Rinne-
rieha eturinteillä iltapäivällä.
Pudasjärven ommaiskahvila ma 14.4. klo 13.00-15.00. Tietoa, tukea 
ja toimintaa kaikille omaisistaan huolehtiville. Atk-opastusta omaishoidon 
asioihin liittyen 12.5. klo 15.00-18.00 Omaishoitajien virkistyspäivä Liepeen 
väentuvalla.
matkailun ja tapahtumatuotannon PK-yrittäjien seminaari ti 15.4. 
klo 10.00-14.00. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
elokuvailta Pohjantähdessä ti 15.4. klo 16.30-22.00. Klo 16.15 Lego elo-
kuva. Klo 18.00 Herra Peabody & Sherman. Klo 19.45 Noah.
Pudasjärven martat Huhtikuun Martta-illan vietämme ke 16.4. seurakun-
takeskuksessa, jossa hiljaisen viikon iltakirkko klo 19.
haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä pe 18.4.  Kilpailu alkaa klo 12, il-
mottautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.
Pilkkikilpailut aittojärvellä la 19.4. klo 10-12.
Parkkijamit SnowPark Cup iso-Syötteellä la 19.4. Koko kauden 
SnowPark Cupin voittajat julkistetaan aurinkojamejen lopuksi.
leijonakisa iso-Syötteellä la19.4. Leikkimielinen ratalaskukisa klo 14 
Lumimaassa alle 13 vuotiaille. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihto-
keskus Iso-Syötteen hiihtokoululle.
Virtapiiri Sarakylän koululla 22.4. klo 10.30. Vierailijoina kulttuuripuolelta 
Birgit Tolonen ja luontokuvia esittää Lauri Koivuluoma.
maisemailta hirvaskoskella to 24.4. klo 18.30-21.00, Hirvaskosken kou-
lu, Jussintie 10.
Kirjallisuuspiiri to 24.4. klo 17.30-19.00. Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet 
jäsenet! Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
tommy hellsten luennoi: Voiko heikkous olla vahvuutta? to 24.4.  klo  
19.  Vapaa pääsy, tervetuloa. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.

Esityspaikka
Taivalkosken
Teatterilla
Kauppatie 11
93400 Taivalkoski

Keväällä 2014
To  10.4. klo 19.00
Su 13.4. klo 15.00

Muut esitysajat

To  17.4. klo 19.00
La  19.4. klo 19.00
Su  20.4. klo 15.00

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

VOITA 
AUTO !

Voit ostaa arvan 
myös netin kautta.
Ohjeet löytyy os. 
www.martinpilkki.fi
OSTA ENNAKKOON
- ET JÄÄ ILMAN!

Arvan hinta
20€

ARVAT  MYYNNISSÄ SEURAAVISSA PAIKOISSA:
SODANKYLÄ: Simonen, K-Supermarket Pohjantähti, Sportia-Harjus, Neste Alatalo, Neste Mokko, Lahja-
kontti, SEO, Torikioski,  Hela Hoito, Annen Pullapuoti, Vekkuli, Säästökuoppa, Rautia, Kello- ja Korukamari, 
Kone Vasara, S-Market, Hotelli Karhu, AKK 5C:n vanhemmilta, Kisasiskoilta, Sodankylän Ampujat, Ounak-
sen Pyöräpojat,  Sopan juniorit, Sodankylän Seuratanssijat, Lions Klubin jäseniltä.  
RAUDANJOKI:  Potkuriparkki.   PORTTIPAHTA:  Kiveliön Kala.  VUOTSO: K-Extra H. Sieppi Oy. 
LUOSTO: Hotelli Luostotunturi, K-Extra Tupasvilla, Pyhä-Luoston Matkailu Oy, Grilli-Kahvila Luoston Leu-
ku, Kopara.                      PYHÄTUNTURI: K-Market, Pyhän Asteli, Pyhänportti Ilona. PELKOSENNIEMI: SEO.  
SAVUKOSKI: Neste.     KEMIJÄRVI:  ABC,  Kodinkoneliike Apaja, Urheilu Sivakka.    SALLA:  Sallan Teboil, 
SEO Sallan Autohuolto ky.  IVALO:  Suutari-Seppo, Rautia Ivalo, S-Market, Sotka Ivalo, K-Market, Ivalon Auto 
Oy, Lions Club Ivalo ry:n jäseniltä.  INARI: Neste.        POSIO: Neste, ST 1, Lions Club Posio ry:n jäseniltä.  
PELLO: Shell Joppari, SEO LP Autohuolto. KOLARI: Kahvila Wood Jewel.  MUONIO: SEO Muonio. 
KÄYRÄMÖ:  Käyrämön Keidas.       VIKAJÄRVI: Valinta Ovaskainen.         KITTILÄ:   Kello- ja Korukamari, 
Teboil, Neste, S-Market, Lions Club Kittilä ry:n jäseniltä.          LEVI: S-Market, Kello- ja Korukamari.  
ROVANIEMI:  Agrimarket, Hovimäki, Kahunjälki, Ollin Erä ja Kalastus, Neste Napapiiri, 
Neste Reissumies, Wetteri, Lions Club Rovaniemi/ Lainas ry:n jäseniltä. 
OULU: Tiura-Uistin Ky.  KUUSAMO: Valkealinnan Optiikka. KAJAANI: Mosari Oy.

LUOSTOLLA 12.4.
VOITA UUSI 
HENKILÖAUTO! 
Kaikkien arpavihkon ostaneiden kesken 
arvotaan mm.
KAKSI FORD-henkilöautoa, YAMAHA-
mönkijä ja muita kodin tarve-esineitä.  
Arvonta- ja pilkkikilpailun palkintojen 
yhteisarvo yli 50.000 euroa.
Järjestäjä maksaa arpajaispalkintojen
arpajaisveron.

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

La 12.4. tanssiorkesteri Crystal
Pe 18.4. tanssiorkesteri Nelituuli

La 19.4. Kolmas nainen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Aamulla leivotut
- aidot ohrarieskat
- ruislimput, hiivaton
- tuoreet munkit ym.
- tyrnävän myllyn jauhot
 Savilaakson leipomo

Pudasjärven torilla
perjantaina 11.4.2014 klo 9.00 alkaen

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  

Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

tervetuloa viiHtYMään 
taPaHtuMien keSkiPiSteeSeen

Torstaina 10.4.
Pubi visa klo 19.00 vetäjänä Marko Koivula 

Perjantaina 11.4. Karaoke raikaa

aukioloajat
ma-ti 15-20 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 14-04 • la 13-04 • su 13-18

Wintissä
auki klo 24-03.30 DJ Pauli Lippu 5€ sis. ep

Pubissa 

Wintissä
auki klo 24-03.30

Karaoke

Lauantaina 12.4.

Lippu 5€

DJ Hammer

Lippu 12€ sis ep

Salissa

Pubissa 

Tulossa la 19.4. Tanssiorkesteri Helminauha, su 20.4. FREDERIK 

Tanssitaan 
tanssiorkesteri 

MARKO JUhANI 

GROUP

bingot Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaisin klo 13.00
12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6. ja 28.6.

Päävoittona 150 € lahjakortti.

Tervetuloa!
HNSwww.hetepirtti.fi

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven torilla
pe 11.4. klo 9.00 alkaen

KIRPPIS
to-pe 11.-12.4. klo 10-15.

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

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

avoinna joka päivä
15.2.-20.4.2014 

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:

TIISTAINA 15.4.
Pudasjärven ABC   klo  08.00 – 10.00
Taivalkosken ABC  klo  11.00 – 12.00
Hotelli  Kuusamo    klo 13.00 – 19.00

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Ala-Kollajan yht.maa- ja 
vesialueen osakaskunnan 
vUOSIKOKOUS

pe 25.4.2014 klo 18. 
Kalastuskeskuksessa Kipinässä, os. Myllytie.

Esillä sääntöjen 14 pykälän asiat, 
päätetään perhokalastuksen SM-karsintakilpailun 

järjestämisoikeuden myöntämisestä sekä 
muut esille tuotavat asiat.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja nähtävänä
1.-15.5.2014 puh. 040 517 5266.

Tervetuloa!
31.3.2014 Hoitokunta

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

SYÖtteen alueelle ensisijaisesti hoitajan kodissa tapahtuvaan 
päivähoitoon määräaikaisesti ajalle 1.6.-31.7.2014. Työ voi jatkua ko. 
ajankohdan jälkeen seuraavana toimikautena.

Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 15. Palkkaus Kvtes:n mukainen.

Hakemukset  tulee toimittaa internetin kautta osoitteessa 
www.kuntarekry.fi tai osoitteella: Pudasjärven kaupunki/päivähoito-
toimisto, PL 10, 93101 PUDASJÄRVI.  

Lisätietoja antavat päivähoidon ohjaajat, Jaana Rajala, p. 040 504 3241/
Merja Kemppainen, p.0400 626 513.

PuDaSjÄrVen KauPunKi 
hakee PerhePÄiVÄhoitajaa 

Sotainvalidien veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää

LIIKUNTAPÄIvÄN 
Oulaisissa Taukokankaalla

tiistaina 29.4.2014 klo 10.00.
Lähdemme Pudasjärven linja-autoasemalta klo 7.15.

Ilmoittautuminen viimeistään ma 14.4.2014
Antti Pesälä puh. 040 578 2344 tai 

Veli Liehu, puh. 040 703 1345.
Tervetuloa liikkumaan ja virkistymään!

Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven osasto
Johtokunta 

TerveTuloa
kuuTamohiihTo/

ulkoiluTapahTumaan 
Pintamojärvelle 

la 12.4. klo 19-21.
Kyläseura tarjoaa makkaraa, kahvia ja mehua.

Huoltopaikkana on Männikön ranta Meiskanniemellä.
Pintamon kyläseura

Yleiset pilkkikilpailut
lankalauantaina 19.4. klo 11-13 

Korpisenjärvellä Korpisenjärventie 75, 
Niemelän rannassa.

Osall.maksut sarjoittain: 
nuoret alle 18-v 5 €, naiset 10 € ja miehet 10 €.

Rahapalkinnot.
Buffetti ja arvontaa.

tervetuloa!
Järj. Korpisen kyläseura

Rytinkijärven kalaveden 
osakaskunnan

vUOSIKOKOUS
pidetään 27.4.2014 klo 12.00 

osoitteessa Rytinkisalmentie 3607 B, 
93240 Rytinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § mainitut asiat.
Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 4.5.-18.5.2014 

os. Rytinkisalmentie 3607 B, 93240 Rytinki.

Hoitokunta Poikkeuksia jätehuollon  
toiminta-ajoissa
Pienkiinteistöjen jätteiden tyhjennysajot pääsi-
äisenä ja vappuna
vko 15
13.4. su Ma-ajoja 
vko 16  (14.-19.4.2014) 
14.4. Ma Ma ajot tiistaita kiinni 
15.4. Ti Ti ajot keskiviikkoa kiinni 
16.4. Ke Ke ajot torstaita kiinni 
17.4. To To + Pe ajot 
18.4. Pe EI AJETA  - PITKÄPERJANTAI 
19.4. La Pe loput ajot, jos jäljellä
vko 17  (21.-26.4.2014) 
21.4. Ma EI AJETA – TOINEN PÄÄSIÄISPÄIVÄ 
22.4. Ti Ma ajot tiistaita kiinni 
23.4. Ke Ti ajot keskiviikkoa kiinni 
24.4. To Ke ajot torstaita kiinni 
25.4. Pe To + Pe ajot 
26.4. La Pe loput ajot, jos jäljellä  
vko 18  (28.4.-3.5.2014) 
28.4. Ma Ma ajot tiistaita kiinni 
29.4. Ti Ti ajot keskiviikkoa kiinni 
30.4. Ke Ke ajot torstaita kiinni 
1.5. To EI AJETA - VAPPU 
2.5. Pe To + Pe ajot 
3.5. La Pe loput ajot,  jos jäljellä

Palveluntuottaja pidättää oikeuden tehdä tarvittaessa muutoksia 
suunniteltuihin ajopäiviin em. viikkojen osalta.

Lisätiedot: HFT Network Oy:n asiakaspalvelu,  
puh. 020 747 9090, asiakaspalvelu@hftnetwork.fi

Siirtokuormausasema (Kuusamontie 826)
on suljettuna pe-la 18.-19.4.2014. 
Lisätietoja siirtokuormausasemalta puh. 040 702 6691

Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Pilkkikilpailut 
Kovalammella 

(Kelosyöte)

Lauantaina 19.4. kello 11-14
Osallistumismaksu: aikuiset 10 €, lapset 5 €

Hyvät palkinnot!

Myytävänä kahvia, lettuja ja makkaroita sekä arvontaa.

Kuulemme myös haitarimusiikkia ja 
laulamme karaokea.

Tiedustelut Pauli Särkelä p. 0400 302 910.

Tervetuloa!

järj. Syötteen kyläyhdistys ry

pidetään 25.4. 2014 klo 18.00 
kerhotalolla, Rantatie 3. 
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.00.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!            Hallitus

PMC Pudasjärvi ry:n 
vUOSIKOKOUS

Pudasjärven Urheilijat ry:n
KEvÄTKOKOUS

ke 16.4.2014 klo 18 Puikkarissa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta

Lauantaina 12.4. Hotelli Ku-
renkoskessa esiintyy Tans-
siorkesteri Marko Juhani 
Group, joka soittaa moni-
puolista tanssimusiikkia. 
Keikkapaikkoina ovat tun-
turit, yksityistilaisuudet, ra-
vintolat sekä tanssilavat 
kautta Suomen. Alunperin 
Marko Juhani Group on pe-
rustettu vuonna 2000 ja sa-
maa tietä on jatkunut tähän 
asti. Monil-

le tans-
sior-
keste-
ri on 
saat-
tanut 
tulla 
tu-

Tanssiorkesteri 
Marko Juhani Group 

Kurenkoskessa
tuksi nimellä La Playa, jota 
käytetään silloin, kun orkes-
teri näyttäytyy isommalla 
kokoonpanolla tai kitarave-
toisena bändinä. Yhtyeeseen 
kuuluvat Marko Juhani: lau-
lu ja rummut, Jarkko Koti-
lainen: haitari ja kosketti-
met sekä Ari Määttälä: basso 
ja laulu. Joku on saattanut 
kuulla tanssiorkesteria myös 
radiossa, sillä Marko Juhanin 
Punainen aitta on saanut ka-
jahdella radioaalloilla. Kap-
paleen on säveltänyt Juk-
ka Karppinen ja sanoituksen 
on tehnyt Maritta Niskanen, 
ja sovituksen Karppinen yh-
dessä Teppo Mikkosen kans-
sa.

tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti

• 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
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129,-

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

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

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

hUhTIKUUN KÄRKITARJOUKSET

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUdASJÄRvI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

129,-

Seinälaatta 
Valentina

25,7 x 51,5 cm

Suihkuseinä 
Ego 70 cm

Pyyhekuivain 
ETW-1

Lasitettu kivijäljitelmälaatta
soveltuu kaikille kodin 

seinäpinnoille.

Kääntyvä, 
kirkas lasi.
Seinäprofiili 
kromattua
alumiinia. 
Lasi 6 mm 
karkaistua
turvalasia. 

Nosto-
sarana ja

laahustiiviste.

Pyyhekuivain 65 W, 8 tikasta.
Tuote on varustettu
On/Off -kytkimellä.

Materiaalina harjattu teräs.

89,-
Hinta ilman 

K-Plussa-korttia 29,90/m2

Etusi 16%

24,90
K-Plussa  tarjous

/m2 89,-

Liesituuletin 
OK

Kytkettävissä sekä hormiin että
aktiivihiilisuodattimella 

(1001ACF) huoneistoilmaan. 
Teho 150 W,

leveys 50 cm, väri valkoinen.
Saatavilla myös 60 cm 
leveänä hintaan 49,90.

39,90
Alkaen

Antrasiitti 
500791417,

beige 
500774195,

vaaleanharmaa 
500804722.

Nibe aurinko- ja 
maalämpöjärjestelmät

Tule käymään, niin tehdään kartoitus ja 
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

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

Käyttövesi- ja lämmitysputkien 
uusiminen Uponor komposiitti-
järjestelmällä 

HUOM!
 Rumpuputket vielä kevään 

ennakkohinnoin täysissä nipuissa. 
Tule ja pyydä tarjous!

Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

kattopellit ja tarvikkeet. 

Kauttamme muun muassa

Kauttamme myös rännit,  
kattoturvatuotteet ja rakennus-

peltityöt, myös asennettuna

Kauttamme


