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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Keltainen pääsiäisen 
suosikkiväri

 - ei ainoa 
s. 12

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

Lämpö-

kamerakuvaus 

kaupan päälle!

Pyydä ilmainen kustannusarvio!

Syötteen Rakennus- ja 
huoltopalvelu M. Särkelä

Vesikattoremontit kaikiLLa katteiLLa 
sekä energiaremontit noPeaLLa 

aikatauLuLLa aVaimet käteen Pakettina!

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, Puh. (08) 821 185

PALVELEMME
Kiirastorstaina 17.4. klo 9-18

Lauantaina 19.4. klo 9-14
Pitkäperjantaina ja pääsiäispyhinä suljettu

Hyvää pääsiäistä!

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

pääsiäis-
limppu

500 g

1,59
pss

2,99
pss

banaanin
makuinen

kahvikakku 500 g

5,99
pkt

marinoitu porsaan 
pihvifilee n. 800 g

perinteinen ja 
juusto hiillos

grillimakkara 400 g

3,502 pkt

sipsit 
275-325 g

4,00
2 pss

iii olut
18-pack, 0,33 l tlk

sis. pantit 2,70

woogie 
hedelmämakeiset

500 g

3,95
pss

yllätyssuklaamunat 20 g
- lentsikat - autot

- minnie - hello kitty

0,89
kpl

3 kpl

2,50

1,952 kpl

kinder surprise 
yllätyssuklaamuna 20 g

kevätpitko
410 g 21,90

prix jättivaahtis 
700 g

6,50
pss

PALVELEMME:
pe 18.4. klo 11-18
la 19.4. klo 9-18
su 20.4. klo 11-18
ma 21.4. klo 11-18

7,95
kpl

HOX!
 Meiltä pääsiäiskukat!

broilerin ohut 
leikkeet - hunaja 600 g 

- merisuolattu 550 g

6,99
kg

pkt

to-pe: atria uunilenkki 400 g

1000 pkt 
ERÄ! 0,49

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

P. 040 821 1819

Moniteholasien ostajalle

samoilla voimakkuuksilla 
kaupan päälle!!!

aurinkolasit

suojaa silmäsi kevätauringolta 
uudet aurinkolasimallistot saapuneet!

Mm. rayBan, oakley, Bollé... 

Yksiteho 
aurinkolasit 
voimakkuuksilla79,-

alk.

lääkäriajat: 
ke 16.4., ke 23.4. ja ke 30.4.

Varaa aika

Optikon näöntarkastus 0 €

Viikolla 16 poikkeavat aukioloajat
to 17.4. klo 9-16, pe-ma 18.-21.4. suljettu

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

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

Ompelupalvelu

MYYDÄÄN ESITTELYKONEET:
490,-

449,-
Juhla-aika lähestyy, 

pöytäliinojen ompelu 

veloituksetta!

- Eri kuoseja!

Kaupan päälle ylä- ja alakäänteiden ompelu
veloituksetta huhtikuun loppuun. (ei koske kappoja)

ELNA 444 
peitetikki-kone

ELNA 40
ompelukone

KAIKKI VERHOKANKAAT

-20%

Hyvää ja  
Aurinkoista 
Pääsiäistä!

249,-

50%
Ovh.

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

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Pääsiäsenä palvelemme: 
ma-to 9-17,la 9-14

Plussaa ostoksistasi

Pääsiäiseksi pilkille!

pilkit, pilkkivavat, 
kairat, pilkkiasut 50%

Ovh.

Varaudu nyt ensi talveen...

• Sukset • Monot
• Sauvat • ym. ym. ym.

KaiKKi loput

nyt edullisesti

POLAR LOOP
Aktiivisuusranneke motivoi liikkumaan 
ja näyttää kulutetut kalorit ja askeleet. 
Edistymisen seuranta ilmaisessa mobii-
lisovelluksessa tai verkkopalvelussa.

89;-
(100,00)

pitää liikkeessä

Madison 28” Roma
PerusPyörä

PilKKisyötteJä

Asic Gel-Nimbus 15
JuoKsuKenKä

Miesten ja 
naisten malli

(209,00)

terVetuloA!

(219,00)
189,-

Miesten ja 
naisten malli

Asic Gel-Kayano 20
JuoKsuKenKä

199,-
Perinteinen, retrohenkinen 
yleispyörä. Vahva teräsrunko, 
1-vaihteinen. Jalkajarru, 
käsijarru edessä.

12 
vuoden 
runko-
takuu.
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kansalaisopiston kevätnäyt-
tely avattiin perjantaina 4.4. 
Pohjantähdessä yhteistyös-
sä kulttuuripalvelujen kans-
sa. Yli 50 eri työkokonaisuut-
ta sisällään pitävä näyttely on 
avoinna tiistaihin 29.4. saak-
ka. Avauksessa esitti musiik-
kia kansalaisopiston nuorten 
kansanmusiikkiryhmä ja tar-
joilun oli järjestänyt talkoilla 
opistolaiskunnan aktiivinais-
ryhmä. 

Opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa koki, että 
kevätnäyttelyn järjestelyis-
sä tulee mieleen sadonkor-
juun aika. Kasvien kasvami-
sen ymmärtää helposti, mutta 
entäpä taitojen kehittyminen 
ja tuotokset, mistä se saa kas-
vuvoiman, pohti Holappa. 
Kasvuvoiman lähteinä voi-
si olla itsensä kehittämisen ja 
toteuttamisen tarve – tai tahto 
ympäristön kaunistamiseen. 
Lopuksi Holappa siteerasi kii-
nalaista sananlaskua: ”tuhat 
asiaa on helppo oppia – yksi-
kin taito vaikea saavuttaa”. 

Taideaineiden opettaja 
Niina Aitto-oja oli paikalla ja 
esitteli Pohjantähden aulassa, 

Kevätnäyttelyssä paljon katseltavaa
käytävällä ja eri huoneissa si-
jaitsevaa näyttelyä. 

-Tässä on Osviitan maala-
usryhmän töitä, opasti Aitto-
oja. 

Siitä siirryttiin ihailemaan 
Torstaimaalareitten akvarel-
leja ja öljyväritöitä. Vitriinis-
sä oli posliinimaalauspiirin 
ja keramiikkapiirin töitä. Sit-
ten tarkasteltiin aamumaala-
reitten teoksia ja lasisulatus-
ryhmän töitä. Seuraavassa taideaineiden opettaja niina Aitto-oja ihailemassa ak-

ryylitöitä: Maija-liisa sarajärven Kotimaisema, taito 
Vainion Punatulkku ja Kynttilä. 

äskettäin Pudasjärven opetus- ja sivistysjohtajaksi va-
littu Juha Holappa tervehtimässä näyttelyn valvoja tui-
ja teivaanmäkeä. Keskellä kulttuuriohjaaja Birgit tolo-
nen. 

Kaarina Haanela esittelemässä tekemiään tulppaani- 
maljakkoa sekä lasimaalaustekniikalla kankaalle teh-
tyä tilkkulasimaalausta. edessä livon käsityöpiiristä 
tullut virkattu kori. 

Huomenna vietetään kiirastorstaita. Kiirastorstai-
na muistellaan sitä, kuinka Jeesus viimeisellä aterialla 
asetti ehtoollisen. Milloinka sinä olet viimeksi käynyt 
ehtoollisella? Onko joku estänyt sinua menemästä?

Martti Luther opettaa ehtoolisesta katekismuk-
sessa seuraavasti: 

Mitä tällainen syöminen ja juominen hyödyttää? 
vastaus: 

Se käy ilmi sanoista ”teidän edestänne annettu ja vuo-
datettu syntien anteeksiantamiseksi”. Meille annetaan 
näillä sanoilla tässä sakramentissa synnit anteeksi, elä-
mä ja autuus, sillä missä on syntien anteeksianto, siinä on 
myös elämä ja autuus. 

Miten ruumiillinen syöminen ja juominen voi saada 
aikaan jotain näin suurta? vastaus:

Syöminen ja juominen eivät sitä saakaan aikaan, vaan 
tässä olevat sanat ”teidän edestänne annettu ja vuoda-

tettu syntien anteeksiantamiseksi”. Nämä sanat yhdessä 
ruumiillisen syömisen ja juomisen kanssa ovat sakramen-
tin keskeinen kohta. Se joka nämä sanat uskoo, omistaa 
sen mitä ne sisältävät ja lausuvat, nimittäin ”syntien an-
teeksiannon”.

(Lutherin Vähä katekismus)
Lutherin mukaan siis ehtoollinen vaikuttaa syntien 

anteeksiannon. Pöytään kutsutaankin erityisesti niitä, 
jotka kokevat olevansa tätä anteeksiantoa vailla. Se ei 
vaadi mitään ”ilmaan huitomista”, sillä kaikki alttarille 
polvistuvat ovat syntisiä. Riittää, että luotamme Kris-
tuksen sanaan. Ehtoollisen olemus ei perustu siihen 
kuka sitä jakaa. Jeesuksen opettamien asetussanojen 
mukaan asetettu ehtoollinen on Kristuksen ruumista 
ja verta kaikille pöytään saapuville. 

Käy siis rohkeasti ehtoollispöytään. Itse Kristus tu-
lee sinne sinua vastaan.

Kukin tänne käydessänsä
koetelkoon itseänsä.
Itsevarman mahdoton
turvata Herran armoon on.

Vaan ken saapuu syntisenä,
nääntyvänä, nälkäisenä,
Herran luokse tulla saa.
Heikkoa Kristus armahtaa.
Sille kuuluu lupaukset,
armahduksen vakuutukset,
joka nöyrtyy turvaamaan
Jeesuksen ristinkuolemaan
Virsi 222:4-6

Keijo piirainen
Kanttori

Tule, kaikki on jo valmiina.

Hiljaisen     viikon ilta-
kirkko seurakuntakodissa 
ke 16.4. klo 19, Juha     Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen.
Kiirastorstai-illan messu     
seurakuntakodissa to 17.4. 
klo 19, Juha Rauhala. Juha 
Kukkurainen, Anna Kälkä-
jä, kirkkokuoro  ja Saraky-
län kappelissa to 17.4.     klo 
19, Jaakko Sääskilahti, Kei-

jo Piirainen, kappelikuoro.
Sanajumalanpalvelus seura-
kuntakodissa pitkäperjantai-
na 18.4. klo 10, Juha Kukku-
rainen, Keijo Piirainen, Vox  
Margarita.
Pääsiäisaamun messu seu-
rakuntakodissa su 20.4. klo 
10, Juha Rauhala, Juha Kuk-
kurainen, Anna Kälkäjä, 
eläkeläisten musiikkipiiri. 
Pääsiäisruokailu ja kahvit ju-
malanpalveluksen jälkeen.
Sanajumalanpalvelus seura-
kuntakodissa 2. pääsiäispäi-
vänä 21.4. klo 10, Juha Rau-
hala, Anna Kälkäjä.
Messu Korpisen     kyläta-
lossa ma 21.4. klo 13, saarna 
Hannes Seppänen, Juha Rau-
hala, Anna     Kälkäjä.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
16.4. klo 17.15,  lapsikuoro 
to 17.4. klo 16.30 (kevään vii-
meinen) kirkkokuoro to 17.4. 
klo 17.30,  eläkeläisten mu-

siikkipiiri ke 16.4. klo 13
Lähetystyö: Kirpputori  ke 
16.4.  klo 10 – 13.
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ti 22.4. klo 18.
Lapsityö: Hiljaisella viikol-
la (viikko 16) ei ole kerhoja, 
tervetuloa pääsiäiskirkko-
hetkeen. Lapsiparkki  seu-
rakuntakodissa perjantaisin 
9.30– 12   parkkiin voi ilmoit-
tautua etukäteen  (08) 882 
3100.  Lapsille pieni välipa-
la mukaan.
Konsertti seurakuntakodissa 
la 26.4. klo 18, Barokkiyhtye 
Viiden trio, sopraano Lau-
ra Kaarlonen  nokkahuilisti 
Hannu Hiltula ja urkuri Jen-
ni Urponen
Naistenpäivät la 26.4. Hiltu-
rannan leirikeskuksessa Ma-
rian     seurassa. Klo 11.00 tu-
lokahvit. 11.45 tervetuloa. 
12.00 Jenni Urponen, virsikir-
jan  liiteosa uudistuu. 13.00 

Kaarina Rauhala, kohtaami-
nen  Marian kanssa. 14.00 
Jenni Urponen, toivevirsiä  ja 
lauluja. 14.45 ruokailu. 15.45 
Kaarina Rauhala, kulkemi-
nen  Marian kanssa. 17.00 
siirtyminen     seurakunta-
kodille konserttiin.18.00 kon-
sertti Barokkiyhtye Viiden 
trio seurakuntakodissa. Il-
moittautuminen ti 22.4. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
(08) 882 3100. Ruokailu ja 
kahvit 10 €.
Kirkkoherranvirasto, talo-
ustoimisto ja toimistot kiin-
ni to 24.4.
Riekinkankaan hautaus-
maan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon 
mittaisiin     työsuhteisiin 
10 nuorta, jotka täyttävät 
16 vuotta viimeistään 31.5. 
2014.     Työaika ajoittuu ke-
sä-heinäkuulle. Ilmoita kiin-
nostuksesi 2.5. 2014 mennes-

sä     joko puhelimitse (08) 
882 3100 tai sähköpostitse 
teija.mustonen@evl.fi.
Siioninvirsiseurat  Maire 
ja Mikko Puhakalla, Kaup-
patie  46,  pe 25.4. klo 18
Rauhanyhdistykset:  Pää-
siäisseurat Hirvaskos-
ken rauhanyhdistyksellä 
su 20.4. klo 13 ja 18 (Ant-
ti Lauhikari, Timo Luok-
kanen). Seurat Kurenalan 
rauhanyhdistyksellä ma 
21.4. klo 17 (Simo Kinnu-
nen, Tauno Kujala). Pää-
siäisseurat Sarakylän kou-
lulla su 20.4. klo 12 ja 19 
(Juhani Kinnunen, Tapani 
Alakärppä).
Kastettu: Nella Olivia Illi-
kainen, Sisu Matias Mat-
tila, Kaisla Maaria Holmi.
Haudattu: Annikki Sara-
järvi  91 v, Bertta Annikki 
Liikanen  87 v, Martti Kok-
ko 80 v.

huoneessa oli Tilkkutyöryh-
män, Livon käsityöryhmän 
ja Kuren kankaankudon-
nan ryhmän taidokkaita töi-
tä. Kurenalan kudontaryh-
mällä ja hopeaketjuryhmän 
töitä saattoi vain ihailla. Kaa-
rina Haanela esitteli tulppaa-
nimaljakoita sekä kankaalle 
lasimaalaustekniikalla tehtyjä 
taideteoksia. 

Heimo turunen

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 viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa 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

toimittaja (harjoittelija) 
Petri Turunen
040 418 8979
tervastulilla@gmail.com
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Avoinna ma-pe 9-17

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar), 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 816 9700

TÄLLÄ KUPONGILLA

10 €
alennus katsastuksesta

ha-pa/1 tarjous/katsastus

Kotimainen katsastusasema 
Kiimingissä

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

tervetuloa ostoksille 
myös pääsiäislauantaina 

10-14

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

Kevennä Kevät-

neuleella ja 
piristä 

silKKihuivilla
.

Poistopisteestä 
- ota 2 maksa 1

edullisempi 
veloituksetta! 

liiKenneKoulu
KyytipoJat

AJoKorttiAsioissA sinuA PAlVelee

Kauppatie 5, 
puh. 0400 537 550

tervetuloa!

Autokoulu-
kurssi 

ma 28.4.2014 
klo 17.00 

Mopokurssi 
alkaa

ma 28.4.2014 
klo 15.00

Honka-tek ky on pääasiassa 
yhden miehen voimin toimi-
va pudasjärveläinen raken-
nusalan yritys, joka toimii 
etupäässä Oulun talousalu-
eella. Yrittäjä Markku Hon-
kanen sanoo töiden keskit-
tyvän pääosin nykyisellään 
Oulun lähiseudulle. Honka-
nen toimii tällä hetkellä yh-
teistyössä Sanerall- nimisen 
yrityksen kanssa, joka hank-
kii työkohteet Honkaselle. 
Enimmäkseen työt ovat vii-
me aikoina olleet saneeraus-
kohteita, joista suuri osa on 
kattoremontteja.

Rakennusalan yrittäjälle 
nuorten kouluttaminen alalle mielipuuhaa

Töihin Honkanen palk-
kaa toisinaan alaa opiskele-
via nuoria, joita hän myös 
kouluttaa alalle. Honkasel-
la on hyvin pitkä työkoke-
mus rakennusalalta ja sii-
hen liittyvä monipuolinen 
koulutus. Työkokemusta on 
kertynyt myös Australiasta 
ja muutaman vuoden ajal-
ta Norjasta, missä hän sanoo 
työskennelleensä sisustus-
kirvesmiehenä vaativissa lo-
ma-asuntokohteissa.

Laadukkuus ja tehokkuus 
ovat asioita, joihin Honka-
nen töissään keskittyy eri-

tyisesti. Hyvin hyödyllise-
nä hän sanoo kokeneensa 
käymänsä kalusteasentaja-
yrittäjäkoulutuksen. Koulu-
tus on tuonut selkeyttä sii-
hen, mitä kaikkea yrittäjänä 
toimiminen vaatii. Yrittäjä-
nä hän on toiminut vuodes-
ta 2001.

Honkanen on hiljattain 
hankkinut omistukseensa 
kotipaikkansa Pärjänsuolta. 
Siellä hän kertoo viettävänsä 
viikonloppuja monenlaisien 
kotipaikan kunnostukseen 
ja kunnossapitoon liittyvine 
pikku projekteineen. Hon-
kanen on kokenut hengelli-
sen herätyksen ja toimii Hel-
luntaiseurakunnassa. Näissä 
merkeissä hän on auttanut 
vapaaehtoisena työntekijänä 
muun muassa Pudasjärven 
Helluntaiseurakunnan toi-

työn alla oleva rintamamiestalon kattoremontti lah-
dessa, jossa Markku Honkasella töissä oleva raine sa-
volainen tekemässä peltikaton alustustöitä. 

rakennusalan yrittäjä Markku Honkanen on paluu-
muuttaja Pudasjärvelle. 

mitalon korjauksissa. Hen-
gellisten asioiden tutkimi-
nen ovat Honkasen sydäntä 
lähellä ja henkisten voima-
varojen lähteenä. Työssään 
hän kertoo kohdanneen-
sa monia elämän nurjalle 
puolelle, huumeiden ja al-
koholin tarjoamaan pako-
paikkaan ajautuneita ihmi-
siä, joiden elämänsuunta on 
muuttunut täysin vaihta-
malla huumeet ja alkoholi 
raamatun sanan tutkimiseen 
ja hengellisiin asioihin tur-
vaamiseen. Tällä tavoin pe-
rinteisesti raskaaseen raken-
nusalaan voi hengellisyyden 
kautta liittää hyvin valoisan-
kin puolen, jonka Honkanen 
on löytänyt.

petri turunen

Ilmoitus Pudasjärven Osuuspankin 
jäsenille 

Nyt voit omistamisen lisäksi sijoittaa omaan 
pankkiisi. Pudasjärven Osuuspankissa alkaa Tuotto-
osuusanti 24.04.2014. Tuotto-osuus on 
pitkäaikainen sijoitus pankkisi pääomiin. Sijoitta-
malla tuet osuuspankkisi vakavaraisuutta ja paikal-
lista pankki- ja yritystoimintaa. Tavoitteemme on 
maksaa sinulle siitä mahdollisimman hyvää korkoa. 
Menestytään siis yhdessä! 

  

Tuotto-osuuden merkintäaika jatkuu 31.12.2015 
saakka, mutta Pudasjärven Osuuspankin hallituk-
sella on oikeus keskeyttää anti milloin tahansa. 
Merkintäpaikkana toimii Pudasjärven Osuuspankin 
konttori. Tarkemmat ehdot saat konttoristamme tai 
osoitteesta op.fi/pudasjarvi 

• 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



4 5nro 16PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.4.2014 16.4.2014nro 16Pudasjärven seurakunnan pääsiäinen

Pääsiäisen tavat ja sanoma
Pääsiäinen on kristillisen kir-
kon suurin juhla. Kristuksen 
ylösnousemus on kristillisen 
uskon keskeisin sanoma.
Pääsiäisen viettoon liittyy 
monia tapoja ja ruokia, jotka 
monet ovat satoja, jopa tu-
hansia vuosia vanhoja.

SaNa PääSiäiNeN,
sana johtuu todennäköises-
ti siitä että, pääsiäiseen päät-
tyy pitkä paastojakso ja ih-
miset ”pääsivät ” jälleen 
syömään normaalisti. 

Toinen selitys on se että 
juutalaiset, myös Jeesus ope-
tuslapsineen, viettivät pää-
siäistä Egyptin orjuudesta 
vapautumisen muistoksi, is-
raelilaiset pääsivät vapau-
teen.

PääSiäiSeN KuKat,
Pääsiäisenä koristelemme 
kotejamme kevään kukilla. 
Erityisesti pääsiäislilja, nar-
sissi, on suosittu. 

Narsissi on kukka, joka 
sipulistaan keväällä tun-
keutuu maan mullasta pin-
nalle valoon. Narsissi on 
kuoleman voittamisen ja 
ylösnousemisen vertausku-
va.  

Kotoinen versio samas-
ta asiasta on pajunkissat. Pa-
junkissoissa tapahtuu sama 
kevään ihme, kuolleelta 
näyttävä oksa herää eloon.  
Kuoleman kylmää talvea 
seuraa Jumalan valtakunnan 
kevät, ilo, lämpö ja toivo.

PääSiäiSMuNa, 
Pääsiäismunien maalaami-
nen on suomalaisille tuttu 
tapa. Tämä tapa on erityises-
ti suosiossa ortodoksisessa 
kirkossa, mutta tunnettu se 
on myös muualla kristikun-
nassa. Muna on ollut van-
hastaan hedelmällisyyden 
ja kasvun symboli. Monis-
sa uskonnoissa se on liitetty 
kevään juhliin. Muna näyt-
tää kuolleelta, mutta siinä 
on uuden elämän alku. Mui-
naiset germaanit hautasi-
vat keväällä munia maahan 
edistääkseen sen hedelmäl-
lisyyttä. Kristinuskon tulon 
myötä tapa muuttui niin, 
että pelloille vietiin siunat-
tuja munia ja samalla rukoil-
tiin siunausta alkavalle sato-
kaudelle.

Jo varhaisina kristinus-
kon aikoina muna edus-
ti iankaikkisen elämän ver-
tauskuvaa. Kun aika koittaa, 
niin uusi elämäkin tulee ulos 
vankilastaan.

KaNaNPojat, tiPut,
Keltaiset tiput vihreäs-
sä ruohossa kuvaavat uut-
ta elämää. Kanapoikahan on 
ikään kuin seuraava askel 
pääsiäismunasta. 

MäMMi,
Israelilaisten pääsiäisateri-
aan kuului happamaton lei-
pä. Se muistutti Egyptis-
tä lähdön kiireellisyydestä. 
Hapan oli juutalaisille pahan 

vertauskuva ja kaiken hap-
pamen poistaminen talosta 
kuvasi sitä, että pyhälle juh-
la-aterialle oli tultava puh-
taalla mielellä.

Suomalaisessa ruoka-
perinteessä happamatonta 
pääsiäisleipää vastaa mäm-
mi, jota meillä on valmistet-
tu ainakin 1700-luvun alus-
ta, ehkä jo aiemmin. Mämmi 
on ennen ollut erityisesti pit-
känperjantain ruoka.

MARTTI LUTHER kirjoittaa 
pääsiäisvirressään:

”Oi Kristus, leipä makea,
Nyt tule leiväksemme,
Pois perkaa hapantaikina,
Sieluamme ravitse,
Lahjas sille taritse,
Ain iäti. Halleluja, 
Halleluja.”
Samaan ruokatraditioon 

kuin mämmi kuuluvat myös 
muut pääsiäisen makeat 
ruoat, pääsiäisleivät, kakut, 
tortut ja pasha. 

PääSiäiSLaMMaS
Pääsiäislampaan syömi-
nen on tuhansia vuosia van-
ha perinne. Tämäkin tapa 
pohjautuu israelilaisten pi-
kaiseen lähtöön Egyptistä. 
Pääsiäislampaan verellä si-
veltiin israelilaisten oven-
pielet, niin että tuhon enkeli 
kulkisi ohi ja israelilaiset pe-
lastuisivat.

Myös Jeesus halusi elä-
mänsä viimeisenä iltana 
noudattaa vanhaa perinnet-

tä. Samalla pääsiäislammas 
sai kuitenkin uuden vertaus-
kuvallisen sisällön. Kun juu-
talaisten pääsiäislammas vei 
ajatukset taaksepäin, juuta-
laisen kansan historiaan, Jee-
sus katsoi eteenpäin. Hän oli 
uusi uhrikaritsa, joka antaa 
henkensä ihmisten vapaut-
tamiseksi synnin ja kuole-
man vallasta vapauteen ja 
uuteen elämään. Jeesus sa-
noi että seuraavan juhla-ate-
rian hän syö omiensa kanssa 
silloin kun Jumalan valta-
kunta toteutuu lopullisesti.

Kristillisessä symbolii-
kassa näitä ajatuksia ilmai-
see mm. voitonlippua kan-
tava karitsa kirkkotaiteessa 
että lampaanpaisti pääsiäi-
senä ruokapöydässä.

Myös ehtoollismessun 
vanha laulu, Agnus Dei (Ju-
malan Karitsa) kertoo sa-
masta asiasta:

”Oi Jumalan Karitsa, joka 
pois otat maailman synnin, 
armahda meitä,

Oi Jumalan Karitsa, joka 
pois otat maailman synnin, 
armahda meitä,

Oi Jumalan Karitsa, joka 
pois otat maailman synnin, 
anna meille rauhasi ja siuna-
uksesi.”

Juha Rauhala,
Kirkkoherra

Lähteenä käytetty Pentti 
Lempiäisen kirjaa, Pyhät ajat.

Pääsiäisaamun jumalanpalveluksen jälkeen seurakunta 
kutsuu yhteiselle juhla-aterialle seurakuntatalon isoon 
kahvioon.
Lähde liikkeelle tänä pääsiäisenä perheen, lasten, isovan-
hempien tai ystävien kanssa yhteiselle aterialle.
Ruokailu on vanha yhteyden merkki. Ihmiset, jotka is-

tuvat samaan pöytään, välittävät toisistaan. Tule valmiille 
pääsiäisaterialle seurakuntatalolle!
Pudasjärven seurakunta järjestää aterian yhdessä FC- 
Kurenpoikien jalkapalloäitien kanssa.
Tarjolla on perinteinen pääsiäisateria: lammasta. 
Ruokailu on maksuton. 

Tervetuloa yhteiseen juhlaan seurakuntatalolle! 
Aloitamme klo 10.00 jumalanpalveluksella, ja sen jäl-
keen on pääsiäisateria.

Tervetuloa, 
Juha Rauhala

Kutsu pääsiäisaterialle

HILJAISEN VIIKON HARTAUDET
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.

PÄÄSIÄISEN AJAN TAPAHTUMAT 
PUDASJÄRVEN SEURAKUNNASSA Jälleen kerran kevät tu-

lee. Valo lisääntyy, samoin 
luonnon vehreys. Monella 
ihmisellä, monella meistä, 
on kuitenkin vaikeaa ottaa 
vastaaan kevään iloa. On 
huolia, on yksinäisyyttä, on 
kipuja, on häpeää.

Pääsiäisenä Jeesuksen 
haudan suulla ollut raskas 
kivi vieritettiin pois. Juma-
la vieritti kiven pois. Valo 
tulvi sisään. Elämä voitti.

Ehkä pääsiäisen ilo on 
siinä, että vaikka itse emme 
kykenisikään elämämme 
takkoja poistamaan, on ole-
massa Jumala, joka pois-
taa elämästämme kaikkein 
raskaimmatkin taakat. Hän 
vierittää raskaimmatkin ki-
vet pois ja päästää meidät 
iloon ja vapauteen.

Riemullista pääsiästä!

Juha Rauhala

Kirkkoherran 
tervehdys!
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Kairan Kuitu Oy pääsee 
aloittamaan laajakaistaver-
kon rakentamistyöt heti kun 
routa sulaa maasta ja pahin 
kelirikkoaika on ohitse. Leu-
to talvi näyttää mahdollista-
van rakentamistyön käyn-
nistämisen hyvissä ajoin. 

-Arviomme on, että Pu-
dasjärven puolella päästänee 
rakentaminen aloittamaan 
pari viikkoa Taivalkoskea 
aikaisemmin. Rakentamis-
työn käynnistyttyä teiden 
varsilla liikkuu pari-kolme-
kymmentä koneryhmää. Ra-
kentamistyötä edeltävä kui-
tuverkon suunnittelu on nyt 

laajakaistaverkon rakentaminen alkaa toukokuussa
loppusuoralla ja liittymän ti-
lanneita talouksia kytketään 
parhaillaan verkkosuun-
nitelmiin. Valmiit verk-
kosuunnitelmat annetaan 
urakoitsijoiden käyttöön. 
Niiden perusteella urakoit-
sijat tietävät mihin runko-
kaapelit sijoitetaan ja mihin 
talouksiin viedään liittymä-
kaapelit, kertoo toimitusjoh-
taja Mikko Kälkäjä.

Parhaillaan Kairan Kui-
dun edustaja Ari Tapper 
kiertää liittymän tilanneiden 
luona ja piirtää urakoitsijoi-
ta varten niin sanottuja pi-
hakuvia, joiden perusteella 

urakoitsija osaa tuoda kaa-
pelin oikeaa reittiä oikeaan 
kohtaan kiinteistössä. Tai-
valkosken osalta pihakuvi-
en piirtäminen aloitetaan 
heti pääsiäisen jälkeen. Piha-
kuvien tekemisestä sovitaan 
asiakkaan kanssa etukäteen, 
jotta kiinteistön omistajat 
osaavat olla paikalla piha-
suunnitelmaa tehtäessä.

Tilattujen liittymien mää-
rä on kasvanut viime viik-
koina nopeasti. Kokonais-
määrä on kivunnut nyt jo yli 
1300 liittymän. Kairan Kui-
dusta toivotaankin, että ih-
miset olisivat nyt hereillä, 

jotta edullinen sadan euron 
liittymismaksu ei mene epä-
huomiossa ohitse. Sen jäl-
keen kun suunnitelmat on 
lyöty lukkoon ja rakentami-
nen käynnistyy, liittymän 
hinta nousee lähemmäs kah-
teen tuhanteen euroon. En-
simmäiseksi rakennettavien 
alueiden kohdalla liittymän 
tilaamisella on jo kiire, sa-
noo Kälkäjä. Muilla paik-
kakunnilla on havaittu, että 
viimeiset halukkaat liitty-
män tilaajat aktivoituvat 
vasta sitten, kun rakentamis-
työ on jo käynnissä. Usein se 
siinä vaiheessa on jo myö-

häistä. Viestintäviraston ja 
ELY-keskuksen avustukset 
koskevat vain tätä rakenta-
misvaihetta, ei täydennys-
rakentamista ja siitä syystä 
hinta myöhemmin on kal-
liimpi.

Vapaa-ajanasuntoihin 
laajakaistayhteys
Pudasjärvi ja Taivalkos-
ki ovat runsaan vapaa-ajan 
asutuksen kuntia. Se nä-
kyy myös nopeiden laaja-
kaistayhteyksien tarpeena. 
Näyttää sille, että yhä use-
ampi haluaa käyttää tieto-
liikenneyhteyksiä myös va-

paa-aikanaan. Myös hyvin 
varusteltujen loma-asunto-
jen kiinteistövalvonta käy 
vaivattomasti verkon ylitse. 
Nostaahan toki valmis tie-
toliikenneyhteys myös kiin-
teistön arvoa. Molempien 
pitäjien alueilla rakennetaan 
liittymiä vapaa-ajan asuntoi-
hin jo heti ensimmäisen ra-
kentamisvaiheen aikana. Ne 
vapaa-ajanasunnot, jotka si-
jaitsevat rakennettavan ver-
kon läheisyydessä, voidaan 
ottaa mukaan, sanoo Mikko 
Kälkäjä.

Kairan Kuitu tiedotus

Täällä on mukavat ihmiset, 
vaikka olisivat eri mieltä kes-
kusteluissa, totesi Perussuo-

suomen maantiet ja rautatiet kuntoon eu-rahoilla
malaisten pohjoisen alueen 
järjestösihteeri Joukamo Kor-
tesalmi Kuusamosta. Sieltä 
kierros oli aloitettukin ja per-
jantaipäivän aikana jaettu ih-
misille noin 1000 pussia, jos-
sa oli vaalimateriaalin lisäksi 
mm. karkkeja ja suklaamunia 
pääsiäisajan merkeissä. Tai-
valkoskella oli myös tilaisuus 
samalla matkalla. 

-Huomenna sunnuntai-
na olen maalaismarkkinoilla 
Hakaniemen torilla Helsin-
gissä, jossa tapanani on käy-
dä usein ihmisiä tapaamassa. 
Siellä on tarkoitus jakaa 5000 
pussia, joita vaalitukiryhmä-
läiset parhaillaan pussittavat, 
kertoi Väätäinen.

Hänen mielestään kansan-
edustajien ja EU parlamen-
taarikkojen tulisi olla enem-
män kansan parissa, sillä 

siellä viisaus asuu. Väätäinen 
kertoi paneutuvansa tark-
kaan asioihin, joita ihmiset 
hänelle kertovat. 

Brysseliin päästyään Vää-

europarlamenttivaaliehdokas Juha Väätäinen vieraili Pudasjärvellä jututtamassa 
ihmisiä ja kuuntelemassa heitä. Minulla on herkät korvat kuunnella mitä ihmisillä 
on asioita kerrottavana, hän totesi. 

oulussa asuva ja Jongulle mökilleen menossa ollut 
Jari Väisänen halusi omaan kännykkäänsä kuvan yh-
dessä kuuluisan ”julma Juhan” kanssa. 

malaisten eurovaaliehdokas 
”julma” Juha Väätäinen vie-
raillessaan lauantaina 5.4. Pu-

dasjärvellä S-marketin edus-
talla tapaamassa ihmisiä. 
Mukana oli myös Perussuo-

täisellä on tavoitteena Liiken-
nevaliokunta, jossa sitten on 
tavoitteena saada Suomen 
tiet ja muut liikenneväylät 
kuntoon EU rahoilla. HT

Pudasjärven kulttuuripal-
velujen ja seurakunnan jär-
jestämä Keväinen konsert-
ti pidettiin sunnuntaina 6.4. 
Pudasjärven seurakunta-
keskuksessa. Esiintymässä 
olivat huilunsoitonopetta-

Huilu-, piano- ja urkumusiikkia 
keväisessä konsertissa

ja Teemu Huunonen Kuu-
samosta ja pianonsoiton 
opettaja Katri Holma, joka 
soitti urkuja ja säesti pia-
nolla Huunosen huiluesi-
tykset. Aluksi Holma soitti 
useita urkukappaleita, jon-

ka jälkeen molempien taitei-
lijoiden yhteisesitys tapahtui 
kirkkosalin edessä. Konsertti 
päättyi Katri Holman uruil-
la soitettuun L. Viernen Imp-
romptu opus 54. HT

LÄHDE MUKAAN Kotipitäjä -lehden 
lukijamatkalle Kolmårdeniin ja 

Abba-museoon 28.5.–31.5.2014
Pohjoismaiden suurin eläinpuisto Kolmården tarjoaa monia jännittäviä elämyksiä: mm. köysirata Safaripuistos-
sa, Tiikerimaailma ja Merieläinmaailma näyttävine delfiiniesityksineen. Gorillasaarella yleisöä hauskuuttavat 
maailmankuulut gorillaveljekset Enzo ja Echo ystävineen. Abba-museossa pääsee tutustumaan pophistorian 
suurimpiin yhtyeisiin lukeutuvaan bändiin monin eri tavoin: museossa voi esimerkiksi laulaa mukana yhtyeen 
hittejä Abban keskellä, mennä samalle lavalle Abban jäsenten hologrammien kanssa, ja tietysti ihastella 
monipuolista muistoesineistöä, kuten esiintymisasuja. ABBA:n taustojen ja musiikin lisäksi museossa pääsee 
tutustumaan myös yhtyeen jäsenten omiin yksityisiin kokoelmiin. Matkan hinta vain 635 €/hlö.

KATSO TARKEMMAT TIEDOT: 
www.maaseutulehdet.fi

Sitovat ilmoittautumiset 14.4.2014 mennessä
Raimo Klasila 050 567 9757
Olavi Määttä  045 632 6995

Janne Halonen  045 127 7383
Matti Parkkisenniemi  0400 203 734

HINTAAN SISÄLTYY:
• bussikuljetukset • Turku-Tukholma 
 -laivamatka (M/S Viking Grace, 4-h hytissä)
• Viking -buffetillallinen• aamiainen 
  Scandic Hotel Hasselbackenissa
• pieni opastettu kiertoajelu Tukholmassa
• käynti Abba-museossa
• buffet-illallinen ja yöpyminen 
  Scandic Norrköping Nord -hotellissa
• käynti Kolmårdenin eläinpuistossa 
  (sis. Safarin köysirata, Marine World ja delfiininäytös

Hyvää ja  
Aurinkoista 
Pääsiäistä!

Toivottaa 
Pudasjärvi-lehden 

henkilökunta

* Ke 23.4.2014
ilmoitusainesto lehteen 

viimeistään to 17.4.
klo 12.00 mennessä.
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koko pääsiäinen
edullisesti 

s-marketista!

2460 

Rönkä
Poronpaistikäristys
400 g pakaste 
(24,87 kg)

995pkt

Kymppi
Mämmi
700 g (2,70 kg)

189 rove

Rainbow Intia 
Rypälerasia 500 g 
(2,78 kg)

139 rasia

Ruukkusalaatti

069kpl

Kinder
Yllätysmuna
20 g (42,50 kg)

085 kpl

Vaasan
Pääsiäislimput
500 g (3,98 kg)

199 pss

PepsiNext
0,33 l tlk 6-pack
(1,00 l) sis. pantit

289 pack

Hätälä Norjan

LOHIFILEE
vac. pakattu 890

kg

“8 tunnissa 
vuonolta fileeksi”

1490
kg

Finlandia candy
Makeiskimara

IRTOMAKEIS-
RASIA
1 kg

395
rasia

RAUTUFILE
vac. pakaste 2980

kg

1 kg  luutonta lampaanpaistia
2  sipulia
3  valkosipulinkynttä 
2–3  porkkanaa
1  palsternakka
1 tl suolaa
1 tl rosmariinia ja timjamia
0,5 tl  mustapippurirouhetta
n. 5 dl  vettä
3 rkl hunajaa

1 kg  luutonta lampaanpaistia1 kg  luutonta lampaanpaistia
2  sipulia
3  valkosipulinkynttä 3  valkosipulinkynttä 

Hunajalammas 
5 annosta

www.foodie.fm

0
Espanjan uuden sadon 
Peruna

099 kg

Enemmän kuin edullinen

Rainbow
maustettu

KARITSAN
PAISTI
n. 1,2 kg
Uusi-Seelanti

Karhu 
Olut
0,33 l tlk 20-pack
(3,27 l) sis. pantit

hinta
 voimassa
4.1. alk.

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

Espanjan uuden sadon 

Tuoretorilta
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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

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

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

Kelan Pudasjärven toimiston 
aukioloaika muuttuu

Kelan Pudasjärven toimisto on avoinna 
1.5.2014 alkaen ma ja pe klo 10–15.

 Voit hakea Kelan tukia myös verkossa  
 www.kela.fi/asiointi.

 Kelan puhelinpalvelu neuvoo 
 arkisin klo 8–18  
 www.kela.fi/palvelunumerot. 

Nuorille tarkoitettu Osuus-
pankkien kansainvälinen 
kuvataidekilpailu järjestet-
tiin Suomessa 38. kerran. Pu-
dasjärven kuvataidekilpai-
lun palkintojenjakotilaisuus 
pidettiin maanantaina 14.4. 
Osuuspankin kokoustilassa, 
jonne kokoontui kilpailuun 
osallistuneita koululaisia ja 
koulun opettajia sekä las-
ten vanhempia. Tilaisuuteen 
osallistuneita olivat vastaan-
ottamassa Osuuspankin toi-
mitusjohtaja Teuvo Peräta-
lo ja myyntipäällikkö Mikko 
Kähkönen. Perätalo kiitte-
li kouluja yhteistyöstä ja op-
pilaita kilpailuun osallistu-
misesta. Perätalo kertoi, että 
tänä vuonna kilpailun tee-
mana oli ”Vie meidät mie-
likuvitusmaailmaasi”. Kil-
pailijoilla oli mahdollisuus 
osallistua kilpailuun yhdellä 
tai useammalla työllä ja pu-
dasjärveläiset ahkeroivatkin 
kilpailuun yhteensä yli 300 
taideteosta, joiden arvioin-
nissa tuomarina toimineella 
taiteilija Kari Tykkyläisellä 
olikin ollut melkoinen urak-
ka.

Kilpailussa oli kolme sar-
jaa. 6-8 ja 9-10 vuotiaiden 
sarjan aiheena oli ”Kuvita 
unesi tai unelmasi ja 11-13 
vuotiaiden sarjassa ”Satu-
mainen maailma”. Kilpailun 
ohjeissa todettiin muun mu-
assa, että unissa ja mieli-
kuvitusmaailmassa kaikki 
on mahdollista: kalat osaa-
vat puhua ja jänikset lau-
laa, osaat itse lentää ja pystyt 
olemaan helposti monessa 
paikassa yhtä aikaa. Kerro, 
millaisissa paikoissa haavei-
let olevasi tai keitä unissasi 

osuuspankkien nuorten kansainvälinen 
kuvataidekilpailu 38. kerran

tulokset: 
6-8-vuotiaat: 1. Sylvia Kokko Hirvaskos-
ken koulu, 2. Ossi Niskasaari Kurenalan 
ala-aste, 3. Moona Manninen, Hirvaskoski. 
9-10-vuotiaat: 1. Eveliina Törmänen, Ku-
renalan koulu, 2. Oona Ojala, Kurenalan 
koulu, 3. Anni Viljamaa Lakarin koulu. 
11-13-vuotiaat: 1. Pieta Niemelä Kurenalan ala-aste, 2. Annie 
Luokkanen, Sarakylän koulu, 3. Milena Liikanen, Lakarin koulu

ryhmäkuvassa Pudasjärven osuuspankin kuvataidekilpailun 6-8 ja 9-10 sekä 11-13 -vuotiaiden sarjojen kolme 
parasta osallistujaa hienoine taidemaalauksineen.

seikkailee? Edellä mainittuja 
vihjeitä hyödyntäen kilpai-
lijat olivat maalanneet, piir-
täneet tai tehneet kollaasin 
omasta unestaan, unelmas-
taan tai mielikuvituksensa 
tuotoksesta.

Kilpailun tuomari Tyk-
kyläinen oli kertonut arvi-
ointikriteereinä ja töiden ul-
koasun tavoitteena olleen 
värien puhtaus ja ilmavuus 
sekä teosten voimakas ker-
ronnallisuus. Kuvista tuli-
si huokua romantiikkaa ja 
herkkyyttä, toisaalta ne voi-
vat sivuta unelmia esimer-
kiksi lasten elinpiiristä. Kol-
men kärki valikoitui siis 
näiden kriteereiden pohjalta 
ja tavoitteena oli löytää voi-
makas ja puhutteleva sarja-
kokonaisuus.

Kilpailun palkinnot jaet-
tiin kolmen eri sarjan kol-
melle parhaalle. Sarjojen en-
simmäisiksi sijoittuneiden, 
Sylvia Kokon ja Eveliina Tör-
mäsen sekä Pieta Niemelän 
työt lähetetään seuraavak-
si valtakunnalliseen kilpai-
luun Helsinkiin, jossa sar-
jojen voittajat palkitaan 500 
euron lahjashekeillä. Valta-
kunnalliset voittajatyöt (1. 
sija) edustavat maatamme 
kesäkuussa Sveitsissä järjes-
tettävässä kansainvälisessä 
kuvataidekilpailussa, johon 
osallistuu lapsia ja nuoria 
Italiasta, Itävallasta, Luxem-
burgista, Ranskasta, Saksas-
ta, Sveitsistä ja Suomesta. 
Pudasjärveläisten kilpailu-
töitä voi käydä ihailemassa 
Osuuspankissa tämän ja ensi 
viikon ajan. 

pertti Kuusisto

6-8 -vuotiaiden sarjan voittajan, silvia Kokon taideteos.

9-10 -vuotiaiden sarjan 
voittajan, eveliina törmä-
sen taideteos. 

11-13 -vuotiaiden sarjan 
voittajan, Pieta niemelän 
taideteos.
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tuloksia:
m yleinen 50 km
1.Kimmo Kymäläinen Kuusa-
mon EräVeikot 2.07,30, 2. Kau-
ko Heinikoski Iin Hiihtoseu-
ra 2.07,36, 3. Sauli Kuopus PuU 
2.09,10. Sarjassa 15 hiihtäjää. 
m 40v
1.Pauli Turtinen Yli-Iin Nase-
va 2.07,42, 2. Jari Kaarakainen 
Iisalmen Vida 2.07,57, 3. Antti 
Henriksson Kuivasjärven Aura 
2.18.22. Hiihtäjiä 12. 
m 45 v. 
1.Sakari Törmänen RovanMar-
hiihtäjät 2.15,53, 2. Kai Oja-

la OHS 2.18,10, 3. Pekka Kuk-
kula Iin Hiihtoseura 2.22,07. 10. 
Kari Hiltula PuU 3.21,08. Hiih-
täjiä 11. 
m 50 v
1.Stefan Storvall IK Kronan 
2.11,23, 2. Esa Wasenius Ke-
minsuunkisa 2.22,54, 3. Tero Pi-
noniemi UtajU 2.31,30.  Hiihtä-
jiä 10. 
m 55 v
1.Reijo Isola Iin hiihtoseura 
2.22,58, 2. Kai Lappalainen Ou-
lunsalon Vasama 2.24,56, 3. Vesa 
Pitkänen 2.29,48. Hiihtäjiä 8. 
m 60 v

1.Paavo Oilinki UtajU 2.39,25, 
2. Tapio Peltola OHS 2.41,56, 3. 
Hannu Salonen Kello 2.42,17. 
Hiihtäjiä 11. 
naiset yleinen
1.Maija Oravamäki OHS 
2.19,05, 2. Jaana Niemelä Ii 
2.24,05, 3. Maija Nivala OHS 
2.25,00. Hiihtäjiä 14
n 40 v
1.Marika Tiiperi Rovaniemen 
Palveluskoirakerho 2.34,34, 
2. Kaija Korhonen Sotkamon 
Jymy 2.34,52, 3. Marjut Vuoren-
maa Oulun Kilpaveljet 2.47,29. 
Hiihtäjiä 4. 

miehet kunto 50 km
1.Tarmo Pätsi Kuusamo 2.23,33, 
2. Juhamatti Heinonen Liminka 
2.27,16, 3. Hannu Kymäläinen 
Suomussalmi 2.33,13, 15. Kari 
Huovinen Pintamo 2.50,39, 25. 
Markku Mäkelä Kontio 2.54,41, 
41. Samuel Riekki Pudasjär-
vi 3.03,23, 42. Juha-Matti Inget 
3.03,38, 49. Tarmo Kokko PuU 
3.08,50, 58. Janne Karlblom 
Puhoskylä 3.21,03, 59. Lasse 
Pelttari Tili-Tekno Pudasjärvi 
3.22,16, 63. Timo Illikainen PuU 
3.32,05, 67. Risto Karlblom Pu-
hoskylä 3.47,55, 70. Erkki Hon-

kanen Puhoskylä 5.06,50. Hiih-
täjiä 72. 
miehet kunto 25 km
1.Arto Pauna Oulainen 1.18,14, 
2. Niilo Moilanen OHS 1.26,25, 
3. Aleksi Härkönen PuU 
1.30,30, 9. Pertti Kuopus Ii-
nattijärvi 1.42,47, 25. Olli Jyl-
hänlehto Pudasjärvi 2.04,31, 
26. Kari Jylhänlehto Pudasjär-
vi 2.04,32, 30. Heikki Paukkeri 
PuU 2.11,46, 32. Kauko Seppä-
nen PuU 2.27,38. Hiihtäjiä 41. 
naiset kunto 50 km
1.Marja-Leena Jurmu Sarajär-
vi 3.01,11, 2. Minna Koivukan-

gas Oulu 3.16,24, 3. Heli Ra-
simus Merikaarto 3.33,11, 4. 
Anneli Ojala Pudasjärvi 3.34,55. 
5. Moona Harju PuU 4.07,18. 
Hiihtäjiä 5. 
naiset kunto 25 km
1.Anita Korva Kuivasjärven 
Aura 1.20,49, 2. Salla Loukusa 
Oulu 1.27,47, 3. Aino-Kaisa 
Kemppainen OHS 1.35,57, 9. 
Mirja Laakkonen PuU 1.55,58, 
13. Anna-Liisa Seppänen PuU 
2.27,38, 14. Sonja Mustonen 
PuU 2.41,58. Hiihtäjiä 15. 

Pudasjärven Urheilijat jär-
jesti lauantaina 12.4. Syöte-
hiihdot hyvissä olosuhteis-
sa, aurinko paistoi ja ladut 
olivat hyvässä kunnossa. 
Tämän vuoden hiihdot oli-
vat järjestyksessään jo 19. 
kisat. 

Alun perin hiihtoreitti 
kulki Syötteeltä Pudasjär-
velle. Nyt käytössä oleva 50 
km reitti on kulkenut vuo-
desta 2007 alkaen Syötteen 
kansallispuiston alueella. 

Osallistujia oli 218. Eni-
ten hiihtäjiä oli miesten 
kuntosarjassa eli 70 hiihtä-
jää, myös 25. km miesten ki-
san hiihti kuntosarjassa 40 
hiihtäjää läpi. 

Miesten yleisen sarjan ki-
san voitti Kimmo Kymäläi-
nen Kuusamon EräVeikois-
ta, toinen oli viime vuoden 
voittaja Kauko Heinikoski 
Iistä ja kolmanneksi sujut-
teli pudasjärveläinen Sauli 
Kuopus. Hän jäi voittajasta 
vajaa kaksi minuuttia. 

Naisten sarjan voitti Mai-
ja Oravamäki Oulusta, Jaa-

syötehiihdot hienoissa 
olosuhteissa

syötehiihtoon osallistui tänä vuonna 218 kilpailijaa. 

Pudasjärvinen Moona Harju hiihti kuntosarjassa 50 
km, tuloksena 5. sija. 

Mirja laakkonen lykki naisten 25 km kuntosarjassa 9. 
sijalle. 

erkki Honkanen vihreässä takissa hiihti sinnikkäästi 
yli viisi tuntia ja selvitti 50 km:n matkan. 

rinnassa nro 28 Pauli turtinen M 40 sarjan voittaja, nro 15 Kauko Heinikoski mies-
ten yleisen sarjan kakkonen tällä kertaa, mutta voittaja vuosina 2011, 2012 ja 2013. 

na Niemelä Iistä oli toinen 
ja Maija Nivala Oulusta kol-
mas. Miesten kuntosarjassa 

25 km Pudasjärven urheili-
joiden Aleksi Härkönen oli 
kolmas. Naisten 50 km kun-

tosarjan voitti Marja-Leena 
Jurmu Sarajärveltä. HT

Kansalaisopiston mieslaula-
jien konsertti oli Pudasjärven 
kirjastolla tiistaina 8.4. Kuo-
ron johtaja, kanttori Keijo Pii-
raisen mukaan mieslaulajien 
laulut oli valittu ohjelmistos-
ta, jota he ovat kymmenen 
vuoden aikana laulaneet. 
Slaavilainen teema nousi esil-
le siten, että meillä on vuosien 
saatossa ollut ohjelmistossa 
venäläisiä ja ukrainalaisia lau-
luja, kertoi Piirainen. Yhteis-
työkumppaniksi valikoitui 
Suomi-Venäjä-Seuran Pudas-
järven osasto. Suomi-Venä-
jä-Seura viettää tänä vuon-
na 70-vuotisjuhlavuottaan. 

Mieslaulajien konsertti kirjastolla
Piirainen kertoo ajatelleen-
sa, että musiikin keinoin voi-
si olla mahdollista tuoda tee-
maa esille, vaikkakaan siitä ei 
erityisesti konsertissa mainit-
tu. Tämä oli vain toinen puoli. 
Valtaosa kuoron ohjelmistos-
ta on suomalaista musiikkia. 
Kuoro on vuosien varrella 
laulanut Toivo Kärjen, Jukka 
Kuoppamäen ja Martti Jäppi-
län säveltämiä lauluja. Lisäksi 
kuorolla on ollut ohjelmistos-
saan suomalaisia kansanlau-
luja. Pohjoisten lauluntekijöi-
den laulut ovat myös päässeet 
mukaan ohjelmistoon. Näistä 
esimerkkeinä ovat Jouko Te-

koniemi, Leo Siirtola ja Arvo 
Ylitalo.

Konsertin ohjelmistossa oli 
1-3 äänisiä sovituksia. 

-Kirjasto valikoitui kon-
serttipaikaksi siksi, että muis-
tini mukaan kuoron ensim-
mäinen julkinen esiintyminen 
oli kirjastossa noin 10 vuotta 
sitten, ja minä olen porukkaa 
vetänyt koko ajan. 

Näin Keijo Piirainen valot-
taa konsertin taustoja. Suomi-
Venäjä- seuran Pudasjärven 
osasto huolehti konsertin kah-
vituksesta.

petri turunen

Kansalaisopiston Mies-
laulajat ovat laulaneet ja 
esiintyneet 10 vuoden 
ajan, kuoronjohtajana on 
toiminut Keijo Piirainen. 
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www.kipa.fi

pudasjärven 
kirjakauppa 

Kauppatie 3, Pudasjärvi 
p. 0440 821 040

Lukemista ja 
tekemistä pääsiäiseksi!

Hyvää 
pääsiäistä 

kaikille!

ILON POLUILLA Anna-Mari 
Kaskisen runot kertoo iloista, 

suruista ja elämän 
ainutkertaisuudesta

22,90
(26,15)

Kuusamolais syntyisen
Tommi Kinnusen kirjoittama

NeLjÄNTIeNrIsTeys 
myyntitilastojen ykkönen, kannattaa lukea! 

24,90
(35,70)

KULTAINeN 
LAULUKIrjA

25-vuotis juhlapainos

25,90 (34,22)

Pokkarit

10,-
/2 kpl

Pelit ja
 palapelit

-20%

Kevään 
uutuus romaani 
Anneli Kivelän

VALOjA jA 
VArjOjA 
KATAjA-
MÄeLLÄ

ouLun autoPörssi oY 
Veistämötie 16, Ark. 9-17 LA 10-14

P. (08) 344 134, 0400 430 910,  040 555 2227
www.oulunautoporssi.fi

Mercedes-Benz e 220 CDI BE T 7G A Avantgarde aj. 90tkm -12  44800 €
BMW 335 dA E90 Sedan LCI  aj. 175tkm  -09 29900 €
Volvo XC90 5D MPV 4.4 V8 AUTOM EXECUTIVE-7 4X4 aj. 183tkm  -05  20900 €
Renault laguna Sport Tourer 1,5 dCi 110hv 6MT FAP Dynamique aj. 18tkm  -11 9900 €
Volkswagen passat Variant Comfortline 2,0 TDI 103 kW DSG-aut.  aj. 192tkm  -10 18700 €
audi a4 2.0T FSi Quattro aj. 112tkm  -05 17900 €
opel Vivaro Combi L2H1 2,0 CDTI 84kW/114hv M6 (2900kg) aj. 186tkm  -08 16900 €
BMW X5 5D 3.0DA 4X4 aj. 235tkm  -02 16500 €
skoda oCtaVia Sedan 1.6TDi DSG A aj. 106tkm  -11 16500 €
Ford Mondeo Farmari 2.0 TDCi A Ghia aj. 180tkm  -10 15800 €
Ford Focus ST 2.5 T aj. 168tkm  -06 14900 €
opel CoRsa 4ov 1.2 Eco flex Start&Stop aj. 3tkm  -13 14900 €
audi a4 Sedan 2,0 96 kW aj. 147tkm  -06  14500 €
BMW X3 3.0dA aj. 304tkm  -04 14500 €
Mazda 6 2.0 Automatic Elegance Sportwagon aj. 88tkm  -07 14500 €
Mercedes-Benz e 320T A Farmari Avantgarde aj. 210tkm  -03 13900 €
Kia CaRniVal 5D MPV 2.7V6 aj. 69tkm  -08 12900 €
Kia spoRtaGe 5D SUV 2.0CRDI 4X4 VGT EX aj. 219tkm  -06 12900 €
BMW 316i 4D Sport aj. 118tkm  -05 11500 €
audi a6 4D SEDAN 2.0TDI aj. 320tkm  -05 10900 €
Fiat scudo 12 2,0 Multijet 120 hv 6m3,pa aj. 230tkm  -07 9900 €
saab 9 4D SEDAN 2.0T AUTOMATIC aj. 165tkm  -05 9900 €
saab 9 5D ESTATE 2.0T AUTOMATIC aj. 122tkm  -04 9900 €
Mazda 3 4D SEDAN 1.6 aj. 141tkm  -05 8900 €
Chrysler pt Cruiser 2,4 A4 Touring aj. 189tkm -06  7900 €
Ford transit 330L-2.4D 92 aj. 270tkm  -02 7900 €
nissan pRiMeRa 4D WAGON 2.0 aj. 143tkm  -06 7900 €
Volkswagen passat 4D SEDAN 1.9TDI AUTOMATIC aj. 175tkm  -03 7900 €
yamaha VMX 1200 Vmax 140hv aj. 23tkm  -99  7900 €
Chrysler pt CRuiseR 4D HATCHBACK 2.0 AUTOMATIC aj. 90tkm  -04 7700 €
Hyundai tuCson 5D 2.0D CRDI 4X4 aj. 346tkm  -06 7400 €
Ford FoCus 5D STW 1.6 Limited aj. 108tkm  -04 6900 €
Ford FoCus 4D SEDAN 1.6 Ghia aj. 73tkm  -02 6900 €
Kawasaki GtR 1000 GTR aj. 36tkm  -03 6900 €
opel astRa 4D HATCHBACK 1.6 Twinport aj. 145tkm  -04 6900 €
smart FoRtWo Coupe CDI 2ov 799cm3 A aj. 67tkm  -08 6900 €
Volkswagen Golf Variant 1,6 77 kW Trendline aj. 164tkm  -04 6900 €
Chrysler VoyaGeR 5D MPV 3.3 AUTOMATIC aj. 162tkm  -04 6700 €
BMW 520i 4D SEDAN AUTOMATIC aj. 248tkm  -03  6400 €
Ford Fiesta 2D HATCHBACK 1.3 aj. 58tkm  -03  5900 €
Ford Mondeo 4D SEDAN 2.0 TDCI aj. 197tkm  -05 5900 €
Ford Mondeo 5D STW 1.8 aj. 214tkm  -05 5900 €
Kia CeRato 4D SEDAN 1.6CRDI aj. 144tkm  -06 5900 €
Renault Clio 4D HATCHBACK 1.2 16V Premium aj. 97tkm  -06 5900 €
Volkswagen Bora 2.0 Basis 4D aj. 233tkm  -04 5900 €
nissan alMeRa 4D SEDAN 2.2D aj. 228tkm  -04 4950 €
Chrysler seBRinG 4D SEDAN 2.0 A aj. 147tkm  -02 4900 €
Ford FoCus C-MAX 4D MPV 1.8 aj. 249tkm  -03 4900 €
peugeot 407 4D SEDAN 1.8I 16V aj. 198tkm  -05 4900 €
Kawasaki ZR-7s aj. 54tkm  -03 3450 €
nissan pRiMeRa 5D WAGON 1.8 aj. 255tkm  -02 3450 €
Fiat punto 4D HATCHBACK 1.2 8V aj. 190tkm  -04 2450 €
Fiat stilo 5D MULTI WAGON 1.6 aj. 183tkm  -03 1900 €

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

* Maisemointityöt 
* lumityöt

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

la 26.4.2014 klo 11-17 Pudasjärvellä 
Hilturannan  leirikeskuksessa.

Päivässä mukana Taivalkosken
seurakuntapastori Kaarina Rauhala. 

Hän johdattaa meitä kohtaamaan ja kulkemaan 
Marian seurassa. 

NAISTEN-
PÄIVÄT 

”Marian seurassa”

Maskun seurakunnan kanttori 
Jenni Urponen 

johdattaa toivevirsien ja laulujen äärelle 
sekä avaa uudistuvan virsikirjan liiteosaa.

ilmoittautuminen ti 22.4. mennessä
Pudasjärven kirkkoherranvirastoon, 

(08) 882 3100. Ruokailu ja kahvit 10€.

Pudasjärven seurakunta

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Pudasjärven seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 27.4.2014

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
Kiitollisina kohti tulevaisuutta

klo 10.00 Jumalanpalvelus
 •  saarnaa Jaakko Sääskilahti       
Jonka jälkeen seppelpartio sankarihaudoille

klo 11.00 ruokailu ja juhlakahvit 

klo 12.00 VeteraaniJuHLa
• tervehdyssanat   
 Kaarina Daavittila, kaupunginjohtaja
• Juhlapuhe
 Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja  
• sotaveteraanipiirin tervehdys
 Paavo Kurttila 
• musiikkiesityksiä
  -  Barokkiyhtye Viiden trio
  -  Kansalaisopiston puhallinorkesteri
  -  Pudasjärven seurakunnan Nuorisokuoro
• Liput
    Maanpuolustusjärjestöt

Pudasjärven Lions Club järjestää tarvittaessa 
veteraaneille sivukyliltä kuljetusapua juhlaan. 

 Yhteyshenkilö:  Antti Pesälä puh. 040 578 2344.

Tervetuloa!
KUNNIAMERKIT

Pudasjärven kaupunki             Pudasjärven seurakunta              Maanpuolustusjärjestöt              LC Pudasjärvi            

Lähes puolensataa osallistu-
jaa nautti ulkoilusta, yhdes-
säolosta, makkarasta, me-
husta, kahvista ja munkeista 
kuutamohiihto- ja ulkoiluta-
pahtumassa Pintamojärvel-
lä lauantai-iltana 12.4. Äk-
kiä lämmennyt sää häivytti 
järven ympärysladun ja sai 
järven jään vesille, mutta in-
nokkaimpia hiihtäjiä se ei 
haitannut. Melkoinen osa 
saapui paikalle hiihtäen mo-
nojen kastumisen uhallakin.

Kyläseuran järjestämään 
tapahtumaan kaukaisim-
mat vieraat tulivat Ruotsista. 
He sekä kyläläiset ja vapaa-
ajan asukkaat olivat tapahtu-
maan tyytyväisiä. Grillimak-
karaa kului seitsemän kiloa 
ja lukuisia pannullisia kah-

pintamolla onnistunut ulkoilutapahtuma

via. Tapahtuman järjestäjältä 
Pintamon kyläseuralta tuli 
lupauksia toteuttaa vastaa-
vanlaisen tapahtuman myös 
ensi keväänä.

sauli Juurikka, 
kuvat asta Määttäesa Huovisella riitti puuhaa grillin äärellä koko illaksi.

todistetusti osa vieraista 
tuli hiihtämällä.

PirinPuisto
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

Lentäjänmaja
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

jyrkkäkoski CamPing
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

jyrkkäkoski oy Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HuoneistoHoteLLi 
Hirsikunnas
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan
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Iso-Syötteellä laskettiin IS Open 
-kisa mitä parhaimmissa kevät-
keleissä 2.-5.4. ja lauantaina käy-
tiin kisan semifinaalit ja finaa-
lit. Kyseessä oli Suomen suurin 
lumilautailutapahtuma vuonna 
2014 ja ensimmäinen viiden täh-
den slopestyle-kilpailu. Laski-
joilta nähtiin toinen toistaan hie-
nompia suorituksia ja niitä oli 
ihailemassa paikan päällä arviol-
ta 1500 katsojaa.

Semifinaalissa laskijoita näh-
tiin 30, joista kahdeksan paras-
ta selvitti tiensä finaaliin. Kil-
pailun voittoon laski Ruotsin 
Niklas Mattsson pistein 90.25 
Toiseksi tuli semifinaalin voitta-
nut Janne Korpi pistein 89.00 ja 
kolmanneksi Yhdysvaltain Eric 
Beauchemin pistein 80.00. Kisaa-
jat kehuivat vuolaasti IS Open-
in rataa ja kilpailun ilmapiiriä, 
mikä miellytti myös järjestäjiä.

- Kisojen järjestäminen on ol-
lut suuri ponnistus ja voiman 
näyte, että kisat on saatu. Tämä 
oli meille talven tärkein tapah-
tuma, koska saimme maailman 
huippu-urheilijoita tänne kil-
pailemaan. Näin voidaan mei-
dät rinnastaa suurien hiihtokes-
kusten Rukan ja Levin kanssa 
samaan kategoriaan, vaikkakin 
eri lajien puitteissa. Tulevaisuus 
näyttää, halutaanko Syötteellä 
olla yksi suurista hiihtokeskuk-
sista, selostaa hiihtokeskuksen 
toimitusjohtaja Jorma Terentjeff.

näkyvyyttä  
monessa mediassa
Lisää julkisuutta laskettelukes-
kukselle toi YleX:n pitkät suo-
rat radiolähetykset Syötteeltä 
kahden päivän ajan. Terentjeffin 
mukaan tämän kanavan kuun-
telijat ovat juuri meidän tärkeä 
kohderyhmä asiakkaina. Suo-
raa tv-lähetystä kisoista näytet-
tiin maailman laajuisesti koko 
kisojen ajan netin välityksellä. 
Lisäksi Suomessa maksullinen 
MTV3-kanava näytti lauantain 
finaalista suoran lähetyksen.

Sanaa Syötteestä on kiirinyt 
maailmanlaajuisesti myös sosi-
aalisen median kautta. Kisaajat 
ja kävijät ottivat valokuvia ja vi-
deoita sekä kirjoittivat kisasta ja 
paikasta. Erityisesti urheilijoiden 
fanit seuraavat kisoja ja sosiaalis-
ta mediaa tiukasti ympäri maail-
man. Terentjeff ihmettelee, että 
tekniikan kehitys on ollut hui-
maa: ei olisi tällaista voinut ku-
vitella 10 vuotta sitten.

- Nämä ovat kansainväliset 
maailmantason urheilukilpai-
lut. Olen niitä käynyt katsomas-
sa, mutta on aivan eri asia, kun 
on itse niitä järjestämässä. Täl-
laisten kisojen järjestäminen luo 
alueen uskottavuutta, Terenjeff 
kertoo.

Is Open Iso-Syöte:
Huippulautailijoilta satoi kehuja 

paikasta ja järjestelyistä

Paikalla oli tV-ryhmä. Katsojat pystyivät seuraamaan kil-
pailun kulkua suurelta näytöltä.

yleX teki iso-syötteella radio-ohjelmaa.

suomen Janne Korpi voitti kilpailussa hopeaa ja 12 000 dol-
laria.

Janne Korpi odottaa viimeisen laskunsa pisteitä.

Mikko Kittelä, Jorma terentjeff ja Miika Virtanen.

Paikalla oli paljon nuoria katsojia.

Paikallinen yhdistys paistoi parhaat letut eli lätyt.

Paljon tekniikkaa vaadittiin, että kilpailu saatiin lähetettyä 
maailmalle livenä.

Kilpailijoille oli järjestetty poroajelua, joka ei ollut aivan ta-
vallista poroajelua.

yleX otti laskijoista kaverikuvia maalialueella.



10 11nro 16PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.4.2014 16.4.2014nro 16

Huomio vaatii  
kovaa työtä
Kansainvälinen kiinnostavuus 
ei tule itsestään, vaan sen eteen 
tulee ponnistella. Esimerkki-
nä Terentjeff mainitsee näiden 
kisojen taloudellisen satsauk-
sen, joka on noin 100 000 euroa 
ja jonka Hiihtokeskus Iso-Syö-
te on suurimmalta osalta mak-
sanut. Tulevaisuudessa vastaa-
via tapahtumia mahdollisesti 
järjestettäessä Terentjeff toivoo 
kaupungilta ja alueen muilta 
toimijoilta voimakkaampaa ta-
loudellisesti mukaan tulemista.

Syöte voisi olla esimerkik-
si lumilautailijoiden harjoitte-
lukeskus. Luppovedelle saatai-
siin kohtuullisella satsauksella 
harjoitushyppyri, jossa alas tul-
taisiin veteen. Tällainen on yksi 
tapa harjoitella. Monitoimihal-
lilla parannettaisiin aluetta kil-
pailijoiden harjoittelupaikkana.

Suorituspaikoista on tullut 
runsaasti positiivista palautet-
ta. Kilpailujohto ja urheilijat 
ovat kokoontuneet harjoitus-
päivien ja kisapäivien jälkeen 
illalla ja antaneet palautetta 
kaikista kisoihin liittyvistä asi-
oista.

- Tärkeää on mielestäni se, 
että urheilijoiden antamaa pa-
lautetta kuunnellaan ja muun 
muassa suorituspaikkoja hio-
taan tarvittaessa. Niistä ovat 
vastuussa kisan järjestäjät eli 
Hiihtokeskus Iso-Syöte ja ta-
pahtuman lahtelainen tuottaja 
KustomPromotion, joka on eri-
koistunut tällaisten tapahtumi-
en järjestämiseen. Yhtiö on tuo-
nut mukanaan parikymmentä 
työntekijää ja muita järjestely-
vastuuhenkilöitä on kymmen-
kunta, Terentjeff kiittelee.

Tapahtumajärjestäjä Mik-
ko Kittelä kertoo, että kun huo-
mattiin Slopestylen tulevan 
olympialajiksi, laitettiin heti 
anomukset kisojen järjestämi-
sestä Syötteelle. Suorituspaik-
koja on suunniteltu ja tehty 
suurella työllä ja taidolla.

elämyksiä myös  
kilpailijoille
Kansainvälisen tason tuomarei-
ta on viisi, jotka hyödyntävät 

arvostelussa videotekniikkaa. 
Sen taas on tuonut paikalle ka-
jaanilainen yritys, joka vastasi 
myös tv-lähetyksestä. Päätuo-
marina toimi Martti Hahtonen 
ja hän järjesti muut tuomarit 
muun muassa Ranskasta, Itä-
vallasta ja Uusi-Seelannista. 
Kisat täyttävät korkean viiden 
tähden kisan kriteerit ja palkin-
tosummatkin ovat sen mukai-
set.

Tervetulotilaisuus järjes-
tettiin kilpailijoille torstai-il-
tana stadionilla. Osallistujat 
saivat kokea poroajelua, jon-
ka mahdollisti Oinas-Panumat 
sekä koiravaljakkoajelut järjes-
ti Syötteen Eräpalvelut. Illan 
kruunasi savusauna avantouin-
teineen Hanhilammella. Illasta 
on tullut jälkeenpäin ulkolaisil-
ta vierailta erittäin positiivista 
palautetta. He ihmettelivät, että 
ei monissakaan kisoissa tarjota 
vastaavia elämyksiä ja huoleh-
dita kisaajien vapaa-ajasta.

Vastoinkäymisiltäkään ei ki-
sajärjestelyissä vältytty: Muun 
muassa Lufthansan lentolakko 
aiheutti päänvaivaa, mutta on-
neksi kaikki kilpailijat saatiin 
paikalle.

Valokuvaukseen  
hyvät puitteet
Valokuvaaja Krister Majande-
rin Iso-Syöte yllätti positiivises-
ti hyvillä puitteilla lautailuun ja 
kauniilla maisemilla. 

-Tämä on minun ensimmäi-
nen kerta Iso-Syötteellä ja seu-
raava käynti on jo suunnitteilla. 
Valokuvaan paljon lumilautai-
lua ja Iso-Syötteellä oli hyvät 
puitteet kuvaamiseen, kelikin 
helli kuvaajan käsiä, jotka ovat 
yleensä jäässä. Olen myös into-
himoinen lumilautailija ja huo-
masin, että täällä välitetään lau-
tailijoista ja suorituspaikat on 
rakennettu ammattitaidolla.

Kilpailut meni suunnitelmi-
en mukaan ja saatiin yksi suo-
malainenkin lautailija podiu-
mille. Kiitokset Iso-Syötteelle 
ja yhteistyökumppaneille, jot-
ka mahdollistivat tapahtuman!

Heimo turunen,
kuvat Krister Majander

olympiamitalisti Markku Koski.

Kuvassa kilpailun voittajat. Vasemmalla toiseksi  sijoittu-
nut Janne Korpi, voittaja niklas Mattson ruotsi ja kolman-
neksi sijoittunut eric Beauchemin usA.

niklas Mattson, kilpailun voittajan tyylinäyte.

Kilpailuun osallistuneet urheilijat pääsivät torstaina viral-
listen harjoitusten jälkeen poro- ja koira-ajelulle sekä sen 
jälkeen vielä savusaunaan ja avantoon uimaan. 

Hyppyrit pidettiin täydellisessä kunnossa, kuten maail-
manluokan kilpailussa kuuluukin

Kisojen valokuvaajakin 
Krister Majander pääsi ku-
vaan.

Jorma terentjeff kilpailu-
alueella juuri ennen palkin-
tojen jakoa.

iso-syötteen hiihtokoulun 
henkilökunta oli mukana 
pitämässä suorituspaikat 
kunnossa.

tV-kameroita varten oli ra-
kennettu kuvaustornit.
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Syötteen luontokeskuk-
sella kaivellaan lauantai-
na 19.4. askarteluvälineet 
kaapeista esiin ja luodaan 
urakalla mitä hienoimpia 
pääsiäisaiheisia koristei-
ta kello 10–16. Luontokes-

pikkupääsiäinen luontokeskuksella
kuksen auditoriossa on tuol-
loin mahdollista askartelun 
lisäksi pelata pelejä tai vaik-
kapa etsiä näyttelyyn piilou-
tunutta pääsiäispupua. 

Päivän aikana tarjotaan 
ilmainen opastus luontokes-

kuksen näyttelyyn. Oppaan 
johdolla tullaan kurkista-
maan Vaarametsien maak-
si – kutsutun alueen kas-
ki- sekä savottakulttuurin 
värittämään historiaan. Kas-
veista sekä eläimistä muun 

muassa lettorikko, maakot-
ka ja liito-orava ovat alu-
een harvinaisuuksia. Mikäli 
kiinnostaa kuulla niistä li-
sää, niin tervetuloa mukaan 
opastukselle! Opastus alkaa 
kello 14 luontokeskuksen 

aulasta. 
Lounaskahvila Siru-

kassa voi nauttia mait-
tavan lounaan, lettukah-
vit tai vaikkapa herkutella 
vastapaistetuilla munkeil-
la. Heiltä voi myös vuokra-

ta metsäretkelle perintei-
set lumikengät tai uusia 
tuulia kaipaavalle löytyy 
huippuhauskat liukulumi-
kengät.

oili annila

Keltainen on ehdottomas-
ti pääsiäisen suosikkivä-
ri, mutta ei ainoa. Toki on 
olemassa muitakin värejä!  
Paljon käytetään valkois-
ta, limenvihreää, oranssia 
ja liilaa myös. Liila on uusi 
väri, jota ei vielä kysytä ko-
vin usein. Kynttilävärejä 
suunnitellessamme tulikin 
mieleemme, että höyhen-
pussistahan ne värit löytyy. 
Pääsiäisenä haluaa jo ke-
vään heleyttä ja värien luo-
maa voimaa ympärillensä.

Pääsiäiseen liittyy pal-
jon perinteitä niin ruokien 
kuin värienkin kautta. Kel-
taiset narsissit, tulppaanit, 
pajunoksat kissoineen ja 
koristeineen sekä maalatut 
ja koristellut munat. Kai-
killa asioillahan on juuret 
ja alkulähteet niinpä sukel-
sin internetin ihmeelliseen 
maailmaan ja mm. wikipe-
diasta löytyi seuraavan lais-
ta mielenkiintoista tietoa 
pääsiäismunista:

Ensimmäiset kirjalli-
set merkinnät maalattu-
jen pääsiäismunien anta-
misesta löytyy 900-luvulta. 
Pääsiäismunan suosioon 
on vaikuttanut myös käy-
tännölliset syyt. Suosio-
ta on lisännyt eläinkunnan 

Keltainen pääsiäisen suosikkiväri - ei ainoa
tuotteista kieltäytyminen 
pääsiäistä edeltävän paas-
ton aikana, minkä vuoksi 
munia jäi yli. Ja siispä mu-
nat tuli käyttää pääsiäisenä, 
ennen kuin ne pilaantuivat.  
Kananmunasta on tullut 
myös kristillisen ylösnou-
semususkon symboli.  

Pääsiäismunia koristel-
laan mitä mielikuvituksel-
lisimmin konstein, niitä voi 
värjätä ja niihin voidaan 
liimata eri materiaaleja 
tai niitä voi tehdä eri raa-
ka-aineista. Nykyisin suk-
laamunat lisäävät koko ajan 
suosiotaan, ja ovatkin mo-
nen ehdoton suosikki, var-
sinkin leikittäessä munien 
piilottelua.

Värit ja kynttilät  
kristinuskossa
Kynttilöillä on jokaisessa 
kristillisessä juhlassa suuri 
merkitys. Löysin tietoa Sa-
kastin sivuilta kynttilöiden 
kirkollisesta merkityksestä 
ja mm. Pääsiäiskynttilöistä 
seuraavan laista: 

Pitkäperjantaina kyntti-
löitä ei polteta lukuun ot-
tamatta jumalanpalveluk-
sen sisältöön ja kulkuun 
kuuluvaa ns. Kristus-kynt-
tilää. Pääsiäiskynttilä sym-

bolisoi Kristusta, maailman 
valoa, joka on noussut hau-
dan pimeydestä. Se palaa 
lukupulpetin vieressä kai-
kissa jumalanpalveluksis-
sa pääsiäisestä helluntai-
päivän vesperiin saakka. 
Kastekynttilä voidaan sy-
tyttää pääsiäiskynttilästä. 
Pääsiäiskynttilää voidaan 
käyttää myös pyhäinpäivän 
iltajumalanpalveluksessa. 
Paastonajan alkaessa tuhka-
keskiviikkona pääsiäiskynt-
tilä viedään pois kirkkosa-
lista ja tuodaan sinne vain 
kasteitten ajaksi

Tässä vielä kirkoissa 
käytettävää värisymboliik-
kaa pääsiäisen aikaan liit-
tyen.

Violetti on katumuksen, 
odotuksen ja valmistautu-
misen väri. Sitä käytetään 
pääsiäistä edeltävänä paas-
tonaikana.

Musta on murheen, su-
run, katoavaisuuden ja kuo-
leman väri. Ainoat kirkko-
vuoden päivät, jolloin sitä 
käytetään, ovat pitkäper-
jantai ja sitä seuraava lau-
antai. 

Valkoinen on ilon, kii-
toksen ja puhtauden väri. 
Se on myös Jumalan, Kris-
tuksen, taivaan enkelien ja 
pyhien symboli. Sitä käy-
tetään muun muassa kirk-
kovuoden suurissa juhlissa 
kuten pääsiäispyhinä.

Kynttilätalon  
kuulumisia
Meillä kynttilätalolla on ol-
lut jo monen vuoden haa-
veena saada tehdyksi 
kynttiläsarja jossa olisi kirk-
kovuoden symboliset värit Värjäyspäivän patoja.

seija munakynttilöiden valupuuhissa.

ja niiden merkitykset.
Tämän kevät talven aika-

na olemme pajalla urakoi-
neen saunassa poltettavan 
Kelluva -kynttilän ja Mu-
nakynttilän, sekä tavallisen 
kelluvan -kynttilän tuote-
kehittelyn parissa ja onhan 
niitä nyt jo muutaman vii-
kon ollut saatavilla ihan asi-
akkaille asti. Citronella –
sääskien karkotuskynttilä 
olisi tarkoitus saada myös 
myyntiin ennen sääskise-
sonkia.

Järjestimme pajan puo-
lella munanvärjäyspäivät 4. 
ja 5.4. Jokainen halukas pää-
si kokeilemaan kuinka väri 
saadaan kynttilän pintaan. 
Värjäyspäivät tuovat muka-
vaa vaihtelua tähänkin vuo-
denaikaan. Meiltä on jo ky-
selty, että voitaisiinko pitää 
tontunvärjäyspäivät heinä-
kuussa, no mikä ettei. Ja ai-
nahan me ryhmille järjes-
tetään värjäyksiä, milloin 
vaan kiinnostusta löytyy.

seija Herukka ja 
sinikka Blomsder

sinikka kaupan puolella pääsiäiskoristelua 
laittelemassa.

saunaan saa tunnelmaa 
kynttilänvalolla. Kynttilätalon Munien värjäystä.

Pääsiäismunia ja värejä.
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Hotelli Iso-Syötteellä esiin-
tyy lauantaina 19.4. Kolmas 
Nainen nokkamiehenään 
Pauli Hanhiniemi. Kolmas 
nainen aloitti pitkän ja me-
nestyksekkään taipaleen-
sa 30 vuotta sitten. Lukuisat 
kaikkien tuntemat radiohi-
tit ja kattavat kiertueet toi-
vat huikean suosion ja yhtye 
on palkittu vuosien saatos-
sa useilla jalometallilevyil-
lä. Kolmas nainen -yhtyeen 
sävelkynä on pysynyt teräs-
sä ja juurevat kappaleet pu-
huttelevat edelleen. Sym-
paattisen Pauli Hanhiemen 
luotsaama bändi tunnetaan 
ikivihreistä kappaleistaan 
kuten ”Tästä asti aikaa”, 
”Äiti pojastaan pappia toi-
voi”, ”Hyvää ja kaunista” ja 
”Elämän tarkoitus. ”

Yhtyeen laulaja ja keula-
hahmo, Pauli Aatos Hanhi-
niemi on suomalainen muu-

sikko, säveltäjä ja sanoittaja. 
Hän tuli tunnetuksi Kolmas 
Nainen -yhtyeen laulusolis-
tina vuosina 1986–1994. Kol-
mas Nainen palasi tauolta 
vuonna 2009. Pauli Hanhi-
niemi on tehnyt tilauksesta 
tekstejä eri yhtyeille, muun 
muassa Yölle, Heikki Silven-
noiselle, Kikalle, Tiktakil-
le, Jani Wickholmille, Pope-
dalle ja Pate Mustajärvelle. 
Hanhiniemelle myönnettiin 
vuoden 2007 Juha Vainio 
-palkinto työstään suoma-
laisena laulunkirjoittajana ja 
sanoittajana. Palkintoraadin 
perustelujen mukaan Han-
hiniemen yli 20 vuotta kes-
tänyt ura on ”vakiinnutta-
nut hänen asemansa yhtenä 
Suomi-rockin kulmakivis-
tä”. Harvinaisten vieraiden 
musisointia kannattaa tulla 
kuuntelemaan ja katsomaan 
kauempaakin. PK

Kolmas nainen musisoi 
Hotelli iso-syötteellä

Perjantaina 4.4.2014 pistettiin 
Helsingissä maaliman kirjat 
sekasi, kun Kainuun naiskun-
nanjohtajat keräsivät voima-
sa ja kuhtuivat Putasjärven 
kolleekasa joukkovaan vah-
vistammaan. Lähettiin Hel-
sinkiin kertomaan tottuuksia 
valtionossuusuuvistuksesta 
ja voimalaitosten kiinteistö-
veron ryöstöhommasta. Ei ol-
lut mikkään perinteinen kar-
valakkilähetystö, melekeen 
voisi hattuhommista puhuva!

Pari päivää ennen reissu-
va tuli Vaalan kunnanjohta-
ja Tytti Määtältä kuuma vies-
ti. Vaalan, Suomussalamen ja 
Kuhmon naistirehtöörit oli-
vat päättäneet vielä yhen ker-
ran koota voimasa. Kysyvät, 
lähenkö matkaan. Pyritään 
kuntaministerin puhheille ja 
käyvvään myös etuskunnas-
sa. Kokkoomusta on nyt lä-
hestyttävä. On kerrottava, 
mitä onossuus uuvistuksi-
neen tarkottaa meijän harvan 
asutuksen kunnissa.

naiskunnanjohtajat 
asialla
Voimalaitosten kiinteistö-
veron jakaminen puoleksi 
koko Suomen muijjen kunti-
en kanssa korpejaa nuijen jo 
mainittujen Kainuun kuntien 
lisäksi Iitä ja Muhosta. Näin-
pä naiset armahtivat miepuo-
lisija kolleekoja ja ottivat nä-
mähi völijyysä. Ja mahtuihan 
matkaan pari maakuntajoh-
tajaahi, Pauli Harju ja Pent-
ti Malinen kututtiin kuulol-
le. Normaali Helsingin reissu. 
Herätys kolomelta, lentokon-
neeseen ennen seitentä ja Hel-
singissä rehvit. 

Olihan se poikkeuksel-
linen lähetystö kokkoon-
panoltaan. Ajatelkaa: Kuus 
kunnanjohtajaa, joista neli-
jä naista. Liekköhän Suomes-
sa ennen tuommosta nähty? 
Eikä jää varmasti viimeseksi. 
Naiset ottavat tiukassa pai-
kassa asemasa, johtohommis-
sai!

Tällä kokkoonpanolla 
painuttiin ensinnäi valtijo-
neuvvoston kanslijjaan. Sev 
verran oltii jouvvuttu löysää-
mään kuntaministerin tap-
paamisesta, että ministerin 
sijasta päästii neuvottelluun 
erityisavustaja Sini Korpi-
sen luokse. Valtioneuvvoston 
kanslijassa tavattiin asijaan 
hyvin perehtynty nuori nai-
nen. Saatiinni kuulla, että val-
tiojonossuusuuvistuseho-
tuksen asukasrakennetta 
koskeva karmeja lopputulos 
oli tainnu saaha pökerryksiin 
jo asiantuntijatki. 

Meijjänni lausunto ja kuv-
vaus tosiasijallisesta tilantees-
ta oli tainnut osuva ja upota 
tietosuuteen. Ja lissää valaise-
vvia esimerkkijä kunta-aresta 
oli meillä ite kullai. 

Suomussalami menettää 
uuvistuslaskelmissa pikku-
sen vähempi ku Putasjärvi. 
Kunnanjohtaja Asta Tolonen 

Kukkahatut ja karvalakit 
evunvalavonnassa Helsingissä

kuvvaili, mitä neuvoja oli 
saanu tilanteen korijaamisek-
si. Joku Helsingin herra oli 
talaven kuluvessa opettanu, 
että mitä tuossa marisee me-
netyksistä. Ei tartte kun pe-
rustaa 600 uutta työpaikkaa 
paikkakunnalle, sillä ne me-
netykset korjaupi! Heleppo 
homma, kun valtion työpai-
kat Suomussalamellai ovat 
muutamissa vuosikymme-
nissä vähenneet 800:sta 80:en. 
Työttömmyys parikymmentä 
rosenttia. Revi siitä sitte uusia 
työpaikkoja ja verotuloja kor-
vvaamaan pääasiajassa kes-
kuskunnille siirtyvvää valtio-
jonossuutta!

4,5 veroprosentti- 
yksikön painajainen
Putasjärvellä kysseessä on 4,5 
verorosenttiyksikön painajai-
nen. Kuvvailin tilannetta esi-
merkkijen avulla. Evektiivi-
nen veroaste 13, vaikka 20,5 
rosenttia nimellisesti kanne-
taan. Siitä 13:sta sitte kunta-
laisten kuletuksiin mennee 
3:n ja tienpittoon yhen vero-
rosentin tuotto, siis yhteesä 
nelijä rosenttiyksikköä suo-
raan pitkijen matkojen ta-
kia kuntalaisten arkeja var-
ten. Muistutin mielliin vielä, 
miten kovvaa ruuvvausta on 
jo tallouteen tehty. Suunnil-
leen 5 verorosentin verran 
on jo talloutta tasapainotet-
tu. Siihen päälle jo tehyt Suo-
men hallituksen säästöriihien 
puinnit, ruumenia on mei-
jän säkkiin tullu jyvien sijasta 
3-4 verorosentin verran ja nyt 
viimmeinen kauhistus, valto-
nossuusuuvistus 4,5. Varsi-
nainen uusjako kysseessä!

Kuhmon Eila Valtanen 
muistutti omassa puhheen-
vuorossaan viisaasti Suo-
men perustuslaista. Ehotti, 
että onko ajateltu, että laki on 
vieläi voimassai ja vielä koko 
Suomessa!

Ite kuhi lähetystön jäsen 
avvaili oman kunnan näkö-
kulumasta tilannetta. Eri pai-
notukset, mutta samallainen 
lopputulema. Ei oo tainneet 
Helsingin herrojen luottolas-
kijat käyvä näillä konnuil-
la elläissään. Eivät tiija, mitä 
rassaavat, kun mahottomia 
suunnittelevat.

Voimalaitosasijassa pääs-
tettiin jo karvahatutkin ää-
neen, tarkotan lähetystömme 
maskuliinija, Iin ja Muhok-
sen kunnanjohtajia. Vakkuut-
tavasti poijjatkin asijasa esitti-
vät. Ja me naiset vahvistettiin. 
Täytyy sanova, että kyllä on 
Vaalallai kovat ajat. Kaikissa 
mittareissa välliinputtous!  

Vakkuutimme kaikki, että 
kyllä vesi-ja tuulivoimalai-
tosten kiinteistöverot ehot-
tomasti kuuluu lyhentämät-
tömänä voimalaitoskunnille. 
Siellä missä on rakennettu ja 
kaavotettu, sinne ne valta-
kunnan mittapuussa mitättö-
män pienet tulotki kuuluvat. 
Saatiin päivän kuluvessa vah-

vistus siihenni, että ovat tain-
neet laskijat sotkeja keske-
nään atomivoimalat ja vesi- ja 
tuulimyllyt. Me näillä kairoil-
la tiijjetään kyllä, että pikku-
sen eri asijoista on kyse.  

Kaiken kaikkijaan tuos-
sa voimalaitosveroasijassa on 
Suomen kiinteistöverotulo-
jen kannalta kokonaisuuves-
saan pikkujutusta kyse, mut-
ta kurituksen kohteena ovat 
kunnat, missä pienillä euro-
määrillä on suuri merkitys. 
Vaalassa kahen verorosentin 
menetys ja ainai puolen vero-
rosentin menetys kussai kun-
nassa siinäi asijassa on kyse. 
Muistuteltiin vielä, että säh-
köntuotanto on virmoille 
ihan kannattavvaa touhua ja 
pääomaverot siitäi pisnekses-
tä mennee pääosin pääkau-
punkiseuvulle. Kiinteistöve-
ro on oikijastaan ainu vero, 
mikä jää pohjosee.

eduskunnassa  
vierailu
Kuntaministerin konttuu-
rin jäläkeen painuttiin etus-
kuntaan kokkoomusryhmän 
puhheenjohtaja Petteri Or-
pon puhheille. Siinäi oli asi-
jallinen tyyppi. Kainuun ja 
naapurikuntien olosuhteet 
on tullu tutuksi hälle, ku sat-
tuu olemaan puolankalaisen 
vävypoika. Orpon puhheil-
la joukkuveemme saikin sit-
ten lissää vahvistusta, kun 
maakuntajohtajat tulivat vö-
lijyymme. 

Me muut oltiinni jo hyväs-
sä virreessa, kun olimma saa-
nu niin hyvvää pallautetta 
kuntaministerin eriyisavusta-
jalta. Ainai me uskottiin vies-
tin menevän perille- tai ainai 
sinne päin… 

Petteri Orpo sai saman tie-
toannoksen ja osasi kysellä 
lissäähi. Kun sain selevitetyk-
si Putasjärven ossuuven, vas-
taus tuli, yllättäin meijät kaik-
ki. Orpo ihmetteli, että näinni 
pitkään oon kunnan peräme-
lan pitäjänä pysyny seleväjär-
kisenä näijen asijoijen kans-
sa. Pakkasi huvittammaan, 
kun muut porukasta palijas-
tivat hälle, että taisi Putasjär-
ven kaupunginjohtajan mit-
ta täyttyvä näijen uuvistusten 
völijyssä. Juorusivat eläkkeel-
lejäännistäni!  

Viimeseksi mentiin etus-
kunnassa keskustan tallous-
valiokunnan ja hallintovalio-
kunnan jäsenten puhheille. 
Vajjaa kymmenen jäsentä oli 
repiny perjantai-iltapäivän 
ohjelmastasa aikaa tälle mei-
jän asijalle. Täytyy sanova, 
että Lapin Markus Lohi ja 
konkari Mauri Pekkarinen 
olivat toillai perehtynneet 
asijaan, ylleisestikki. Oli tie-
tova ja kysymyksijä. Pekka-
rista kiinnosti selevästi Pu-
tasjärven tilanne ja minua 
ilahutti hänen kysymyksesä 
Putasjärven laajakaistakoko-
naisuuvvesta ja sen merkih-
tevyyvvestä. Tietenni entinen 

kuntaministeri Tölli myös 
osotti perehtymisesä asijaan. 

Reissun lopuksi tuli sem-
monen tunne, että saatiin pu-
huva asijoista oikeilla san-
noilla. Se, mitä vaikutuksia 
reissulla on valtionossuus-
uuvistuksen lopputulokseen, 
jääpi arvailun varraan. Mut-
ta jos pölijiä päättävät evus-
kunnassa, eivätpä ainakaan 
tietämättäsä töppöile. Toivot-
tavasti ainai puhuvat ryhmis-
sään keskennään näistä vaka-
vista asijoista. 

Tilanne tietysti on nyt 
muuttunu, kun pääministe-
rihi erovaa tehtävästäsä, val-
tiovarrainministeri on lähtö-
laskennassa ja kuntaministeri 
hötkyilee Euroopan Unijon-
niin. Saati sitten Stubb, joka 
on kans lähössä ja vasemmis-
to erosihi jo hallituksesta. Me-
lekonen keitos! 

Oikein kun tarkasti kahtelee, 
rullitki jo lentelee!

Kaarina daavittila,  
kaupunginjohtaja

Barokkiyhtye Viiden trio 
musisoi Pudasjärvellä seu-
rakuntakodissa lauantai-il-
tana 26.4. Yhtye esiintyy täl-
lä kertaa triona. Konsertissa 
kuullaan G. Ph. Telemannin 
kolme kirkkokantaattia sekä 
musiikkia soolonokkahuilul-
le ja uruille. Konserttiin on 
vapaa pääsy. 

Sopraano Laura Kaarlo-
nen, nokkahuilisti Hannu 
Hiltula ja urkuri Jenni Ur-
ponen pitivät ensimmäisen 
yhteisen konserttinsa ke-
väällä 2011. Saman vuoden 
syksyllä mukaan saatiin sel-
listi Janne Kuosa. Nokkahui-
listi Anne-Maria Kuosa liit-
tyi yhtyeeseen kesällä 2013 
– näin Barokkiyhtye Viisi oli 
syntynyt! 

Yhtye on keskittynyt eri-
tyisesti Georg Philipp Te-
lemannin (1681–1767) tuo-
tantoon. Pudasjärvellä 
järjestettävässä konsertissa 
Barokkiyhtye Viisi esiintyy 
tällä kertaa triona.

Laura Kaarlonen on val-
mistunut laulupedagogik-
si Turun ammattikorkea-
koulusta. Laulunopettajana 
hänellä on Marjut Hannu-
la. Kaarlonen on esiintynyt 
muun muassa Yön kuningat-
tarena Mozartin Taikahuilu 
-oopperassa. Lisäksi hän on 
laulanut solistina kirkkomu-
siikkiteoksissa sekä Savon-
linnan oopperajuhlakuoros-
sa. Viime vuosina Kaarlonen 
on työskennellyt muun mu-
assa sijaiskanttorina muuta-
missa Turun seudun seura-
kunnissa.

Pudasjärvellä synty-

Barokkiyhtye Viiden trio 
musisoi pudasjärvellä

nyt Hannu Hiltula valmis-
tui musiikin maisteriksi Si-
belius-Akatemiasta vuonna 
1999. Vuodesta 2001 Hil-
tula on toiminut Nousiais-
ten seurakunnan kanttorina. 
Monipuolisena muusikkona 
Hiltula liikkuu luontevasti 
musiikin tyylilajista toiseen. 
Hän soittaa eri kokoonpa-
noissa kosketinsoitinten li-
säksi puhallinsoittimista 
saksofonia, huilua ja nokka-
huiluja. Hiltula on tehnyt sä-
vellyksiä ja sovituksia erilai-
sille kokoonpanoille.

Jenni Urponen val-
mistui musiikin maiste-
riksi Sibelius-Akatemian 
kirkkomusiikin koulutusoh-
jelmasta vuonna 1999. Ur-
kujensoitonopintoja hän on 
suorittanut Suomessa ja Sak-
sassa. Urponen on esiinty-
nyt cembalistina ja urkurina 
erilaisissa kamarimusiikki-
kokoonpanoissa. Vuodesta 
2001 hän on työskennellyt 
Maskun seurakunnan kant-
torina. Tällä hetkellä hän on 
virkavapaalla ja suorittaa 
jatko-opintoja Helsingin yli-
opistossa. 

Keijo piirainen

Kaarina Daavittila.

eila Valtanen, Kuhmo.

Asta tolonen, suomus-
salmi.

tytti Määttä, Vaala.
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● 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.

www.jokijarvensahko.com

AVOINNA:
To klo 9-18
Pe klo 12-14
La klo 9-14 
Su-ma klo 12-14 
Metsäbaari
To klo 22-02
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.

Alkutalven lumen vähyy-
destä selvittyämme, olem-
me saaneet nauttia muka-
vasta talvesta, kaikkine 
talven riemuineen. Lunta 
ja hauskaa tekemistä riit-
tää vielä mukavasti. Kaik-
ki talviset suorituspai-
kat ovat edelleen hyvässä 
kunnossa. Toivotaan vie-
lä, että aurinkoinen sää 
suosii meitä myös pääsiäi-
sen aikaan. 

Ajantasaista tietoa las-
kettelijoille ja hiihtäjil-
le löytyy hyvin nettisivul-
tamme. Sieltä voi käydä 
katsomassa, että mitkä rin-
teen ovat avoinna, milloin 

tervetuloa syötteelle! 
ladut on viimeksi huollet-
tu ja missä latukone on ollut 
liikkeellä.

Talven aikana alueellam-
me on ollut tarjolla paljon 
erilaisia tapahtumia. Myös 
pääsiäisenä löytyy taas kai-
kenlaista mukavaa ohjel-
maa ja tekemistä niin lapsil-
le kuin aikuisillekin. Iso- ja 
Pikku-Syötteen rinteillä on 
erilaisia tapahtumia, Luon-
tokeskuksella voit osallis-
tua kaiken kansan kuuta-
mo hiihtoon, Kelosyötteen 
Kovalammilla järjestetään 
pilkkikilpailut. Myös ravin-
toloista löytyy menoa ja mei-
ninkiä, elävää musiikkia, ka-

raokea ja myös mahdollisuus 
tanssia. Luontokeskukseen 
on saapunut kevään ajak-
si Puputus-näyttely, joka on 
kohdistettu koko perheelle. 
Nimihän viittaa hyvin pää-
siäiseen, joten käykääpä las-
ten kanssa katsomassa mis-
tä näyttelyssä on kysymys. 
Ajantasainen tieto alueem-
me tapahtumista löytyy net-
tisivujen tapahtumakalente-
rista osoitteesta syöte.fi.

Pääsiäinen on myös hil-
jentymisen aikaa, joten aina 
ei tarvitse suorittaa. Syöt-
teellä saa myös viettää rau-
hallisempaa lomaa, vetää 
hieman henkeä ja rauhoittua 

omien läheisten kanssa.
Mukavaa ja rentouttavaa 

pääsiäisen aikaa kaikille!

Rauno Kurtti

Hotelli Iso-Syötteellä pitkä-
perjantaina 18.4. tanssin ys-
täviä viihdyttää tanssior-
kesteri Nelituuli. Nelituuli 
soittaa tanssimusiikkia lap-
pilaisittain, reippaalla otteel-
la ja ohjelmistoa on kehitel-
ty koko ajan. Ohjelmisto on 
erittäin monipuolinen ja mu-
kautuu paikan sekä ylei-
sön mukaan. Ohjelmistossa 
on perinteistä tanssimusiik-
kia (harmonikka), loistavil-
la kitarasoundeilla soitettua 
rautalankamusiikkia, iskel-
miä, rock'n rollia sekä myös 
omia biisejä. Nelituuli- tans-
siorkesteri perustettin syys-
kesällä 2010. Sallalaiset Juha 
Hämäläinen ja Taito Uute-
la olivat soitelleet yhdessä 
vuosikausia ja samoin Mar-
ko Niemelä ja Jouni Räisä-
nen olivat soitelleet monta 
vuotta samassa yhtyeessä. 
Tiet kulkivat yhden yksityis-
keikan kautta yhteen ja näin 

nelituuli tanssittaa pitkä-
perjantaina iso-syötteellä

Nelituuli näki päivänvalon. 
Keikkoja alettiin tekemään 
heti yhtyeen perustamisen 
jälkeen, koska soitto tuntui 
hyvältä ja ohjelmistoa saa-
tiin helposti kasaan. Kevääl-
lä 2013 Nelituulen kokoon-
pano muuttui, kun basistiksi 
ja kitaristiksi tuli muutamil-
la keikoilla aiemminkin mu-
kana ollut Reijo "Rekke" 
Männikkö, joka myös laulaa 
muutamia kappaleita. Tie-
doksi myös, että yhtyeeltä 
on ilmestynyt tämän vuoden 
tammikuussa cd-levykin. PK

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!

Tällä viikolla on alkuviikos-
ta lämpötila ollut plussan 
puolella myös öisin. Vettä on 
tihuuttanut useampana päi-
vänä. Kävin lauantai-iltana 
kävelemässä Naamankajär-
ven jäällä. Silloin oli täysin 
luminen jään pinta. Aiem-
mat pilkkiavannot näkyivät 
hyvin.

Maanantaiaamuna lumi 
oli sulanut ja jäällä oli pieni 
vesikerros. Illalla sitten kä-
vimme pilkillä ja kalaa nou-
si ihan mukavasti. Tällä ker-
taa ahventa ja särkeä. Mutta 
ilma oli mitä ihanin. Läm-
mintä, ei tuulta. Peipot lau-
loivat rannan koivuissa.

Hiihtoladut ovat kovia, 
niissä on hyvä hiihtää. Nyt 
kun on luvassa yöpakkasia 
tulevina öinä, niin kelit ovat 
mitä mainioimmat.

Tänään tiistaina on mat-
kailun ja tapahtumatuotan-
non pk-yrittäjien koulutusti-
laisuus Hotelli Iso-Syötteellä. 
Koulutuksen järjestää Oulun 
ammattikorkeakoulu, kult-
tuurialan yksikön Culma-
hanke. Siinä saamme kuulla 
alan asiantuntijoilta uusim-
mat tiedot tapahtumien ja 

syötteellä monenlaista tapahtumatarjontaa
matkailun turvallisuusjär-
jestelyistä, markkinoinnis-
ta sosiaalisessa mediassa ja 
ympäristövastuullisuudesta 
markkinoinnin valttina. Mu-
kana on asiantuntijoita, jotka 
tuntevat venäläiset matkai-
lijat ja osaavat kertoa meil-
le venäläisille järjestettävistä 
palveluista. 

Tänään tiistaina Latukah-
vila Pytkynpirtillä on nor-
maali kahvilatoiminta ja li-
säksi kotakeittiöhuoneessa 
Kesseli ry:n järjestämä va-
lokuvanäyttely Vienan Kar-
jalasta, toiminnan esittelyä 
sanoin ja kuvin, musiikkiesi-
tyksiä, arvontaa, grillimak-
karoita myytävänä ja mu-
kavaa yhdessäoloa. Kello 16 
jälkeen on sitten kovasti toi-
vottu jo perinteinen yhteis-
laulutilaisuus.

Keskiviikkona on Pikku-
Syötteen hotellin liikuntasa-
lissa ohjattua liikuntaa kello 
15 Rubitaa (tanssillinen kun-
tojumppa ja kello 16 Chiball 
(rauhallinen kehonhuolto-
tunti) Syötteen mökkiläisyh-
distyksen järjestämänä. Kat-
ri Virtanen liikuttaa meitä. 
Molempiin voi osallistua.

Syötteen Luontokeskuk-
sessa on Puputus näyttely 
ja kaikkea muuta mukavaa 
nähtävää. Luontokeskus on 
avoinna joka päivä.

Odotettu ja perinteinen 
Kaiken kansan kuutamo-
hiihto on pitkänäperjantaina 
kello 21-01 Syötteen Luon-
tokeskuksesta Ahmatuval-
le. Järjestäjä pyytää huomi-
oimaan säävarauksen.

Odotamme tosiaan pak-
kasöitä, mitä on ilmatieteen 
laitos ennustanut tulevak-
si. Sitten meillä on hulppe-

at olosuhteet nauttia näistä 
kevään ihanista päivistä ul-
koillen. Hiihtoladut ja las-
kettelurinteet ovat mahta-
van lumiset. Jäät järvissä 
ovat vielä paksut, joten pilk-
kijöiden kulta-aika on koitta-
nut. Kelkkailijoille on reittejä 
missä ajella. Päätiet ovat su-
lat. Joten kävellen ja juosten-
kin voi liikuntaa harrastaa.

Kirjoitteli Syötteen luon-
nosta elämän voimaa ja elä-
myksiä saava,

lahja simonen
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esityspaikka
taivalkosken
teatterilla
Kauppatie 11
93400 taivalkoski

Keväällä 2014
to  17.4. klo 19.00
La  19.4. klo 19.00
Su 20.4. klo 15.00

Taivalkoskella on tullut jo 
vuodesta 1981 tutuksi LVI-
alan osaajat Meskuksen per-
heyrityksestä. Tällä hetkellä 
LVI-työ Meskus Oy:tä luot-
saavat veljekset Ville ja Sa-
muli Meskus, ja heidän äi-
tinsä Merja on edelleen 
mukana hoitamassa firman 
kivijalkamyymälää sekä toi-
mistopuolta. Yrityksen pe-
rusti poikien isä Pekka Mes-
kus.
- Aloitimme sukupolven-
vaihdoksen vuonna 2011 ja 
isä oli vaihdoksen ajan mu-
kana ohjeistamassa. Kak-
si vuotta myöhemmin su-
kupolvenvaihdos saatettiin 
loppuun ja isä jäi ansaitul-

lVi-työ Meskus toimii taivalkoskella
le eläkkeelle. Tämä oli hyvä, 
joustava ja perusteellinen 
tapa hoitaa sukupolvenvaih-
dos, kertoo Ville.
Yritys työllistää oman väen 
lisäksi yhden ulkopuolisen 
asentajan. Tällä hetkellä Vil-
le Meskus toimii Taivalkos-
ken yrittäjäyhdistyksen hal-
lituksessa jo kolmatta kautta 
ja varapuheenjohtajana nyt 
toista vuotta. Ville pohtii, 
että vaikka aktiivisten yrit-
täjäjäsenien määrä on melko 
vähäinen, niin silti toiminta 
on hänelle mielenkiintoista 
ja mielekästä:
- Hallitustyöskentely on tuo-
nut minulle paljon uusia nä-
kökulmia yrittäjyyteen ja 

auttanut verkostoitumaan. 
Yrittäjäyhdistys olisi varsin-
kin nuorelle yrittäjälle erit-
täin hyvä paikka, josta saa-
da ohjeita ja vertaistukea. 
Itsellänikin on ollut raskas-
ta työelämässä jaksamisessa, 
joten kun porisee muille yrit-
täjille, huomaa että samassa 
veneessä ollaan. Varsinkin 
meillä pohjoisen yrittäjillä 
on tapana kantaa huolensa 
yksin, mutta välillä on hyvä 
käydä juttelemassa, Ville 
painottaa.
LVI-työ Meskus Oy hoi-
taa alan töitä laajoista uu-
disrakennuskohteista aivan 
pieniin ja yllättäviin putki-
töihin sekä öljypoltinongel-

Taivalkosken seurakunnan 
uuden kirkkoherran Tuomo 
Törmäsen virkaanasettami-
nen järjestettiin sunnuntai-
na 13.4. ja virkaan asettajana 
vieraili piispa Samuel Salmi. 
Virkaanasettaminen pidet-
tiin Taivalkosken kirkossa 
ja musiikkia tilaisuuteen toi 
Taivalkosken kirkkokuoro 
kanttori Esa Tynin johdolla.

Piispa Samuel Salmi pu-
hui alkusiunauksen jälkeen 
Palmusunnuntain sanomas-
ta. Hän totesi sen olevan 
kahdenlainen: Toisaalta sii-
nä ovat nähtävissä Kristuk-
sen kärsivät kasvot – toisaal-

taivalkosken uusi 
kirkkoherra asetettiin virkaan

ta päivän sanomaan kuuluu 
myös evankeliumin ilosano-
ma. Piispa totesi seurakun-
nan kirkkoherran tehtävän 
olevan vastuullinen. Hän 
kehotti seurakuntalaisia ot-
tamaan uuden kirkkoher-
ra Tuomo Törmäsen lämpi-
mästi vastaan ja tukemaan 
häntä tehtävässään.

Virkaanasettamismessus-
sa saarnasi tuore kirkkoher-
ra Tuomo Törmänen. Hän 
toi puheessaan esille, miten 
me palmusunnuntaina läh-
demme seuraamaan nisun-
jyväksi itseään vertaavan 
Vapahtajamme tietä kärsi-

www.huonekalujavari.fi

sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net
93400 tAiVAlKosKi, p. 040 191 0913, fax. (08) 841 209

* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* Nunna Uunit
* Keittiökalusteet
* Miele-kodinkoneet

mykseen, kuolemaan ja rie-
mulliseen ylösnousemuk-
seen. Tuomo Törmänen koki 
saaneensa osakseen suuren 
luottamuksen ja vastuun tul-
lessaan valituksi Taivalkos-
ken kirkkoherran virkaan. 
Tehtävässään hän koki nyt 
itseltään kysyttävän kuuliai-
suutta suostua Jumalan tah-
toon ja johdatukseen. Va-
pahtajamme nisunjyvän tien 
hän näki olevan kuvan Ju-
malan suunnattomasta rak-
kaudesta meitä kohtaan.

Kolehti kerättiin väki-
valtaisten konfliktien kes-
kellä elävien kirkkojen tu-
kemiseen Lähi-idässä, 
Pakistanissa ja Kolumbias-
sa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Messu päättyi Her-
ra piispan lausumaan siuna-
ukseen ja ristikulkueeseen. 
Messun jälkeen kirkkokan-
sa siirtyi seurakuntatalolle 
juhlaruokailuun ja kahveil-
le. Tilaisuudessa Törmänen 
vastaanotti seurakunnan ja 
muiden tahojen tervehdyk-
set ja onnentoivotukset. JK

miin. Lisäksi kokemusta on 
paljon energiatehokkaista 
maa- sekä aurinkolämpöjär-
jestelmistä. Ville kertoo, että 
asiakkaista noin puolet on 
yksityisiä talouksia ja puo-
let kuntia sekä muita tahoja, 
Koillismaan alueella.
- Meidän palveluvalikoi-
maan kuuluu myös ympäri-
vuorokautinen päivystys, ja 
aina on yksi mies soitettavis-
sa paikalle hätätilanteiden 
varalta. Asiakas voi säästyä 
suuremmilta vesivahingoil-
ta, jos apua saa kutsua pai-
kalle mihin aikaan vain, Vil-
le selostaa. JK

lVi-työt Meskus on taivalkosken yrittäjien jäsen ja toi-
mitusjohtaja Ville Meskus toimii aktiivisesti yrittäjäyh-
distyksessä ja on ollut viime vuodesta yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja. Kuvassa Ville Meskus, puheenjohtaja 
Pekka Vääräniemi ja sihteeri Pirjo Jylkäs.

Pudasjärven seurakunnan onnittelut ja siunauksen toivotukset välittivät kirkkoneu-
voston varapuheenjohtaja tuulikki tihinen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arvo 
niskasaari. taustalla lääninrovasti Juhani lavanko. Kirkkoherra Juhani törmänen 
kättelemässä ja  mukana kuvassa aviovaimo Marika ja pojat Arttu ja Aarni. Kuvat 
enni Märsynaho.
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Perinteiseksi muodostu-
neet kelkkakauden päättäjäi-
set pidetään Pikku-Syötteen 
eturinteillä 25–26.4.

Pikku-Syötteen rinteet 
ovat normaalisti avoin-
na pääsiäisenä. Pääsiäisen 
jälkeisellä viikolla rinteet 
muokataan valmiiksi kelk-
katapahtumaa varten. Rin-
teille rakennetaan tapahtu-
maa varten neljä erilaista 
rataa eli hyppyrilinja, cros-
srata, kiihdytys- ja freesty-
le eli ramppirata joissa kelk-
kailijat saa kokeilla taitojaan 
ja kelkkojaan. Tapahtuma 
ei ole kilpailu, vaan vapaa-
ajan tapahtuma, kertoo Pik-
ku-Syötteen Rinnepäällikkö 
Riku Pyykkönen.

Lauantaina on mahdol-
lisuus kokeilla ensi vuo-
den uutuusmalleja ja tänä 
vuonna jo myynnissä ollei-
ta kelkkamalleja Esittelyssä 
on kokeiltavana ensi vuoden 
uutuusmalli Motorman,in 
maahantuoma Axys 800 Pro 
x--15 sekä muita Polariksen 
kelkkoja.

Euromotorcenter esittelee 
Artikcat mallistoa joista mu-
kana muun muassa XR 6000.

Pienkonehuolto Keskiaho 
tuo koeajoon tarjolle muun 
muassa Lynx Rave Re600 E/
Tec ja Skido Summit x 163 
800 E/Tec.

Vauhdikkaat kelkkakauden päättäjäiset 
pikku-syötteellä

– Mukana on kaikkiaan 
noin erilaista 15 uutuuskelk-
kaa ja mahdollisesti myös 
Can-Am mönkijä.

Koeajo on kaikille avoin. 
15 vuotiailla pitää olla moot-
torikelkan ajokortti ja van-
hemmat mukanaan jos ha-
luaa koeajolle. Aikuiset 
ihmiset voivat osallistua 
koeajoon mikäli ajokortti 
asiat on kunnossa, Pyykkö-
nen huomauttaa.

Tapahtuma alkaa Per-
jantaina kello 18 jolloin aje-
taan kevyttä vapaamuotois-
ta herkistely ajoa lähinnä 
omaksi ja muiden viihdyk-
keeksi. Lauantain ajot alka-
vat 10.00 ja päättyvät 16.00. 
Paikalla on makkaran ja me-
hun myyntiä. Ala-aseman 
A-oikeuksin oleva ravintola 
on auki normaalisti tapahtu-
man ajan. Illan päätteeksi voi 
sitten nousta Pikku-Syötteen 
ravintolaan seuraamaan, Ja 
Rokki soi tapahtumaa ja ker-
taamaan päivän tapahtumia. 

Lisätietoja tapahtumasta 
on löydettävissä Pikku-Syöt-
teen nettisivuilta.

Hyppytuntumaa ja 
lunta hakemassa 
syötteeltä
Jyri Keskiaho ja Rikumatti 
Jurmu olivat saapuneet hake-
maan hyppytuntumaa Syöt-
teen maisemista kun Rova-
niemen lumet oli sulaneet 

Pikku-syötteen eturinteillä nähdään kelkkakauden 
päättäjäistapahtumassa vauhdikastakin menoa.

Viime vuonna tapahtu-
maan osallistui 65 vie-
rasta omalla kelkallaan 
ja muutama sata vierasta 
kävi katselemassa ajoa. 
samansuuntaisia kävijä-
määriä odotellaan nytkin, 
riku Pyykkönen mainit-
see.

käsiin kesken kauden.
– Rovaniemeltä loppui 

kelit kerta kaikkiaan ja kun 
viikonloppuna kisataan Le-
villä Suomen suurin Frees-
tyle moottorikelkkakilpailu 
Arctic Pig Air, niin tuntumaa 
on pakko herkistellä. Pikku-
Syöte tarjosi meille mahdol-
lisuuden ja järjestivät radan 
kuntoon pikavauhtia, jos-
ta täytyy heille antaa tosi iso 
kiitos, Keskiaho ja Jurmu kiit-
televät.

Kummallakin on taustal-
laan pitempi aikainen moot-
torikelkkakilpaura, mut-
ta kolmisen vuotta sitten he 
keskittyivät kokonaan hyp-
pyjen puolelle. Jyri Keski-
aho ja Rikumatti Jurmu ovat 
Suomen kirkkaimmat tähdet 
moottorikelkka freestyle hy-
pyissä.

Miehet osallistuvat kan-

sainvälisiin kisoihin sekä 
esittävät hyppynäytöksiä 
ympäri maata, jolloin pai-
kalle saapuvat pääsevät nä-
kemään hurjannäköisen la-
jin huippuammattilaisten 
työskentelyä luonnossa. Ri-
kumatti Jurmun nimissä on 
tämän hetkinen 49 metriä pit-
kä moottorikelkan pituushy-
pyn suomenmestaruus jonka 
mies hyppäsi Pikku-Syötteel-
lä vuonna 2012.

–Itse hyppääminen ei ole 
niin vaarallista kuin miltä se 
näyttää kun kaikki puitteet 
ja olosuhteet on huomioitu 
ja tehty viimeisen päälle oi-
kein sekä tarkastettu moneen 
kertaan. Mutta kun ollaan ul-
kona tuulen armoilla ja alla 
konevoimainen vekotin mis-
tään ei voi olla koskaan täy-
sin varma, kaverukset luon-
nehtivat lajiaan. RE

Keskiviikkona saatiin harjoitella kunnolla ja saatiin suoritettua paljon hyppyjä. Per-
jantain kovat, kiertävät tuulet estivät harjoittelun kokonaan, Jyri Keskiaho ja riku-
matti Jurmu harmittelivat.

2015

www.motorman.fi

Huom! Polaris 2015 Ennakkokauppa 
käynnissä 30.4 asti! Tilaa omasi 
p. 08-5350200 tai myynti@motorman.fi
ja käytä ennakkoedut hyväksesi!

Ajossa:
AXYS 800 ProX 2015
Rush 800 ProR LE
RMK 800 155”
Switchback 800 Assault LE
Indy 600 SP LE
Indy 800 SP LEIndy 800 SP LE 

AXYS 800 
ProX

Kelkkakauden päättäjäisissä

(Burandt Edition)

Pikkusyötteellä 
Klo 12-16

Koeajopäivä la 26.4.

Jääsalontie 18
90400 Oulu

VIELÄ EHTII
ENNAKKOKAUPOILLE!

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

www.pienkonehuolto.fi

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993

Ski-doo Summit X 
163 800R E-TEC  
2015

Lynx Rave RE 600 
E-TEC 2015

Lynx 49 Ranger 600 
E-TEC 2015

Olemme mukana kelkkatapahtumassa 
26.4. Pikku-Syötteellä. 

Esillä vuoden 2015 malleja!

Ski-doo Renegade 
XRS 800R E-TEC 

2015

Puhoksella pääsiäislauantaina 
19.4. tanssikansaa viihdyttää 
Möykkälässä kuusamolainen 
orkesteri Trio Tuovila, joka 
on ammattitaitoinen tanssior-
kesteri niin ravintolaan kuin 
tanssilavoillekin. Bändin soit-
to on menevää ja monipuolis-
ta, musiikkia yleisön ehdoilla. 
Orkesterin työnjako on seu-
raavanlainen: Mauri Tuovi-
la kitara, laulu, Juha Tuovi-
la kosketinsoittimet ja Hannu 
Lämsä rummut. Orkesteri pis-
tää tanssiväen liikkeelle klo 
20.30 ja vipinää riittää yö kel-
lo yhteen saakka. PK

trio tuovila 
tanssittaa 

pääsiäisenä
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Pärjänkievarissa esiintyy 
pitkäperjantaina 18.4. Rön-
sy & Revival, joka soittaa 
50-60 luvun rokkia, iskel-
mää ja rokkabillyä. Oululai-
nen vuodesta 2009 toiminut 

pärjänkievarissa pitkäperjantaina 
50-60-luvun rokkia, iskelmää ja rokkabillyä

bändi soittaa sen ajan mu-
siikkia, jolloin rock’n rollil-
la oli sielu ja rytmi virtasi 
suoraan tossun alle. Bän-
di soittaa musiikkia Elvik-
sestä Beatlesiin ja siitä edel-

Bändi rönsy & revival soittaa sen ajan musiikkia, jol-
loin rock’n rollilla oli sielu ja rytmi virtasi suoraan tos-
sun alle.

leen Renegadesiin, ehtaa 
60-luvun meininkiä ja tällä 
menolla ei kukaan jää kyl-
mäksi. Rönsy on jo kuopa-
tun Bamberos yhtyeen lau-
lusolisti, jossa hän myös 
soitti berkussioneja. Bambe-
roksen jälkeen Rönsy lauloi 
myös Luu`s Blue nimises-
sä kokoonpanossa 2008, jos-
ta kuitenkin kaverit lähtivät 
omiin projekteihin, joilloin 
Amilla ja Rönsyllä syntyi 
idea uudesta yhtyeestä ni-
melstä Rönsy`s Revival. 
Bändin jäsenet vaikuttavat 
myös monissa muissa yh-
tyeissä ja käyvät päivätöis-

säkin. Ami vaikuttaa Mu-
siikki Kullaksella, Otto on 
Kone Oy:llä esimies tehtä-
vissä, Juuso opettaa mu-
siikkia Oulun konserva-
toriossa Rönsy kalastaa ja 
ajelee moottoripyörällä, ei 
toki yhtä aikaa. Bändiin ko-
koonpanoon kuuluvat Juu-
so Kiviniemi (kitara), Erik 
”Rönsy” Vehkaperä (lau-
lu), Otto Ahlroos (basso ja 
taustalaulu), Aimo Suome-
la (rummut ja taustalaulu). 
Kitaransoittaja Juha-Pekka 
Kiviniemi on Pudasjärven 
oma kitarasankari. PK

Oulun Kärppien kannat-
tajat tekivät keskiviikkona 
9.4. Pudasjärven Urheilijoi-
den järjestämän pelimatkan 
Ouluun, jossa pelattiin vii-
des finaalipaikan ottelu Kär-
pät-SaiPa. Porukkaa pe-
limatkalla oli lähes täysi 
bussilasti viitisen kymmen-
tä henkeä. Menomatkalla 
poristiin odottavan jännitty-
neissä tunnelmissa. Olisihan 
Kärppien finaalipelipaikka 
katkolla joukkueen voittaes-
sa ja SaiPan pelaajat saatai-
siin toivottaa rantapallojen 
kera kesälomalle.

Peli tarjosikin jännitystä 
koko rahan edestä sen men-
nessä jatkoajalle, kuten edel-
lisenkin kohtaamisen Oulus-
sa. Tällä kertaa kotijoukkue 
Kärpät vei voiton. Paluu-
matkan tunnelma oli hyvin 
voitokas, ja seuraavan pe-
lin odottaminen alkoi jo ko-
timatkalla. Sauli Harju ja Esa 
Huovinen kertoivat olleensa 
kauden toisella pelireissul-
laan. Molemmat kertoivat 
edellisestä pelistä jääneen 
mukavaa "nälkää" lähteä 
seuraamaan myös tämän 
kertaista peliä.

Jääkiekko ja sen seuraa-
minen on harrastus joka yh-
distää ihmisiä. Tämänkin 
reissun ikähaitari venyi alle 
kouluikäisistä aina mum-
muihin ja vaareihin saakka. 
Porukkaa pelimatkalle oli 
kokoontunut ympäri Pudas-
järveä, Pintamon, Metsälän, 
Hetekylän, Syötteen sivuky-
liä myöten. Olipa kaukaisin 
vieras, Pirkko Holappa, saa-
punut Kotkasta saakka.

Miia Törmänen kertoi 
oman kipinän jääkiekon seu-
raamiseen syttyneen jo jos-
kus yhdeksän vuoden tietä-
missä, isänsä viedessä häntä 
peleihin. Innostus on jatku-
nut siitä saakka. Jääkiekos-
sa Miia kertoo viehättävän 
sen vauhdikkuuden ja ta-
pahtumarikkauden. Miial-
la olivatkin mukanaan omat 
lapsensa Niina 11 v, Jussi 9 v 
ja Heidi 6 v. Miia kertoo las-
tensa olevan pelimatkoista 
innoissaan ja tämänkin ker-

Matka Kärppien peliotteluun

Pelimatkalle lähdössä tuurituvan kohdalta.

Juhamatti Aaltonen ja Joonas Kemppainen (takana) 
hyökkäämässä. Kuva Jussi Määttä.

Kärppien Joonas Donskoi kampeaa kiekkoa kulmassa.
Kuva Jussi Määttä.

tainen peli oli lapsille huip-
puelämys. Mukana peli-
reissulla olivat myös Miian 
vanhemmat ja hänen siskon-
sa. Vesa ja Piri Tihinen ker-
toivat heillä olleen kauden 
viidennen pelimatkan. Heil-
lä on kertomansa mukaan 
hyvin mukavaa muistelta-
vaa pelimatkoilta. Reilu vuo-
si sitten he järjestivät reissun 
Kärppä-peliin parille kym-
menelle ranskalaiselle opis-
kelijanuorukaiselle. Jääkiek-
kopelin tunnelma, jonka voi 
kokea vain paikan päällä, oli 
ollut nuorille unohtumaton 
kokemus.

Matkanjohtaja Marko 
Koivula Pudasjärven Urhei-
lijoista kertoi, että pelimat-
koja Kärppä-peleihin järjes-
tetään säännöllisesti pitkin 
pelikautta sitä mukaa kuin 
pelejä tulee ja lippuja nii-
hin saadaan. Tämän kertais-
ta reissua hän luonnehtii hy-
vin tyypilliseksi otannaksi 
reissuista. Pelireissuilla käy 
parisen kymmentä aktiivis-
ta osallistujaa. Toinen puo-
li porukasta on satunnai-
sempia kävijöitä. Jääkiekko 
ja sen kannattajakunta miel-
letään aika miehiseksi lajik-
si, mutta kuten allekirjoit-
tanutkin sai huomata, niin 
kyllä laji todellakin tarjo-
aa elämyksiä kaikille ikään 

ja sukupuoleen katsomatta. 
Jääkiekkopelissä käynti oli 
allekirjoittaneelle ensimmäi-
nen laatuaan ja jää mieleen 

yhtenä muistelemisen arvoi-
sena kokemuksena.

petri turunen

Arjen turvaa hankkeeseen liittyen Pudasjärven kaupunki uu-
distaa avustuskäytäntöä jakamalla vuoden 2014 avustukset ke-
hittämis- ja toimintatukina. Alueyhteystyön ja elinvoimavalio-
kunta on valmistellut Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja 
toimintatukien myöntämisperusteet vuodelle 2014. Kaupun-
gin myöntämät avustukset jaetaan siten, että osa avustuksista 
kohdennetaan kehittämiseen ja osa olemassa olevan toimin-
nan tukemiseen. Avustukset jaetaan kerran vuodessa ja erilli-
siä kohdeavustuksia ei enää myönnetä. Kehittämis- ja toiminta-
tukien myöntämisen perusteissa huomioidaan elinvoimaisten, 
viihtyisien ja turvallisten kylien ja taajaman kehittäminen sekä 
kaiken ikäisten asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen edis-
täminen elinympäristöä ja palveluja koskevaan suunnitteluun, 
toteutukseen ja päätöksentekoon. Tämä on ”ensi askel” osal-
listuvaan budjetointiin. Kehittämis- ja toimintatukea voivat ha-
kea Pudasjärven kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asu-
kas-, kylä- ja muut yhdistykset ja seurat. Lisäksi toimintatukea 
voi hakea yksittäinen toimija tai toiminta- tai harrasteryhmä.

kehittämistukea myönnetään asuinalueiden kehittämi-
seen, kylien ja taajaman yhdessä tekemiseen sekä toiminta-
tapojen uudistamiseen ja kylätaloihin ja –tiloihin (hankinta / 
peruskorjaus), joka on alueen asukkaiden yhteisessä käytössä. 

toimintatukea myönnetään jo olemassa olevien, asuk-
kaiden yhteisessä käytössä olevien kylätalojen / -tilojen ylläpi-
toon ja vuokraukseen, liikunnan järjestämiseen ja liikuntapaik-
kojen kunnossa - ja ylläpitoon, kulttuuritoimintaan ja erilaisiin 
tapahtumiin sekä eri ikäryhmien viriketoimintaan. Harkin-
nan mukaan toimintatukea voidaan myöntää muuhunkin kuin 
edellä mainittuun toimintaan. Lisäksi toimintatukea voi hakea 
yksittäinen toimija tai toiminta- ja harrasteryhmä. Avustusta 
voidaan myöntää mm. työnäytökseen, taidetoimintaan ja sti-
pendeihin.

Kaupunginhallitus käsittelee kehittämis- ja toimintatukien 
myöntämisperusteet keskiviikkona 16.4.2014, minkä jälkeen 
kehittämis- ja toimintatuet julistetaan haettavaksi heti ja haku-
aika päättyy 9.5.2014. Tukipäätökset ovat kaupunginhallituksen 
käsittelyssä 3.6.2014, minkä jälkeen ne voidaan maksaa haki-
joille. Avustushakemuslomakkeet tulevat Pudasjärven kaupun-
gin nettisivulle ja niitä on saatavissa myös kaupungintalon neu-
vonnasta. Asiasta järjestetään tiedotustilaisuus 29.4.2014 kello 
19 kaupungintalolla.

Ritva Kinnula
palvelusuunnittelija

Kehittämis- ja toimintatuet 
tulevat haettavaksi

Metsäpalsta
Myydään Ylikiimingin  
Arkalan kylässä sijaitseva  
metsäpalsta Nevala RN:o 131:5.
Puusto taimikkoa/nuorta metsää, 
107 ha, hintapyyntö 85 000 €.

Lisätiedot:  
Metsähallitus Laatumaa, Jorma Siira,  
puh. 040 560 0983, jorma.siira@metsa.fi
www.laatumaa.fi paljon myös muita kohteita.
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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

Polyeteenimuovista valmistettu kotimainen 
6-henkilön KYLPYALLAS täydellisellä varustuk-
sella paikkakunnan pohjahintaan!

KYLPYtYnnYri
PE-muovia

1990,-

UUTUUS!
HirSiLAto 
rAKoSEinäLLä 
10 m2

1040,-+ peltikate
+ toimituskulut

PuucEE HiEno-
HöYLätYStä 
KuuSiHirrEStä

790,- + katehuopa
+ Eko-Wc
+ toimituskulut

PErintEinEn 
HirSiSAunA 
HELon KiuKAALLA jA 
PiiPuLLA
nyt uutuutena perinteinen sauna 
45 mm vahvasta hirrestä!

2490,-
+ vesisäiliö
+ toimituskulut

VArAStoPuucEE

1490,-
+ Eko-Wc
+ toimituskulut

Lii-LEiKKimöKKi

525,-
+ katehuopa
+ toimituskulut

HirSiLAto  
umPiSEinäLLä 10 m2

1190,-
+ peltikate
+ toimituskulut

GriLLiKotA 
+ LiSäEtuPAKEtti

2190,-

Grillikota-paketteja huikeaan tarjoushintaan!
tArjouS VoimASSA HuHtiKuun LoPPuun! 
tEE oStoPäätöS nYt niin 
SAAt KAuPAn PääLLE 
- SAVuHuuVAn + PiiPun teleskooppihormilla 
(arvo 249 €).
- LiSäEtuPAKEtin (arvo 298 €).
- PuunSuojA-AinEEn 3 L (arvo 49 €). 
KAiKKiEn LiSäEtujEn YHtEiSArVo 596€.

+ toimituskulut

GriLLiKotA 
DELuxE 
PYöröHirSi 
+ LiSäEtuPAKEtti
Grillikota-paketteja huikeaan tarjoushintaan!
tArjouS VoimASSA HuHtiKuun LoPPuun!  
tEE oStoPäätöS nYt niin 
SAAt KAuPAn PääLLE
 -SAVuHuuVAn + PiiPun teleskooppihormilla 
(arvo 249 €). 
- LiSäEtuPAKEtin (arvo 298 €). -
PuunSuojA-AinEEn 3 L (arvo 49 €). 
KAiKKiEn LiSäEtujEn YHtEiSArVo 596 €.

2490,-
+ toimituskulut

tYnnYriSAunA 
EtutErASSiLLA

2990,-
+ vesisäiliö
+ toimituskulut

tYnnYriSAunA 
PuKuHuonEELLA jA 
EtutErASSiLLA

3790,-
+ vesisäiliö
+ toimituskulut

LASiKuitu-
tYnnYri 200 cm

1990,-
Lasikuituvalmisteinen 8-hengen uutuus mallin 
kylpytynnyri paikkakunnan pohjahintaan!

UUTUUS!

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

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

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

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

www.rautioky.fi

uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

meiltä myös peräkärryn vuokraus!

TUOTTEET 
* Portaat
* Saunat, muotolauteet
* Puusepäntyöt

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Sahauspalvelu
* Rahoitus

uutuutena!

soita ja 
kysy lisää!

www.rautioky.fi

toimimme 

Pudasjärven,

taivalkosken,

ranuan ja 

oulun alueella

Pikkunoitia nähtiin sunnun-
taina Pudasjärvellä. Paljon 
oli nähty vaivaa vitsojen ja 
asujen eteen. 

Virvonta tai virpominen 
on lasten perinne, jossa käy-
dään pääsiäisaikaan kosket-
tamassa koristelluilla pa-
junkissavitsoilla toivottaen 
onnea ja terveyttä yleensä 
naapurustolle.Usein lapset 
ovat pukeutuneina pääsiäis-
noidiksi.

Sana virvonta on yhtey-
dessä notkeaa oksaa tarkoit-
tavaan virpi-sanaan Virvot-
taessa pajunkissakimppua 
heilutetaan virvottavan 
edessä ja lausutaan virvon-
taluku eli -loru. Virvottaval-
le annetaan vitsa ja virpoja 
saattaa saada palkkioksi ma-
keisia. Yleisesti käytössä ole-
va virvontaluku on: ”Virvon 
varvon tuoreeks terveeks tu-
levaks vuodeks. Vitsa sulle, 
palkka mulle.” Erilaisia lo-
ruja on kuitenkin useita.

Alun perin virvonta on 
itäsuomalainen ortodoksi-
seen kristillisyyteen liittyvä 
siunaava palmusunnuntain 
perinne. Pajunoksat siunat-
tiin kirkossa lauantain juma-
lanpalveluksen yhteydessä, 
jotta niillä voitiin virpoa su-
kulaisille tai perheenjäsenil-
le palmusunnuntaina.

Virvonta on tehty Jeesuk-
sen palmunlehvätervehdyk-
sen muistoksi. Se on toimi-

nut siunauksena, terveyden 
tuojana ja pahan karkottaja-
na. Pajuissa on vanhastaan 
ajateltu olevan taikavoimaa. 
Suomalais-ugrilaisilta kan-
soilta virpominen tunnetaan 
tapana karkottaa oksanhei-
lutuksella pahoja henkiä. 

Pajunoksa annettiin vir-
votulle virpomisluvun päät-
teeksi ja palkka tultiin nou-
tamaan pääsiäislauantaina. 
Pohjanmaalla noidiksi eli 
trulleiksi pukeutuneet lapset 
käyvät virpomassa pääsiäis-
lauantaina ja palkka saadaan 
virpomisen päätteeksi.

Noita-asuisten lasten toi-

mittama virpominen on lä-
heistä sukua yleispohjois-
maisille kevätperinteille, 
joissa esiintyy niin noidak-
si pukeutumista kuin oksien 
koristelemista ja niillä ”piis-
kaamistakin”. Esimerkiksi 
Ruotsissa lapset ovat jaka-
neet pääsiäisvitsoja (påskris) 
ja -kortteja pääsiäisämmik-
si pukeutuneina, Tanskassa 
ja Norjassa taas koristellaan 
laskiaiseksi oksia (fastelavn-
sris), joilla lapset ovat perin-
teisesti ”piiskanneet” van-
hempansa hereille aamulla. 
EL (lähde: wikipedia)

Virvon varvon...

Panuman sisarukset, louna, Jussa, niilo ja Moona kä-
vivät virpomassa Pudasjärvi-lehden toimituksessa.

Korpisen käsityöpiiriläiset 
päättivät kevätkauden as-
kartelemalla pääsiäiskoristei-
ta, joiden materiaalit löytyvät 
suurelta osin kevääseen he-
räävästä luonnosta. 

Perinteisistä pääsiäisko-
risteista, kuten raeruohos-
ta ja värjätyistä kananmunis-
ta poiketen kerholaisilla oli 
mahdollisuus askarrella 
muun muassa ikkunamo-
bileja yhdistelemällä pajun- 
ja koivunoksista tehtyihin 
kransseihin värjättyjä höyhe-
niä ja kreppipaperista tehtyjä 
narsisseja sekä pikkutipuja.  
Kotien perinteisiä pääsiäis-
koristeita ovat maalatut ka-
nanmunat, raeruoho, erilai-
set tiput ja puput. 

Vanhempia, yhä käytetty-

Pääsiäiskoristeet löytyvät luonnosta
jä pääsiäiskoristeita ovat pa-
junkissat ja koivunoksat, jot-
ka maljakossa rupeavat pian 
työntämään hiirenkorvaa. 
Pääsiäiskoristeissa näkyy ke-
vään kasvuvoima ja uusi elä-
mä.

Uusinta uutta tällä kertaa 
oli se, että kylätalolla oli ker-
holaisilla mahdollisuus ku-
toa pääsiäispoppanoita, joi-
hin sai itse kukin suunnitella 
poppanakuteen oheen pajun-
oksaraitoja. Hyvässä lykyssä 
liinaan sai kudottua mukaan 
myös pajunkissoja, joita löy-
tyy runsain määrin ojien pen-
koilta ja maanteiden varsilta. 
Materiaalista ei tänä keväänä 
ole pulaa, joten niistä saa hel-
posti solmittua vaikka pajun-
kissakranssin ulko-oveensa. 

lintujen päämuutto 
edessäpäin
Vaikka kevät on jo edennyt 
normaalia aikaisemmaksi, 
moni etelään tullut muutto-
lintu ei ole vielä uskaltau-
tunut tänne asti. Tämän vii-
kon aikana muuttolintujen 
määrä saattaa kasvaa use-
alla lajilla, jos sääolot py-
syvät suotuisina. Jostakin 
syystä minulla ei ole ha-
vaintoja kiuruista eikä pul-
musparvista kuten ei viime 
keväänäkään. Västäräkki-
en luulisi ilmaantuvan näinä 
päivinä samoin kuin kurki-
en, jos edellisvuosien van-
hat havaintomerkinnät pitä-
vät paikkansa. RR 

Pääsiäispoppanoita kutonut Kaisa ylileh-
to asetteli poppanakuteiden sekaan mie-
hensä Joukon hakemia pajunoksia.   

näppäriä ikkunamobileja saa tehtyä pa-
junoksista, värjätyistä höyhenistä ja pa-
perinarsisseista.
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Taiteen ja punk-kulttuu-
rin monitoimimies Tapa-
ni Kokko suunnitteli ja to-
teutti tämän vuoden Radio 
Gaalan palkintopokaalin: 
RadioHead-puuveistoksen. 
Palkintoveistoksessa oli näh-
tävissä hyvin alleviivaavasti 
Kokon tyyli tehdä värikkäi-
tä ja karkeita puuveistoksia. 
Palkinto esittää ”radiopää-
tä”, jonka kasvoilla on sama 
iloisesti hymyilevä naamio, 
joka esiintyy hänen useissa 
muissakin teoksissaan.

RadioGaala pidettiin 10.4. 
ja se on kaupallisten radioi-
den kattojärjestön RadioMe-
dian vuosittain järjestämä 
gaala alan parhaille ammat-
tilaisille. Lähes 60 000 ylei-
söäänestykseen osallistunut-
ta valitsi vuoden parhaaksi 

tapani Kokon veistosta jaettiin radioalan ammattilaisille
radiojuontajaksi Radio Suo-
mipopin Jaajo Linnonmaan 
ja kunniaa sateli myös Suo-
mipopin Aamulypsy-oh-
jelmalle. Kaikkiaan Radio-
Head-palkintoja jaettiin 15 
eri kategoriassa.

Tapani Kokko on kotoi-
sin Pudasjärveltä, Yli-Siuru-
an suunnalta ja nykyisin hän 
asuu Orimattilassa. Kokko 
myöntää, että hänen teok-
sissaan saattaa näkyä se, että 
Kari Tykkyläisen kanssa on 
tullut juotua samoista vesi-
putkista ja lisäksi hän ihai-
lee Tykkyläistä taiteilijana. 
Yleensä puuveistoksissa nä-
kee harvemmin niin kirkkai-
ta värejä ja roisia huumoria, 
kuin mitä Kokko töissään 
käyttää, ja myös se tekee 
niistä poikkeavia. JK taiteilija tapani Kokko näyttelynsä avajaisissa oulun taidemuseossa tammikuussa.

tämän vuoden radio 
Gaalan palkinnossa, ra-
dioHead-puuveistokses-
sa, näkyy tapani  Kokon 
selkeä omaleimainen tyy-
li.

Soita heti!
044 292 2017

Luutatehtaantie 2, 
91910 Liminka

laskemme vuoden parhaan 
tarjouksen paikanpäällä!

Kaupunginhallitus käsittelee
tieavustusperusteita vuodelle 2014
Kaupunginhallitus käsitte-
lee keskiviikkona 16.4. pi-
dettävässä kokouksessa kau-
pungin tieavustusperusteita 
vuodelle 2014. Tieavustus on 
tarkoitettu kaikille avustus-
ehdot täyttäville, pysyvän 
asutuksen teille myönnettä-
vään tien hoitoon tarkoitet-
tuun perusavustukseen ja 
tien kunnostukseen tarkoi-
tettuun erityisavustukseen.

Esityksen mukaan tiea-
vustuksiin on tälle vuodel-
le varattu 45 000 euron mää-
räraha, joista tien hoitoon 
tarkoitettuihin perusavus-
tuksiin on suunniteltu käy-
tettävän 40 000 euroa ja eri-
tyiskohteiden avustamiseen 
4 500 euroa. Lisäksi on varat-
tu kaupungin toimesta teh-
täviin höyläyksiin 500 eu-
roa. Määräraha on varattu 
laskentaperusteella 290 eu-
roa kilometrille ja että avus-
tettavan tien vähimmäispi-
tuus on 100 metriä. Lisäksi 
määrärahavarausta tehtäes-
sä on suunniteltu luokitus-
ten, luokkien ja kertoimien 
pysyvän aikaisempien vuo-
sien mukaisina. Esityksen 
mukaan sellaisia jääteitä ei 
avusteta, joilla ei ole järjes-
täytynyttä.

Avustusta ei myönnetä 
talouksille, joiden tiet ovat 
tiestön yhteisalueurakassa. 
Myös kaupunginrajat ylittä-
vät kolme läpikulkutietä ovat 
Pudasjärven osalta mukana 
alueurakassa. Läpikulkutei-
den osalta talvikunnossapito 
suoritetaan ehdolla, että naa-
purikunta osallistuu kunnos-
sapitokustannuksiin oman 
kuntansa osalta. Perusavus-
tusta myönnettäessä otetaan 
huomioon tien liikenteelli-
nen merkitys pisteyttämäl-
lä tie pysyvän asutuksen ja 
säännöllisen liikenteen mu-
kaan. Tien pituudesta johtu-
va talvikunnossapidon suh-
teellinen kustannusvaikutus 
huomioidaan eri kertoimi-

na. Säännöllisen liikenteen 
osalta tie jaetaan kunnossa-
pitoluokkiin 1 - 4. Avustus 
maksetaan suoraan avustuk-
senhakijan pankkitilille il-
man erillistä tilitystä. Avus-
tukseen sisältyy tien talvi- ja 
kesähoito. 

Erityskohteisiin myönnet-
täessä, kuten siltojen ja rum-
pujen korjaukseen ja uusi-
miseen sekä tulvavaurion 
korjaukseen, avustus mak-
setaan jälkikäteen tositteita 
vastaan. Avustuksen hake-
misesta tiedotetaan paikal-
lislehdissä, kaupungin ilmoi-
tustaululla ja nettisivuilla. 
Aikaisemmin avustettujen 
teiden osalta ei uutta hake-
musta ole vaadittu kuin ta-
pauksissa, joissa olosuhteet 
ovat muuttuneet. Uusilta 
avustuksenhakijoilta ja tapa-
uksista, jossa tien pituus on 
muuttunut, on vaadittu kah-
den jäävittömän henkilön to-
distus tien pituudesta.

Kurenalan  
taajametsien hoitoa 
valmistellaan
Kokous käsittelee Kurenalan 
taajamametsien hoidon vuo-
den 2014 työllistämishan-
ketta. Teknisellä osastolla on 
valmisteltu yhteistyössä työl-
listämisyksikön kanssa työl-
listämisurakka Kurenalan 
puistometsien hoitamisek-
si. Hankkeella työllistetään 
pitkäaikaistyöttömiä ja to-
teutetaan metsänhoitoyh-
distyksen valmistelemaa 
Kurenalan puistometsien 
hoitosuunnitelmaa. Esityk-
sen mukaan kaupunginhal-
litus päättäisi palkata taa-
jamametsien hoitoon kuusi 
henkilöä ja heille työnoh-
jaajan. Työn kesto on 6 kuu-
kautta. Työllistämisyksikkö 
haastattelee ja valitsee hank-
keeseen työntekijät. Maise-
manhoitotyö sisältää mies-
työvoimalla tehtävää puiden 

kaatoa, raivaamista sekä 
energiapuun kasaamista. 
Työstä saadaan puunmyyn-
tituloa arviolta noin 5 000 eu-
roa. Hankkeesta aiheutuvat 
kustannukset kirjataan maa- 
ja metsätilojen tulosyksik-
köön.

Maanmittauslaitos 
suunnittelee  
asiakaspalvelutoimin-
taansa uudelleen
Maanmittauslaitos pyytää 
kunnilta lausuntoa laitok-
sen palvelupisteverkostos-
ta ja niiden aukioloajoista. 
Uuden suunnitelman mu-
kaan Pudasjärvellä toimiva 
maanmittauslaitoksen yk-
sikkö ei ole laitoksen viralli-
nen palvelupiste eikä se ole 
avoinna asiakkaille. Palve-
lupisteistä Pudasjärveä lä-
hin iso palvelupiste on Ou-
lussa ja muu palvelupiste 
Kuusamossa. Palvelupistei-
den aukioloajat jaotellaan 
niin, että isot palvelupisteet 
ovat auki jokaisena arkipäi-
vänä ja muut palvelupis-
teet kolmena päivänä viikos-
sa. Maanmittauslaitos pyrkii 
parantamaan laitoksen te-
hokkuutta ja tuottavuutta ja 
suunnittelee asiakaspalve-
lutoimintaansa uudelleen. 
Laitoksen asiakkaiden tarve 
henkilökohtaiseen paikan-
päällä tapahtuvaan asiointiin 
maanmittauslaitoksen toimi-
pisteissä on merkittävästi 
vähentynyt. Vuodesta 2010 
vuoteen 2014 on päivittäinen 
asiakasmäärä vähentynyt 47 
prosenttia. Asiointitarvet-
ta on vähentänyt verkkopal-
veluiden kehittyminen sekä 
puhelinpalvelun keskittämi-
nen. Postin kautta asiointi on 
edelleen mahdollista.

Timo Koivuniemi on teh-
nyt kaupungille esityksen 
saada vuokrata maa-alue to-
rilta grillitoiminnan harjoit-
tamista varten. Koivuniemi 

on ostanut grillitoiminnan 
Helmi Koivuniemeltä. Hel-
mi Koivuniemen vuokra-
sopimus on päättynyt vuo-
den 2013 lopussa. Alueesta 
on laadittu vuokrasopimus 5 
vuodeksi, 1.1.2014 alkaen, 85 
euron kuukausivuokralla.

Uuden ruokapalvelupääl-
likön määräaikaiseen vir-
kaan (1.5.2014-30.6.2016) on 
esitetty valittavaksi restono-
mi Marja Pitkänen. Haastat-
telut on tehty virkamiestyö-
nä 3.4.2014.

Kaupungin työllis-
tämissuunnitelma 
vuodelle 2014
Kaupunginhallitus kä-
sittelee Alueyhteistyön 
ja elinvoimavaliokunnan 
valmistelemaa työllistämis-
suunnitelmaa vuodelle 2014. 
Työllistämissuunnitelmaa 
on ollut valmistelemassa jou-
lukuusta 2013 lähtien eri-
tyisasiantuntija Anita Autio 
yhdessä kehittämistoimen, 
nuorisotoimen ja Oulun-
kaaren kuntayhtymän hen-
kilökunnan kanssa. Lisäk-
si valmistelussa ovat olleet 
mukana työllisyyteen liitty-
vät muut paikalliset ja alu-
eelliset toimijat kuten muun 
muassa Pohjois-Pohjanmaan 
ja Pudasjärven TE-toimisto, 
kela, 4H-yhdistys. Esityksen 
mukaan suunnitelma hyväk-
syttäisiin ja kaupunginjohta-
ja oikeutettaisiin nimeämään 
työllisyystoimintaa ohjaa-
va ja seurantaa tekevä työl-
lisyystyöryhmä. Kaupun-
ki on asettanut tavoitteeksi, 
että vuoden 2015 alussa on 
käytettävissä sellainen, vuo-
sittain päivitettävä työllistä-
missuunnitelma, joka toteu-
tuessaan auttaa vastaamaan 
muuttuviin ja yhä vaativam-
piin työllisyydenhoidon tar-
peisiin ja nuorisotakuun to-
teuttamisen haasteisiin sekä 
kuntalaisten arjen turvalli-
suuden luomiseksi. PK

• Jätevesi- ja LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)
E-mail: tatu.pesala@gmail.com

www.kle.fi

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

899€

HEPS! RAIVUREITA JA SAHOJA 
LAAJAVALIKOIMA METSÄTÖIHIN

Fs 460 C-eM K
ammattikäyttöön

Ms 170 
harrastajan valinta

199€

599€

Ms 201 
ammattilaisten valinta 
harvennushakkuille

799€
Fs 410 CeK

Kaupan päälle 
ruohosetti erillisellä 

kulmavaihteella arvo 129,-
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Tostainana 
Makkarakastike, kalaleike, perunamuusi, uunijuurekset, 

hernekeitto, mämmi

 
Perjataina suljettu

 
Lauantaina 

lampaan paisti, minttukastike, broilerin fileepihvit, 
yrttimuhennettu kermaperuna, riisi, maalaiskasvikset

 
Sunnuntaina ja maanantaina suljettu

 
Tiistaina 

ylikypsää possua, mantelikala, perunamuusi, hunajakasvikset, 
savuporojuustokeitto, trooppinen hedelmäcocktail

 
Keskiviikkona 

palapaisti, hunajainen broilerikastike, perunamuusi, riisi, 
yrttiporkkanat, sienikeitto, sitruunarahka
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

NYT KEMPELEESEEN!

Lääkäri Juha Richter ja ter-
veydenhoitaja Hilkka Ni-
vukoski kävivät pitämässä 
leikkimielistä lääkärin nal-
lekarhuvastaanottoa Pikku-
Paavalin päiväkodissa maa-
nantaina 14.04. Päiväkodin 
johtaja Jaana Tuohimaa ker-
toi, että tämmöinen tapahtu-
ma järjestetään Pudasjärvel-
lä ensimmäisen kerran.

Päiväkodin lapsille oli 
edeltävällä viikolla kerrottu, 
että paikalla on oikea lääkä-

nallekarhuvastaanotolla apua 
päiväkotilasten pehmolelujen vaivoihin

ri ja terveydenhoitaja, jotka 
tutkivat lasten nallekarhuja 
ja pehmoleluja.

Päivän kuluessa las-
ten kertomana vastaanotol-
la selvisi, että heidän peh-
molelueläimillään oli mitä 
erilaisempia vaivoja. Lap-
set poistuivat vastaanotolta 
hyvillä mielin, koska kaik-
ki hoidettavat saivat lää-
kemääräyksen ja avun vai-
voihinsa. Lapset näyttivät 
olevan myös erittäin tyyty-

väisiä saamastaan lääkärin 
reseptistä. Eräät vastaanotol-
la käyneet tytöt ihmettelivät 
reseptissään ollutta suttuista 
kynän jälkeä ja tutkittaessa 
asiaa selvisi, että se oli lääkä-
rin allekirjoitus. Muilta osin 
lääkärin nimileimalla varus-
tettu resepti oli kuulemma 
hieno.

Lääkäri Juha Richter ja 
terveydenhoitaja Hilkka 
Nivukoski kertoivat, että 
Kestävää hyvinvointia ra-
kentamassa ry:n nallelääkä-
rivastaanoton tavoitteena on 
vähentää lasten ahdistusta 
ja pelkoa lääkärinkäynneis-
tä, jotta he pystyvät jatkossa 
puhumaan myös arkaluon-
teisista asioista sekä ongel-
mista lääkärille tai muulle 
terveydenhuollon ammatti-
laiselle. Tavoitteena on en-
naltaehkäistä lasten ja nuor-
ten syrjäytymistä. Richter 
kertoi tutustuneensa toimin-
tamalliin opiskeluaikoinaan 
Saksassa, jossa siitä on saa-
tu hyviä kokemuksia. Suo-
messa hän on järjestänyt 
vastaanottokäyntejä noin 
kahden viimeisen vuoden 
ajan 4-5 kertaa vuodessa, 
aina kun kiireiltään on eh-
tinyt. Päiväkodin henkilö-
kunta kertoi olevansa tapah-
tumasta erittäin hyvillään 

ja lapset tyytyväisiä, koska 
kaikki vastaanotolla käyneet 
pehmolelut saivat apua vai-
voihinsa. 

pertti Kuusisto

neljävuotias Adessa semin seurasi vierestä, kun hä-
nen pehmolelunsa, merikilpikonna sai nallelääkärin 
vastaanotolla hoitoa terveydenhoitaja Hilkka nivukos-
kelta ja lääkäri Juha richteriltä.

Kolmevuotiaan Atte 
illikaisen nallella oli Aten 

mukaan jalka ja maha 
kipeä. nallelääkäri Juha 

richter kuunteli nallen 
vatsaa stetoskoopilla ja 
terveydenhoitaja Hilkka 

nivukoski valmisteli vai-
vojen parantamiseen 

lääkereseptin.

lastenhoitaja sirkka illikainen ja lähihoitaja 
eevaleena luokkanen odottelivat lasten kanssa 

nallelääkärin vastaanotolle pääsyä. Kaikilla lapsilla 
oli sylissään hoitoa tarvitseva pehmolelu.
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Korpisen kyläseuran vuosi-
kokousväki valitsi puheen-
johtajaksi Juha Ylitalon Jani 
Lehtolan luopuessa kyläseu-
ran toiminnasta kokonaan. 
Jani ehti olla kyläseuran toi-
minnassa mukana kuusi 
vuotta, mistä ajasta puheen-
johtajana viisi vuotta.

Vuosikokousväen tehtä-
vänä oli kiitellä Jania mer-
kittävästä työpanoksesta 
kyläseuran hyväksi. Kiitos-
sanat lausui puheenjohta-
jana aloittava Juha Ylitalo 
yhdessä sihteeri Liisa Tör-
mäsen ojentamien kukkas-
ten ja muistamisten kanssa. 

Vuosikokous hyväk-
syi tyytyväisin mielin vii-
me vuoden monipuolisen 

Juha ylitalo uusi puheenjohtaja Korpisen kyläseurassa

Puheenjohtajan tehtävät jättänyt Jani lehtola sai kiitokset ja kukkaset Juha ylita-
lolta ja liisa törmäseltä. Vuosikokouksessa puheenjohtajana ollut Jouko ylilehto 
seuraa taustalla.

toimintakertomuksen. Vuo-
den mittaan kylätalolla on 
ollut 58 tapahtumaa, joihin 
on osallistunut 988 henkilöä. 
Kirjanpidon mukaan talous 
meni 3 089 euron verran tap-
piolliseksi, koska taloutta on 
rasittanut kylätalon asunto-
päädyn remonttityöt.

Kokousväki käsitteli ja 
hyväksyi tämän vuoden toi-
mintasuunnitelman ja ta-
lousarvion, joiden pohjalta 
uusi puheenjohtaja ryhtyy 
toimintaa johtamaan yhdes-
sä sihteerin kanssa. 

Toiminnantarkastajiksi 
valittiin Antti Ylitalo ja Pert-
ti Alatalo, varalle Kaisa Yli-
lehto ja Aarne Putula. Jä-
senmaksu päätettiin pitää 

ennallaan eli 10 euron suu-
ruisena. Jäseniä yhdistykses-
sä on 93. 

Johtokuntaan valittiin uu-
tena jäsenenä Marja Gripen-
berg Jaurakalta. Erovuorossa 
olleet Jorma Syrjäpalo, Asta 
Herukka ja Martti Lehtola 
valittiin jatkamaan yhdessä 
Veikko Törmäsen, Liisa Tör-
mäsen, Jaakko Piiran, Toi-
vo Piiran ja Rauni Räisäsen 
kanssa. Johtokunta valitsi 
keskuudestaan varapuheen-
johtajaksi Jorma Syrjäpalon 
ja sihteeriksi Liisa Törmäsen 
sekä tiedottajaksi Rauni Räi-
säsen. Johtoryhmään valit-
tiin Juha Ylitalo, Jorma Syr-
jäpalo ja Liisa Törmänen. RR

Sunnuntai-iltaisin kokoon-
tuu uimahalli Puikkarin 
edustalle iloinen ja liikun-
taintoinen joukko valmiina 
lähtemään tunnin kestäväl-
le reippaalle taivallukselle. 
Hempan hölkällä jokainen 
saa liikkua oman kunton-

Mielen virkistystä ja kehon kunnostamista Hempan hölkällä
sa ja tyylinsä mukaan. Juok-
suintoisimmat starttaavat 
vauhdilla kärkeen vetämään 
eri vauhdilla etenevää käve-
ly- ja hölkkäporukkaa. Yh-
teisenä tavoitteena kaikilla 
on tunnin mittaisen ajan liik-
keellä pysyminen ja mielen 

virkistys.
Fyysisen kunnon kas-

vattamisen lisäksi Hempan 
hölkällä on yhdessä olemi-
sen ja osallistumisen hen-
kisen piristymisen vaiku-
tus. Askelten kopistessa ja 
kilometrien jäädessä taak-

Kansalaisopiston ja Pudas-
järven urheilijoiden Kun-
tourheilujaoston yhteises-
ti järjestämät Tehokävelyt 
ovat kevään yksi piristys 
kuukausittain. Vetäjänä on 
erilaisten liikkumismuo-
tojen harrastaja ja yrittä-

jä Jimi Parkkinen Oulusta. 
Viimeksi perjantaina 28.3. 
tehokävelyssä oli 28 osal-
listujaa. Ryhmänä liikut-
tiin Puikkarin pihalta Ku-
renalan koulun pihapiiriin 
ja siellä kuljettiin mitä eri-
laisimpia liikkeitä tehden. 

Lopuksi Puikkarin parkki-
paikalla oli leikkimielinen 
neljän eri ryhmän kävelyki-
sa. Seuraavan kerran teho-
kävely on perjantaina 25.4. 
kello 18 Puikkarin pihalta. 
Tapahtumaan ei ole osallis-
tumismaksua. HTtehokävelyssä koetaan uudenlaista liikkumisen iloa.

tehokävelyssä huumori mukana

se osallistujat ehtivät poh-
diskella maailman tapahtu-
mia, paikkakunnan uutisia 
ja kertoilla omia kuulumisi-
aan toisille. Kävelykeskus-
telut ovat omanlaisiaan ko-
kemusoppitunteja. Toisten 
tarinoista ja kertomuksis-
ta oppii aina jotain uutta. 
Toisilta kyselemisen avulla 
saa selkeyttä ja vahvistusta 
omille pohdinnoilleen. Ku-
kaan ei kilpaile liikkumises-

saan tai puheliaisuudessaan 
kenenkään muun kuin itsen-
sä kanssa. Mieltä nostatta-
vaa on hoksata, että ensim-
mäisten kävellen tehtyjen 
lenkkien jälkeen moni huo-
maa pystyvänsä aloittamaan 
pienellä juoksemisella ete-
nemisen. Se kertoo liikun-
takunnon ja -innon kasvus-
ta. Kannustavassa joukossa 
hiukan arempikin uskaltaa 
tuoda äänensä ja puheensa 

julki. Mallikas tapa opetella 
puhe-esiintymistä.

Tähän liikuntajoukkoon 
ovat tervetulleita sunnun-
taisin kello 18 kaiken ikäiset 
ja -kuntoiset kuntoilijat, jopa 
nelijalkainen lenkkeilijä on 
saanut olla porukan jatkee-
na. Hempan hölkkä siirtynee 
Jyrkkäkosken poluille talvis-
ten kelien sieltä väistyessä. 

sointu Veivo

Pudasjärvellä on pilkitty 
ja narrattu kaloja jo monen 
vuoden ajan Jokilaaksojen 
Aluejärjestön pilkkikilpai-
lussa. Havulan ranta on oi-
vallinen paikka tällaiselle 
tapahtumalle, järvi on suu-
ri, jäätäkin on tarpeeksi ja 
saalis on varma. Ilma suo-
si todenteolla tapahtumaa 
ja pilkkijöiden keskuudessa 
oli hyvä henki. 

Lähtölaukauksen jälkeen 
pilkkivät jakaantuivat koko 
järven alueelle. Osa meni 
Naapan nokalle, osa nie-
men taakse, josta he saivat 
suurimmat saaliit. Osa tyy-
tyi lähirantaan. Järvelle asti 
kantautui rannalta haitari-
en soitto ja laulu, josta he 
nauttivat samoin kuin pilk-
kimisestä.

Miesten kilpailun voit-
taja Ensio Takkinen kertoi, 
että saaliina olivat enim-
mäkseen pienet ja isot sär-
jet, ahvenia tuli vähemmän. 
Saaliit olivat jostakin syys-
tä kauttaaltaan pienempiä, 
kuin viime vuonna, mut-
ta kuitenkin kolmen tunnin 

lämmin ja aurinkoinen sää suosi pilkkikilpailua
pilkkimisellä Ensio sai mel-
kein 7 kiloa ja naisten sar-
jan voittaja Saimi Kuusis-
to-Mikkonen 5,5 kg. Ensio 
käytti liukupilkkiä ja sen 
alla mormuskaa ja pelkällä 
mormuskallakin hän pilkki. 
Syötteinä hän käytti kärpä-
sen toukkia, matoja ja survi-
aisen toukkia. 

Entiseen tapaan palkin-
toja oli runsaasti ja kaikki 
saivat palkinnon.

Tarjottavana oli kahvia, 
lättyjä ja makkaroita. Oheis-
tapahtumat, saappaan heit-
to ja kettingin heitto oli-
vat hyvin suosittuja. Päivä 
oli hyvin onnistunut kaikil-
ta osin, päivästä nauttivat 
kaikki paikalla olleet.

Hilkka tihinen
tiedottaja 

tulokset:
naiset: 1.Saimi Kuusisto-Mik-
konen 5,41 kg, 2. Terttu Hiltu-
la 3,14, 3. Sirkka Kokko 3.02, 4. 
Elsi Soronen 3.02, 5. Orvokki 
Hyttinen 2,56, 6. Sisko Laaja-
la 1,96, 7. Aune Loukusa 1,85, 
8. Ritva Timonen 0,67, 9. Hilja 
Rantala 0,37, 10. Kaisa Veteläi-
nen 0,32, 11. Anna-Liisa Raitio 
0,11 ja 12 Annikki Alama Haa-
pavesi ja Leila Näätänen ei ka-
loja. 
miehet: 1.Ensio Takkinen 
6,83, 2. Reino Soronen 5,96, 
3. Teuvo Kipinä 5,35, 4. Matti 

naisten voittajajoukkue sirkka Kokko, saimi Kuusisto-
Mikkonen ja terttu Hiltunen.

Miesten voittajajoukkue reino soronen, ensio takki-
nen ja teuvo Kipinä.

Mikkonen 5,22, 6. Kalevi Sini-
salo 4,46, 7. Alpo Kukka 3,82, 
8. Lauri Hemmilä 3,69, 9. Pent-
ti Stenius 3,35, 10. Asko Laajala 
3,09, 11. Teuvo Loukusa 3,297, 
12. Toivo Outila 2,49, 13. Ola-
vi Loukusa 2,05, 14. Aimo Kär-
käinen Haukipudas,18,87, 15. 
Aimo Hyttinen 1,74, 16. Toivo 
Männikkö 1,01, 17. Pertti Pon-
to Haukipudas, 18. Taneli Aar-
ni 0,48, 19. Erkki Timonen 0,35, 
20. Matti Nisula 0,14, 21. Kau-
ko Salmela Kiiminki 0,05, 22. 
Veikko Meriläinen Haapavesi 
ei kaloja. 

Joukkue: 1.Reino Soronen, 
Ensio Takkinen, Alpo Kukka 
16,62 kg 2. Sirkka Kokko, Sai-
mi Kuusisto-Mikkonen, Mat-
ti Mikkonen 13,66 kg 3. Tert-
tu Hiltula, Teuvo Kipinä, Lauri 
Hemmilä 12,19 kg 4. Kalevi Si-
nisalo, Asko Laajala, Sisko Laa-
jala 9,52 kg 5. Aune Loukusa, 
Teuvo Loukusa, Olavi Loukusa 
5,7 kg 7. Haukiputaan eläke-
läiset Aimo Kärkkäinen, Mat-
ti Nisula, Pertti Ponto 2,7 kg 8. 
Haapaveden eläkeläiset Veikko 
Meriläinen, Annikki Alama, Lei-
la Näätänen ei kaloja. 

Pentti steniuksen suu 
oli hymyssä 
saadessaan 

kilpailussa särkiä.
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Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

VAKuutusyHtiöiDen 
HyVäKsyMä KolAriKorJAAMo

* nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PeltiKorJAuKset
* MAAlAuKset

* VAKuutus-
KorJAuKset

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, iinattijärvi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

* Jalkojenhoitoa
* C. E. vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

JP AutoMAAlAAMoJP AutoMAAlAAMo
• VAKuutusyHtiöiDen   
 työt
• VAHinKotArKistuKset
• lAsinVAiHDot

• KolAriKorJAuKset
• AutoMAAlAuKset
• trAilerin VuoKrAus
• ilMAstoinnin Huollot

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

VAKuutusyHtiöiDen HyVäKsyMä KolAriKorJAAMo

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  
PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  

ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

Pudasjärven
isännöinti oy

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KauneudenHoitoa, HieRontaa, Kuntosali
FysioteRapiaa, JalKaHoitoa KuKKaKauppoJa, HautaustoiMistoJaauto- Ja KoneHuolto, HitsauKset, VaRa-

osat, Hinaus- Ja KulJetuspalVeluita

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Varatuomari Juha asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

laKiasiaintoiMisto

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha asikainen

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

laKi- Ja panKKipalVeluita

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

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

* lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

leiRintÄalue, MaJoitusta

luKKo- Ja aVainpalVelut

KiinteistÖHuollot, isÄnnÖinti

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)

KonepaJat

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Kellot Ja KoRut

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR



24 25nro 16PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.4.2014 16.4.2014nro 16

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/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. 
Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

PuunKorJuun JA MetsänVilJelyn 
AMMAttilAinen

PuH. 0400 361 886sotKAJärVentie 1081
93100 PuDAsJärVi

MetsäPesälä oy

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

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P leimaus
P Puukauppapalvelut
P tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P ojitus
P nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

rakennus ja saneeraus
Ylipahkala &määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • suurkeittiölaitteet
lÄMpÖpuMput asennettuna

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

Palveluhakemisto

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
naisjärventie 444, 93140 kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

pitopalVeluJa

Koneellista puunKoRJuuta

lVi-, sÄHKÖ-, KylMÄ-, peltityÖt, taRViKKeet
Ja asennuKset

MaanRaKennusta

VuoKRaus-
palVelut

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

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

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

ANOLTA LÖYTYY!

taRViKKeita,
VaRusteita

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

• uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAurAKKAJärVi

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

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

RaKentaMinen, ReMontit

alasi aMMattilainen, 
ilMoita palVeluHaKeMistossa!  

palVeluHaKeMistosta 
edullista ilMoitustilaa!  

ilmoita palveluhakemistossa 
puh. 040 1951 732

!

Valovirta kahdenlevyn hella. 
Uuni alaosassa. Kaksi vuotta 
vanha, mökillä muutaman ker-
ran käytetty. Hopean värinen. 
Hinta 90 €. P. 045 651 8306.

19” tietokoneen näyttö Opti-
gue. Virheetön, uuden veroi-
nen 60 €. P. 045 651 8306.

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

Nopsa Ultra 7-vaihteinen poiki-
en pyörä. Yhdellä pojalla ollut. 
Hinta 100 e. Puh. 0400 988 
304.

Toika-kangaspuut tarvikkei-
neen, kutomaleveys 140 cm. 
Soita ja tee tarjous! Puh. 040 
729 8075.

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

MainosteKstiileJÄ

Myydään siirrettävä pihasauna.
p. 040 538 1718.

Harmaa Sym Orbit 50 skootte-
ri, vm. 2010. Ajettu n. 3000 km, 
kuin uusi, h. 650€. P. 040 540 
6817.

Kattovalaisimia alkaen 25 €. P. 
0440 254 557.

Omakotitalotontti Parkkilantien 
vieressä Iijoen rannassa. Val-
mis Haapokarin asemakaava. 
Lyhyt matka kylille. Rakennus-
oikeus: 250 neliötä ja kaksi ker-
rosta. Kaunis, oma kangasran-
ta ja kalavedet. Myyjä p. 0400 
539 827 Juha ja näyttö tarvitta-
essa Seppo p. 044 582 2015.

Ajamattomat kesärenkaat 
Michelin Energy 215/60 R16 
(edullisesti) P. 040 725 1846.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Myytävänä Philips AS 665C 
Midi HIFi System. Radio, le-
vysoitin, cd-soitin, 2 kasetti-
pesää, kaiuttimet. Hp 25 €. P. 
0400 584184.

HALUTAAN 
VUOKRATA

18 v, kohta työt aloittava mies, 
etsii Kurenalta pientä saunallis-
ta asuntoa. Ei lemmikeitä. Var-
ma vuokra. P. 0400 354 5317, 
040 418 5160.

VUOKRATTAVANA

Pieni omakotitalo  
Syötekylällä. 

P. 0400 684 623

Erittäin hyvää challenger pe-
runaa siemeneksi ja ruokape-
runaksi  Ala-siurualla. Toimitus 
keskustaan, saa hakeakin. 
Hinta sop. mukaan. Tallenna. 
P. 040 702 3640.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON 
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Tavarat kiertoon!!!

Pääsiäislauantaina 19.4. He-
tepirtillä tanssikansaa viih-
dyttää pudasjärveläisil-
le tuttu tanssiorkesteri Trio 
Naseva. Meno aloitetaan il-
tayhdeksältä ja sitä kestää 
alkuyölle kello yhteen saak-
ka. Pitkänlinjan keikkabän-
diltä taipuu monipuolisten 
soittajiensa ansiosta musiik-
ki moneen makuun. Naseva 
vietti tammikuussa 2010 kol-
mekymmentävuotisen tai-
paleensa juhlaa, jonka kun-
niaksi tehtiin pitkäsoitto. 
Levy on saanut mukavas-
ti radiosoittoa valtakunnan-
radiossakin. Nasevan tuttu-
ja biisejä radioaalloilla ovat 

pääsiäislauantaina Hetepirtillä 
tanssittaa trio naseva

muun muassa "Kaisan kans-
sa bailaamassa" ja valssi "Si-
nilintu", joita keikoilla usein 
toivotaan. Nasevan poruk-
ka koostuu kokeneista tans-
simusiikin taitajista, jotka 
soittavat reippaalla otteella. 
Nykyisen Nasevan kokoon-
panoon kuuluu kuusamolai-
nen Ari Määttälä, joka laulaa 
ja soittaa bassoa sekä kita-
raa. Pudasjärveä porukas-
sa edustaa Lasse Aaltonen: 
rummut, kitara, koskettimet 
ja laulu. Ja lisäksi taivalkos-
kelainen Asko Räisänen, jon-
ka repertuaariin kuuluu mi-
dihanuri, miditaustat sekä 
laulu. PK
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Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtu-
mista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  Tapahtumista 
voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  
Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy 
myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169 

Siunattua Pääsiäistä kaikille! 
Jeesus avasi meille 

tien taivaaseen! 

Su 20.4. klo 11 Aila Pyörälä ja tiimi
Su 27.4. klo 11 Tuula Suomi ja 
 Jouni Vikström 

PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY

TEATTERIMATKA
Tankki Täyteen 

esitykseen torstaina 17.7. klo 14
Toppilan Möljälle. Ilmoittautumiset  

Alpo Laakkoselle puh. 045 263 0780. 
Hallitus

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 luonto-
keskus, 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 klo 18.30 alk. keskiviikkona 16.4. ja torstaina 24.4. 
Vappuviikolla ei tansseja.
Pudasjärven martat Huhtikuun Martta-illan vietämme ke 16.4. seurakuntakes-
kuksessa, jossa hiljaisen viikon iltakirkko klo 19.
Haglöfs suomi slalom Iso-Syötteellä pe 18.4.  Kilpailu alkaa klo 12, ilmottautu-
miset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.
Pilkkikilpailut aittojärvellä la 19.4. klo 10-12. Aittojärven koulu, Hiltusentie 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 Lumi-
maassa alle 13 vuotiaille. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-
Syötteen hiihtokoululle.
Pilkkikilpailut kelosyötteen kovalammella la19.4.14 klo 11-14.
ParkkiJamit snowPark Cup iso-syötteellä la 19.4. klo 12-15. Koko kauden 
SnowPark Cupin voittajat julkistetaan aurinkojamejen lopuksi.
Virtapiiri Sarakylän koululla 22.4. klo 10.30. Vierailijoina kulttuuripuolelta Birgit 
Tolonen ja luontokuvia esittää Lauri Koivuluoma.

työpetari ry:n
VUOSIKOKOUS

ma 28.4.2014 klo 18. 
suojalinnalla, urheilutie 2.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

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

Pe 18.4. tanssiorkesteri Nelituuli
La 19.4. Kolmas nainen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

JHl Pudasjärvi ry 330
YLIMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

ke 23.4.2014 työkeskus, Kauralantie 3
Hallitus klo 16.15. 

Kevätkokous klo 17.30.
Jäsenet tervetuloa!

PAM PuDAsJärVen os. 208 
KEVÄTKOKOUS

su 27.4.14 klo 16.30 Jukolan Pirtissä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Paikalla on PAM:n toimitsija. 
Kokouksen jälkeen ruokailu.

Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan!
Johtokunta

tanssit 
siuruan työväentalolla

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

Pitkänäperjantaina 18.4.2014 klo 21.00-1.00 

Lippu 10 €, käteismaksu. 
tervetuloa!

soittaa 
tRio poHJolan yÖ  

sotkajärven 
Maa- ja Kotitalousseura ry

YLEINEN 
VUOSIKOKOUS

pidetään ma 28.4.2014 klo 18 
liisa Holmströmillä Puolangantie 227.

Tervetuloa!

Johtokunta 

tanssit Möykkälässä

Puhoskylän Kyläseura ry

Huom! Maksut vain käteisellä!
Ravintolaan vapaa pääsy.

Esiintyy
la 19.4. klo 20.30-01.  

Puhoskylän Möykkälä, näljängäntie 1391 

TRIO TUOVILA

Koko perheen 
pÄÄsiÄistapaHtuMa

la 19.4. klo 11.
 Pihapelejä, makkaran paistoa, ketjun heittoa, 

sulkapallopelejä ym. mukavaa. 

lippu 12€
TERVE-
TULOA!

Koreten Vesiosuuskunnan
VARSINAINEN 

OSUUSKUNTAKOKOUS
su 27.4.2014 klo 12 Kipinän koulu.
Esillä sääntöjen 14 pykälän mukaiset asiat sekä

toimihenkilöiden palkoista päättäminen.

Tervetuloa!

16.3.2014 osuuskunnan hallitus

Pääsiäistanssit  Hetepirtillä
lauantaina 19.4 klo 21-01.

Trio Nasevan
tahdissa. 
Tervetuloa!

Lippu 12 €, Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi Hns.

Maiseman- ja luonnonhoito Iijoen arvokkaalla maisema-alueella
Infotilaisuus 24.4. klo 18.30-21.00 Hirvaskosken koululla, Jussintie 10, Pudasjärvi
Aiheina mm. valtakunnallisesti arvokkaan Iijoen keskijuoksun kulttuurimaiseman 
päivitysinventointi, rakennusperinnön inventoinnit Hirvaskoskella ja Pudasjärvellä 
sekä korjausrahoitus, Iijoen rantayleiskaavan laatiminen, maiseman ja luonnon 
monimuotoisuuden hoito ja rahoitus.
Tilaisuuden järjestävät  ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten VYYHTI- ja Ym-
päristöAgro II –hankkeet yhteistyössä Hirvaskosken kyläyhdistyksen, Pudasjärven kaupungin, 
Pohjois-Pohjanmaan museon ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tarkempi ohjelma:  
www.proagriaoulu.fi/fi/tapahtumat/

oikaisu
Nuorten vaikuttajaryhmien 
tapaamisen juttu viime viikon 
Pudasjärvi-lehdessä. Jotkin 
asiat jutussa kaipaavat oikai-
sua ja lisätietoa. Reissun järjes-
täjänä oli Oulun Seudun Lea-
derin Yhteisöhautomo-hanke, 
ei Nuoriso-Leader –hanke. 
Mukana oli myös Yhteisö-
hautomo-hankkeen hankeak-
tivaattori Niina Heikkinen. 
Nuoriso-Leader on eräänlai-
nen rahoitusmalli nuorten 
omia pieniä projekteja varten 
ja se on vasta suunnitteilla Ou-

lun Seudun Leaderissa. Syöt-
teen tapahtumassa yhtenä ta-
voitteena oli esitellä mallia 
nuorille ja hioa nuorten kans-
sa mallin sisältöä. Lisäksi mie-
timme yhdessä ryhmätöiden 
avulla, millaisia nuorten omat 
pienet Nuoriso-Leaderin kaut-
ta rahoitettavat projektit voi-
sivat olla. Jutun kirjoittaja oli 
pudasjärvinen nuori Olga Oi-
nas-Panuma.

niina Heikkinen
hankeaktivaattori

Tanssikansa miehittää Ala-
Siurualla Siuruan työväen-
talon pitkäperjantaina 18.4., 
jossa esiintyy tanssiorkesteri 
Trio Pohjolan yö. Tämä suo-
mussalmelainen trio esittää 
monipuolista tanssimusiik-
kia kaiken ikäisille ja tarpeen 
mukaan useammalla eri kie-
lellä. Orkesteri on tunnettu 
myös vanhan tanssimusii-
kin helmiä soittavana yhty-
eenä. Trion pääsolisti Salme 
Salonen kertoi aloittaneensa 

siuruan työväentalolla 
tanssitaan pitkäperjantaina

laulu-uransa vuonna 1999 ja 
hanuristi, Ari Kela on pitkän 
linjan muusikko ja soittanut 
haitaria pikkupojasta asti. 
Kovasti suomalaisesta tans-
simusiikista pitävä koske-
tinsoittaja, norjalainen Leif 
Rören on trion kolmas muu-
sikko, joka laulaa suomek-
si hienostuneella aksentilla. 
Trio aloittaa kello yhdek-
sän ja soittaa yö kello yhteen 
asti. PK

LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi

Huollamme sähköverkkoamme
suoritamme pienjännite (0,4 kV) 

johtoalueen raivaustöitä huhti-kesäkuun 
2014 aikana 

Pudasjärvellä seuraavilla alueilla: 
Autioperä, sorsuanperä, Viinikoski, Kuikkaperä, 
Pikkulanperä, ohto, leppikoski, Määtänperä, tee-
riharju, Jaurakainen, Pyöriäniemi, Kumpula, Kei-
näsperä, Hetekylä, Viitaniemi, sirkanperä, Väätä-
jä, Petäjäniemi, sieppola, rankkila, Kärjenperä, 
Väänänen, Kollaja, Ahosenranta, Petäjäkangas, 
syväoja, Kipinä, Vesala, Konttila, sarvela, Panu-
ma, levo-oja, Juurikka-Aho ja ritola. 
Työ sisältää pj- johtokadun alustan raivauksen ja vaa-
raa aiheuttavien reunapuiden kaadon tai karsimisen. 
Kaadetut puut jäävät maanomistajan haltuun.
Raivauksilla ylläpidämme sähköverkon turvallisuutta 
ja lisäämme sähkönjakelun luotettavuutta.
Lisätietoja tarvittaessa suoraan raivaajalta    
Osuuskunta Puupudas
Timo Nevala p. 040 735 0672.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia kaupungintalon 
aukioloajoissa
To 17.4.2014 klo 8.00-15.00 
Pe 18.4.2014 suljettu 
Ma 21.4.2014 suljettu 
Ke 30.4.2014 klo 8.00-15.00 
To 1.5.2014 suljettu

Hyvää pääsiäistä!

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Europarlamenttivaalit 2014
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014.  
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 14.-20.5.2014 ja ulkomailla 14.-17.5.2014.
Äänioikeus vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa on 
1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja
2) muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla 
on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää, jollei hän ole menettänyt 
äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on. Äänioikeuden edellytyksenä kuitenkin 
on, että henkilö ilmoittautuu äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. 
päivänä ennen vaalipäivää maistraatille. Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen 
lomaketta.
Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko koti-
valtiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).
Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsen-
valtion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.
Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen äänestäjän ko-
tikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukiolo-
ajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai 
ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saa-
puneeseen ilmoituskorttiin.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspai-
kat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Ervastin entinen koulu Puolangantie 1148
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 14.- 20.5.2014. 
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 4.2.2014 § 48 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat 
seuraavat:
Kaupungintalo, Varsitie 7, Pudasjärvi 
14.5.2014 - 16.5.2014 klo 10:00 - 18:00 
17.5.2014 - 18.5.2014 klo 10:00 - 15:00 
19.5.2014 - 20.5.2014 klo 10:00 - 19:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä 
14.5.2014 - 14.5.2014 klo 10:00 - 14:00
Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941, Siurua 
15.5.2014 - 15.5.2014  klo 09.30 - 12:00
Livon entinen koulu, Kirsiojantie 31, Livo 
15.5.2014 - 15.5.2014 klo 13:30 - 16:00
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi 
16.5.2014 - 16.5.2014 klo 10:00 - 12:00
Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte 
16.5.2014 - 16.5.2014 klo 13:30 - 16:00
Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos 
19.5.2014 - 19.5.2014 klo 10:00 - 12:30
Korpisen kylätalo, Turpeisenvaarantie 1150, Jaurakkajärvi 
19.5.2014 - 19.5.2014 klo 14:00 - 16:00
Iinattijärven entinen koulu, Iinattijärven pohjoispuolentie 237, Iinattijärvi  
20.5.2014 - 20.5.2014 klo 10:00 - 12:00
Hirvaskosken koulu, Jussintie 10 a, Sotkajärvi 
20.5.2014 - 20.5.2014 klo 13:00 - 15:00

Laitos- ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitok-
sissa (terveyskeskuksen vuodeosasto, Kurenkartano, Kielokoti, Koivukoti, Rimmin palvelukoti, 
Tuohikoti, Lakkari, Metsälän palvelukoti, Yläkartano, Valokki) toimeenpantavista vaalitoimituksista 
ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä 
laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes-
tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä 
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoi-
don tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoi-
tettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 14.-17.5.2014 sattuvana päivänä kello 9 – 
20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi 
tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään  tiistaina 13.5.2014 ennen klo 16.00. 
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä 
joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  
Lomaketta on saatavana kaupungin keskustoimistosta (kaupungintalo, Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat 
vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja 
Moilanen, puh. 040-740 2550.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiää-
nestyksen piiriin.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta 
äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään ta-
pauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa 
maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Mainonta
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 7.5.2014.

Pudasjärvi 7.4.2014, Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta
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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:

Teiden kunnossapito- ja erityis-
avustukset vuodelle 2014 
Teiden kunnossapitoavustukset
Avustus koskee tien normaalia kesä- ja talvikunnossapitoa tiellä, jota 
käytetään pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 100 metrin mat-
kalta ja jotka eivät muuten ole kaupungin hoidossa.
Avustuksen saamiseksi vuodelle 2014 on uusien avustuksenhaki-
joiden tehtävä hakemus kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä tai 
kaupungin nettisivuilta saatavalle lomakkeelle, joka tulee toimittaa 
asiakaspalvelupisteeseen perjantaihin 9.5.2014 mennessä. Hake-
muksen voi toimittaa myös sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi  tai 
postitse Pudasjärven kaupunki/Tekniset palvelut, PL 10, 93101 Pu-
dasjärvi. 
Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa on esitettävä kah-
den jäävittömän henkilön todistus tien pituudesta ja kartta tiestä.
Vuonna 2013 kunnossapitoavustusta saaneiden teiden osal-
ta uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien pituus, asuttujen talo-
uksien lukumäärä tai muut olosuhteet eivät ole muuttuneet. Kaupun-
ginhallitus on kokouksessaan 16.4.2014 hyväksynyt kunnossapidon 
avustusperusteet. Avustuksen maksatus suoritetaan edellisvuoden 
tapaan suoraan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille touko-
kesäkuun aikana. 

Teiden erityisavustukset
Sillan tai rummun korjaukseen tai uusimiseen, ojankaivuun tai muu-
hun kunnostukseen myönnettävä erityisavustus on haettava 
vuosittain. Erityisavustukset käsitellään touko-kesäkuun vaihteessa.  
Erityisavustuksesta ilmoitetaan erikseen ja avustus maksetaan tar-
kastuksen jälkeen tositteita vastaan.
Erityisavustushakemukset tulee jättää kaupungintalon asiakaspalve-
lupisteeseen tai postitse Pudasjärven kaupunki/Tekniset palvelut, PL 
10, 93101 Pudasjärvi perjantaihin 16.5.2014 mennessä. Hakemus-
lomakkeita on saatavissa kaupungintalolta tai internetistä.

Lisätietoja antaa Terttu Määttä, puh. 040 754 5084, 
terttu.maatta@pudasjarvi.fi

Pudasjärven kaupunki 
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

KANgAS- 
JA 

KUDEAUTO
Pudasjärven 

torilla to 17.4. 
klo 9-15 

Matonkudetta, 
ontelokuteet, 

poppanakuteet, 
paperinauhat.

Maahantuojalta 
suoraan sarkaa, 

verkaa, lapin nauhat 
ym.

Pala-Talo 
Puh. 0500 285 040  www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Pudasjärven kaupunki on käynnistänyt yhteistyössä Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksen kanssa tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen 
uuden koulukeskuksen liikennejärjestelyjen parantamiseksi valtatiellä 
20 Varsitien ja Ritolantien liittymäalueilla. 

Ritolantien ja Rahtimiehentien liittymät porrastetaan katkaisemalla 
Ritolantien liittymä. Uusi katuyhteys, Nyynäjäntie, rakennetaan noin 
200 metriä Kuusamoon päin ja liitetään Peltotiehen. Liittymäalueelle 
rakennetaan valtatielle vasemmalle kääntymiskaista. Kevyen liikenteen 
turvallisuutta parannetaan rakentamalla Varsitien liittymään kevyen 
liikenteen alikulkukäytävä. Hankkeeseen sisältyy myös Nyynäjäntien 
katuyhteyden rakentaminen Peltotieltä koulukeskukseen, kevyen lii-
kenteen järjestelyt sekä Karhukunnaantien osittainen kunnostaminen 

Suunnittelutyö on käynnistynyt lokakuussa 2013. Suunnittelun aikana 
kiinteistöillä tehdään tutkimuksia ja mittauksia. Kaikilla niillä, joiden 
etua tai oikeutta suunnittelu saattaa koskea, on oikeus saada tietoa ja 
kertoa mielipiteensä asiasta (maantielaki 16 § ja 27 § sekä MRA 42 §).  

Tie- ja katusuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa kes-
kiviikkona 23.4.2014 kello 18.00 Pudasjärven kaupungintalolla osoit-
teessa Varsitie 7, Pudasjärvi. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunni-
telmaluonnoksia ja otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta 
ja ehdotuksia. Suunnitelmat ovat lisäksi nähtävänä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi.

Lisätietoja: 
Tekninen johtaja, vs. Eero Talala, Pudasjärven kaupunki, 
puh. 040 587 2275,  hankevastaava Ari Kuotesaho, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 382 327 sekä 
projektipäällikkö Marko Peltomaa, Destia Oy, puh. 040 584 2504. 

Valtatien 20 liikennejärjestelyt 
välillä Varsitie - Poropudas, Pudasjärvi 

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

pääsiäisen 
jälkeisellä viikolla 
(21.-27.4.2014) 
talviloman vuoksi.

Pudasjärven kaupunginkirjasto
PL 59
93101 Pudasjärvi
puh. 040 826 6434
kirjasto@pudasjarvi.fi

kirJasto-
auto ei kuLJe

tykkää meistä:
www.facebook.com/

Pudasjarvilehti
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● Kantavuus 16 tn, 
 lavan tilavuus 9,2 m3,
 viljakorokkeella 18,9 m3

● Lavan pohja Optim 650 
 erikoisterästä
● 2-napajarrut ja hydr. takalaita
● Vakiona 550/45-22,5 -renkaat

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

www.k-maatalous.fi

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

MULTIVA TRM 16 UUTUUS!

Kustannustehokas kotimainen
maansiirtovaunu

12.690,-
(alv 0%) + toim.kulut

Kiirastorstai 17.4.      8-17
Pitkäperjantai 18.4. suljettu
lauantai 19.4. 9-14

sunnuntai 20.4. suljettu
Maanantai 21.4. suljettu

Palvelemme pääsiäisen aikaan:

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Perjantaina 18.4.
Pubissa: karaokea Laula, nauti ja viihdy kanssamme

Wintissä: klo 24-03.30  DJ HAMMer

salissa: tanssiorkesteri  
HelMinAuHA

salissa: 
FreDeriK

Pääsiäisenä tAPAHtuu:

Maanantaina 21.4. klo 13-18
Aukioloajat:

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

19.4.  tanssiorkesteri Helminauha lippu 12€ sis ep

20.4.  Frederik lippu 15€ sis ep

25.4. Jarkko Honkanen & taiga lippu 12€ sis ep

10.5.  Matti & eldorado lippu 10€ sis ep

31.5. Hunks lippu 15€ sis ep

13.6.  rainer Bloström & Graniitti lippu 12€ sis ep

20.6. timo Kotipelto
5.7.  Janne Hurme
18.7.  eini & Boogie
26.7.  naseva
22.8.  yölintu
13.9. Jarkko Honkanen & taiga
4.10.  Marko Juhani Group
18.10.  Petri nygård
25.10.  Kake randelin
8.11.  JVG 
29.11.  Marko Juhani Group
oikeudet muutoksiin pidätetään

Lippu 12€

Lippu 15€ sis. ep. koko taloon

Lippu 5€

lauantaina 19.4.
Pubissa: karaokea Laula, nauti ja viihdy kanssamme...

Wintissä: klo 24-03.30  DJ JAri

sunnuntaina 20.4.
                Pubissa: karaokea alkaa klo 21.00

Keskiviikkona 16.4.
Pubissa: VisA poikkeuksellisesti klo 20.00 alkaen 

vetäjänä Marko Koivula. 

Pe 18.4. 
SuomiSlalom klo 12

 La 19.4.
 Pääsiäisen aarrejahti 
+ naamiaiset klo 12

Parkkijamit- SnowPark Cup päätös
- Kevään Aurinkojamit klo 12-15

Leijonakisat klo 14

Su 20.4. 
Mustin ja Lystin pääsiäisseikkailu klo 14


