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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven hirsirakentamisen
malli kiinnostaa 

Suomen kuntia s. 3

Tieisännöinti 
tulevaisuuden ammatti s. 15 

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

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

härän 
kylmäsavu-
paistisiivu

100 g

2,95
pkt

viljaporsaan
palapaisti

500 g

4,49
pkt

heinz
ketsuppi

500 g

1,99
plo

mummon
graham- ja 

vehnäsämpylät 
8 kpl/320 g

1,00
pss

leivon
pikkuleivät

600 g

3,50
pss

kevät uutta!

virkattu
neulejakku

39,00

tunika
isot koot

33,70
miesten
verkkahousut
takataskut, vetuketjulla

17,90

bogo naisten
joustofarkut
suoralahje, myös D-malli

24,50
perhospaita

34,80
nyt meiltä 
norlynin 

sukkahousut!

kauluspaiDat
raita

22,50
valkea

19,50

siemensipulit
500 g

- istukassipuli
- jakosipuli

2,50
pss

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 30.4., ke 7.5. ja ke 14.5.

Varaa aika

Optikon näöntarkastus 0 €

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

Avoinna: 
MA-PE   9-16

 TERVETULOA!

PUUTARHA 
AVATTU!

- TAimET
- SiEmEnET

- mULLAT JA TARViKKEET

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

VAPPU LÄHESTYY!

TERVETULOA!
OMPELU- JA SAUMAUS-

KONEIDEN
myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO SARAAN Puistotie 2 A 1 

Pe 25.4.2014 klo 10.00-16.30 

Erä ESITTELY-
KONEITA

-30%

Esittelyssä mukana 
suositut koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

10€
Suuri erä 

merkkikehyksiä
mmememe

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

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.
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Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten 
silmälasien ostajalle aurinkolasit voimakkuuksilla kaupan 
päälle. Kaupan päälle annettavien aurinkolasien linssit 
ja kehykset laajasta erikoismallistosta. Etu koskee uusia 
tilauksia. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta silmälasi- ja 
aurinkolasiostoksista. Bonusta ei myönnetä silmälää-
käripalveluista. Etu voimassa 31.5.2014 asti. Ei muita 
alennuksia.
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Messu seurakuntakodis-
sa su 27.4. klo 10, Jaak-
ko Sääskilahti, Juha Rau-
hala, Anna Kälkäjä. 
Kansallisen veteraanipäi-
vä. Kirkkokahvit ja  Vete-
raanijuhla seurakuntako-
dissa klo 12.15.

Puoli kuuden kirkko seu-
rakuntakodissa pe 25.4. klo 
17.30, Jaakko Sääskilahti, 
Marko Väyrynen, Tiina In-
keroinen.
Kirkkoherranvirasto, talo-
ustoimisto ja toimistot kiin-
ni to 24.4.

Tommy Hellsten luennoi 
Pudasjärvellä Tuomas Sam-
melvuo-salissa to 24.4. klo 
19, aiheesta; Voiko heikko-

us olla vahvuutta?  Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy.

Konsertti seurakuntakodis-
sa la 26.4. klo 18, Barokki-
yhtye Viiden trio, sopraano 
Laura Kaarlonen, nokkahui-
listi Hannu Hiltula ja urkuri 
Jenni Urponen.
Miesten ilta Kanttorilassa ti 
29.4. klo 17.30, Juha Rauhala.
Kuorot:  kirkkokuoro to 

24.4. klo 17.30,  nuorisokuo-
ro to 24.4.klo 17.15.
Lähetystyö: Kirpputori  ke 
23.4.  klo 10 – 13.
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ti 22.4. klo 18.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa ti 29.4. klo 12.
Sauvakävely ti 29.4. klo 18, 
kokoonnutaan Liepeeseen.
Lapsiparkki  seurakunta-
kodissa perjantaisin 9.30–
12   parkkiin voi ilmoittau-
tua etukäteen  (08) 882 3100.  
Lapsille pieni välipala mu-
kaan.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 23.4. klo 10-13, to 
24.4. ei perhekerhoa, Korpi-
sen kylätalossa ke 23.4. klo 
10-13.
Naistenpäivät la 26.4.     Hil-
turannan leirikeskuksessa-
Marian     seurassa, klo 11.00 
tulokahvit, klo 11.45 tervetu-

loa, klo 12.00 Jenni Urponen, 
virsikirjan     liiteosa uudis-
tuu, klo 13.00 Kaarina Rau-
hala, kohtaaminen     Mari-
an kanssa, klo 14.00 Jenni 
Urponen, toivevirsiä ja lau-
luja, klo 14.45 ruokailu, klo 
15.45 Kaarina Rauhala, kul-
keminen     Marian kanssa, 
klo 17.00 siirtyminen     seu-
rakuntakodille konserttiin, 
klo 18.00 konsertti Barokki-
yhtye Viiden trio seurakun-
takodissa. Ilmoittautuminen 
päättynyt lisätied. (08) 882 
3100. Ruokailu ja kahvit 10 €.
Riekinkankaan     hautaus-
maan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon 
mittaisiin     työsuhteisiin 
10 nuorta, jotka täyttävät 16 
vuotta viimeistään 31.5.2014.     
Työaika ajoittuu kesä-heinä-
kuulle. Ilmoita kiinnostukse-
si 2.5.2014     mennessä joko 

puhelimitse (08) 882 3100 
tai sähköpostitse     teija.
mustonen@evl.fi.
Siioninvirsiseurat  Mai-
re ja Mikko Puhakalla, 
Kauppatie  46,  pe 25.4. 
klo 18.
Rauhanyhdistykset: Lä-
hetysseurat Aittojärvellä 
Silja ja Lasse Puurusella 
to 24.4. klo 18, Korpisella 
Merja ja Heikki Putulalla 
pe 25.4. klo 19,  Ervastis-
sa Aino ja Simo Kinnusel-
la la 26.4.klo 19, Livolla 
Marjo ja Kaarlo Illikaisel-
la su 27.4. klo 12, seura-
kuntakodissa su 27.4. klo 
17 (Kauko Kämäräinen, 
Aukusti Nevala). Käsi-
työilta Sarakylässä Juha-
ni Jurmulla pe 25.4. klo 19 
ja lauluseurat Sarakylän 
kappelissa su 27.4. klo 19 
(Eero Illikainen).

Nousi kolmantena päivänä. Kolme päivää on ajan 
määre, joka toistuu Jeesuksen kuoleman yhteydessä 
useasti. Hän itse puhui siitä kuinka hän tulee nouse-
maan kolmantena päivänä. Enkelit haudalla muistut-
tivat sinne saapuneita naisia samasta asiasta: Jeesus 
nousee kuolleista kolmantena päivänä. Kolme päivää 
on niin tärkeä ajan määre, että se on päätynyt kristil-
lisen maailman uskontunnustukseen ja se toistetaan 
samanlaisena ympäri maailmaa.

Kolme päivää on vanha juutalainen ilmaus. Se esiin-
tyy monessa Vanhan Testamentin kertomuksessa. Kun 
Jumala koetteli Aabrahamia ja käski häntä uhraamaan 
poikansa Iisakin, Aabraham kulki kolme päivää tuskis-
saan mutta kuuliaisena, kunnes Jumala päästi hänet 
kauheasta ahdistuksesta. Tai kun Joona oli suuren ka-
lan vatsassa, kaikki oli pimeää ja toivotonta, kolmen 
päivän ajan, kunnes hän vapautui vankeudestaan.

Miksi sitten kolme päivää, miksi ei neljä tai kahdek-

san? Kolme päivää kuvainnollinen ilmaus siitä, miten 
kauan tuska kestää. Kolmas päivä on taasen käänne-
kohta parempaan, selviytymisen paikka, avun ja helpo-
tuksen hetki.

Kolme päivää ei ole oikeastaan tunneissa mitatta-
va ajan määre. Kun raamattu puhuu kolmesta päivästä, 
se ei puhu ajan määrästä vaan sen ajan laadusta. Kol-
me päivää on nimi Jumalan salliman kärsimyksen ajal-
le, kolmas päivä on taasen lupaus hetkestä, jolloin Ju-
mala päästää pahasta.

Olisiko niin, että tärkeää kolmessa päivässä on se 
että se on kestoltaan rajattu. Kärsimystä on ja se kes-
tää, mutta ei loputtomiin. Vapautus on ja sitä voi odot-
taa.

Me tiedämme kuinka ahdistuneen ja odottavan 
aika on pitkä. Ikään kuin lääkkeeksi ahdistusta vastaan 
juutalaiset ovat keksineet sanan kolmesta päivästä.  
Jumala koettelee, mutta ei rajattoman pitkään. Herra 

ei hylkää lopullisesti. Vaikka kärsimys voi olla niin kova 
että toivo sen loppumisestakin uhkaa kadota, yhtei-
sön puhe kolmesta päivästä voi auttaa. Kivulla on ra-
jansa, vain kolme päivää.

Ahdistunut ihminen voi tuskailla kivun ja vaivan 
kestoa, mutta myös turvata lupaukseen sen päättymi-
sestä. Jos tuskan päättymiselle ei olisi mitään toivoa, 
sen kestäminen olisi vieläkin raskaampaa.

Puhe kolmesta päivästä kertoo myös siitä kuinka 
kärsivä ihminen on, usein tietämättään, Jumalan aika-
taulun ja huolenpidon kohteena. Kolme päivää ei ole 
ihmisen itsensä valitsema aika. Ihmi-
sen huolet ja tuskat eivät ole Juma-
lallle yhdentekeviä. Jumala kyllä tietää 
kuinka raskasta elämä voi olla. Hän 
pysähtyy ja kulee kärsivien äänet.

Juha Rauhala

Kolme päivää

Voiko heikkous 
olla vahvuutta?

Terapeutti ja huippuluennoitsija

Tommy Hellsten

luennoi to 24.4. klo 19.00 
Tuomas Sammelvuo -salissa 

Pudasjärvellä.

Järjestää: 
Koillismaan 

rovastikunta ja 
Pudasjärven kaupunki

Vapaa
 

pääsy
!

Moottorisahaveistoksia ja 
öljyvärimaalauksia kirjastolla

Puuseppä Lauri Pähtilän 
moottorisahaveistokset ja öl-
jyvärimaalaukset ovat nähtä-
villä Pudasjärven kirjastolla 
huhtikuun loppuun saak-
ka. Pähtilä kertoo nähneensä 
2008 lomamatkallaan Inaris-
sa puusta veistetyn metson. 
Metso jäi hänen mieleensä in-
noituksena kokeilla taitojaan 
puuveistäjänä, työkalunaan 
moottorisaha. Puuveistokset 
hän tekee lintuveistosten no-
kankärkeä lukuun ottamat-
ta kokonaan moottorisahalla. 
Pähtilä sanoo veistäneensä 
myös karhuja ja koiria, luon-
nolliseen kokoonsa. Taulu-
jen maalaamiseen taiteili-
ja kertoo saaneensa haasteen 
serkultaan toteuttaa lahjak-
kuuttaan myös tällä tavoin. 
Veistoksia Pähtilältä on syn-
tynyt vuodesta 2009 reilut 
parisenkymmentä.  Maalaa-
misen hän on aloittanut myö-
hemmin ja kaikki hänen te-
kemänsä öljyvärityöt ovat 
nyt nähtävillä. Molemmissa 
taiteenlajeissa Pähtilä sanoo 
olevansa täysin itseoppinut. 
Veistoksia ja tauluja hän te-
kee myyntiin. PT

Lauri Pähtilän öljyvärimaalauksia.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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. 

Pudasjärven kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittila oli 
yhtenä pääpuhujana Puura-
kentamisen kontaktipäiväs-
sä, joka järjestettiin Pytinki-
messujen oheistapahtumana 
28.3. Seinäjoen Rytmikorjaa-
molla. Kontaktipäivä on val-
takunnallinen ammattilais-
tapahtuma, jossa tavoitteena 
on puurakentamisen edis-
täminen ja alan toimijoiden 
verkostoituminen. Tarkoi-
tuksena on että jokainen löy-
täisi tapahtumassa tarvitta-
via kontakteja. 

Tapahtumassa on ennalta 
järjestettyjä kahdenkeskisiä 
tapaamisia, puheenvuoroja 
lavalla sekä osastoja, missä 
yritys voi esitellä omaa toi-
mintaansa. 

Daavittilan puheen aihee-
na oli ”Sisäilmaongelmien 
ratkaisuun hirsirakentami-
sella”. Aihe on tällä hetkellä 
koko Suomen kannalta mer-
kittävä, sillä julkinen raken-
taminen on kestämättömällä 
pohjalla. Rakennusten tulisi 
kestää ja olla käyttökelpoisia 
huomattavasti nykyistä pi-
dempään. Daavittila kertoi 
puun hyvistä ominaisuuk-
sista rakentamisessa ja sen 
ekologisuudesta. Hän esit-
teli tapahtumassa Pudasjär-

Pudasjärven hirsirakentamisen 
malli kiinnostaa Suomen kuntia

ven tapaa rakennuttaa ja jo 
rakentuneita hirsirakennuk-
sia. Myös uusi elinkaarimal-
li ja sillä tehtävä hirsikoulu-
kampus kiinnostivat yleisöä. 

Pudasjärveltä  
haetaan oppia
Suomessa puhutaan paljon 
rakentamisen ympäristö-
vaikutuksista ja hiilijalanjäl-
jestä. Harva kunta on kui-
tenkin tarttunut toimeen ja 
huomioinut asian rakennuk-
sia suunnitellessa ja raken-
tamisen kilpailuttamisessa. 
Pudasjärvi on toimeen tart-
tunut ja jälki on sen näköis-
tä. Hirsikorttelihanke, päivä-
koti ja käynnistymässä oleva 
hirsikampusalue toimivat 
erinomaisina esimerkkeinä 
kaikille kunnille. 

Monessa kunnassa met-
sätaloudella on merkittävä 
vaikutus työllisyyteen ja sitä 
kautta puunkäytön lisäämi-
sellä merkittäviä aluetalou-
dellisia merkityksiä. Ei ihme, 
että Pudasjärven toimia 
kuunnellaan herkällä korval-
la ja oppia haetaan siitä, mi-
ten tämä paikallisen raaka-
aineen hyödyntäminen on 
onnistunut, täyttämällä kui-
tenkin kaikki kilpailutukseen 
liittyvät säännöt ja ohjeet. 

Hiilijalanjälki laskelmas-
sa puu päihittää kaikki muut 
raaka-aineet varsinkin ra-
kentamisvaiheessa. 

-Puu sitoo hiilidioksidia 
kun taas muut raaka-aineet 
sitä vapauttavat merkittä-
viä määriä. Mikäli rakennus 
lämmitetään elinkaaren-
sa ajan kotimaisella puulla, 
ei hiilijalanjälkilaskelmassa 
mikään muu materiaali mis-
sään vaiheessa saavuta puu-
ta, kertoi Daavitila. Lisäk-
si elinkaaren päätteeksi puu 
voidaan kokonaisuudessaan 
kierrättää. 

Kaarina Daavittilan kanssa keskusteleva Työ- ja elin-
keinoministeriön alaisuudessa valtakunnallista puu-
rakentamisohjelmaa koordinoiva markku Karjalainen 
pitää massiivipuuta ilmastosyistä erittäin kilpailuky-
kyisenä. Kuva Yrjö Ylkänen. 

Pudasjärvellä käynnisty-
mässä olevaa kouluraken-
tamista tullaan seuraamaan 
eri tahoilla mielenkiinnolla. 
Valtakunnan suurin hirrestä 
tehtävä koulurakennus kiin-
nostaa kaikkia kuntia. Oppia 
tullaan varmasti hakemaan. 
Hirsi rakennusmateriaalina 
kiinnostaa, samoin elinkaa-
rimalli toteutustapana on 
vielä vähänkäytetty kunnal-
lisessa rakentamisessa. 

Arto Valkama,  
Heikki Punkari 
Suomen metsäkeskus

Pudasjärven kaupunki järjes-
ti Lakarin koululla keskiviik-
kona 16.4. hirsikouluhank-
keen esittelytilaisuuden. 
Edeltävän kerran asiaa on 
pudasjärveläisille esitelty 
10.2. pidetyn valtuuston ko-
kouksen yhteydessä. Nyt 
järjestetyssä tilaisuudessa 
paikalla oli reilu 30 kuuli-
jaa, muun muassa koulujen 
opettajia sekä muuta hen-
kilökuntaa. Tilaisuuden ai-
heesta paikalla oli kerto-
massa- Lemminkäinen Talo 
Oy:n liiketoimintajohtaja Esa 
Kemppainen, joka totesi esi-
tyksessään, että valmistuttu-
aan uusi, maailman suurin 
hirsinen koulurakennus tu-
lee herättämään suurta mie-
lenkiintoa. Kemppainen ker-
toi kuulijoille muun muassa 

Hirsikouluhankkeesta 
tietoa koulun käyttäjille

hankeen tavoitteista ja suun-
nittelun erityispiirteistä sekä 
havainnollisti tulevaa ra-
kennuskokonaisuutta malli-
kuvien avulla. Kemppainen 
totesi suunnittelutyön kes-
tävän vuoden 2014 loppuun.

Oulu-Kuusamo-tien var-
ressa liikkuvat ovat saatta-
neet huomata, että koulun 
rakennustöiden valmiste-
lut on jo aloitettu poistamal-
la tonttialueilta puustoa. Täl-
lä hetkellä rakentamistöiden 
aloitusta odottavat, että kou-
lucampus-hankeeseen liitty-
vät, asemakaavapäätöstä ja 
rakennuslupaa koskevat va-
litukset ratkaistaan hallin-
to-oikeudessa. Tilaisuuteen 
osallistuneet totesivat, että 
toivottavasti rakennustyöt 
saadaan käyntiin mahdolli-

simman pian ja koululaiset 
pääsevät uuteen kouluun. 
PK

www.kipa.fi

pudasjärven 
kirjakauppa 

Kauppatie 3, Pudasjärvi 
p. 0440 821 040

Kirjan ja 
ruusun 
päivä 

23.-25.4. 
Anna-Leena Härkösen:

TAKAnAPuHuMisen TAiTO  
on jaossa vain kirjan ja 

ruusun päivinä 23.-25.4. 
KAuPAn PääLLe 

10 euron kirjaostoksesta

TARJOuKsessA 
erilaisia kirjoja oman 

valinnan mukaan

3 kpl 10,-
MuiTAKin TOsi eduLLisiA 

KiRJATARJOuKsiA!

Tervetuloa!

Lakarin koululla pidettyyn hirsikouluhankkeen esittelytilaisuuteen osallistui Pudas-
järven koulujen opettajia sekä muuta henkilökuntaa.

Lemminkäinen Talo Oy:n 
liiketoimintajohtaja Esa 
Kemppainen totesi hir-
sikouluhankkeen esityk-
sessään, että uusi koulu 
tulee valmistuttuaan he-
rättämään suurta mielen-
kiintoa.

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

Kuusilauteet 

kaupan päälle!

Syötteen Rakennus- ja 
huoltopalvelu M. Särkelä

SAunA JA PeSuhuOneReMOnTIT 
SeRTIfIKAATILLA 

nOPeALLA TOIMITuKSeLLA!

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

LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi

Tykkää meistä:
www.facebook.com/

Pudasjarvilehti
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Oulun ammattikorkeakou-
lun Culma-hankke järjesti 
neljän tunnin mittaisen kou-
lutustilaisuuden torstaina 
15.4. Hotelli Iso-Syötteellä. 
Koulutukseen osallistui yh-
deksän henkilöä seitsemästä 
eri yrityksestä.

Kouluttajina toimivat 
Culma -hankkeen projek-
tipäällikkö Lucia Jakobs-
son ja Sanna Oja Oulun am-
mattikorkeakoulusta sekä 
White Road -hankkeen pro-
jektipäällikkö Petri Muje 
Kainuun ammattikorkea-
koulusta. 

Jakobsson piti erittäin 
mielenkiintoisen ja selkeästi 
esitetyn luennon sosiaalisen 
median käytöstä matkailu-
markkinoinnissa. Ensin hän 
esitteli eri sosiaalisen medi-
an kanavat ja kertoi niiden 
hyvät puolet ja missä tilan-
teissa niitä voi käyttää. You 
tube on hyvä kanava levittää 
videoita.

Facebookia käsiteltiin laa-

Matkailun ja tapahtumatuotannon oppia yrittäjille
jemmin ja se on kouluttajan 
kertoman mukaan erittäin 
hyvä markkinointikana-
va. Yritykselle on hyvä teh-
dä erillinen profiili. Tulee 
muistaa nettietiketti: ”aina 
asiallista ja aina ystävällis-
tä”. Hän kertoi myös esi-
merkkejä, miten kielteinen 
palaute otetaan vastaan ja 
käännetään hyväksi asiakas-
palveluksi. Tämä on tärkeä 
taito. Sitä tulee harjoitella ja 
käyttää, kun sellainen tilan-
ne tulee vastaan.

Facebook -sivujen suun-
nittelusta ja ylläpidosta tuli 
esille: kuka ylläpitää, mil-
laista tietoa jaetaan ja miten 
asiakkaat ohjataan faceboo-
kiin. Kun on www-sivut ja 
facebook-sivut, niin niissä 
tulee olla eri kuvat ja kertoa 
eri asioita. Sivut täydentä-
vät toisiaan. Facebookiin voi 
laittaa kuvia, herätejuttuja ja 
linkkejä. Asiakkaiden kom-
mentit on hyvä huomioida. 
Facebookissa tulee olla vaih-
tuvat markkinointiviestit ja 
ajankohtaiset teemat.

Facebookin rooli  
osana markkinointia
Facebookissa tulee olla yhte-
näinen imago ja visuaalinen 
ilme. Tukena voi olla esimer-
kiksi blogit, lehti ja tv- sekä 
radiomainokset tai YouTu-
be -videot. Facebook voi olla 
yrityksen brändin keskiössä. 
Kännykällä voi ja kannattaa 
kuvata, koska tableteilla ja 
kännyköillä katsotaan mat-
koilla ollessa paikkakunnan 

tarjontaa. Suuret tiedostot ei-
vät aukea niissä.

Facebook kampanjan te-
keminen vaatii suunnitte-
lua. Täytyy miettiä sen kes-
to, kohderyhmä, budjetti, 
laskea myös oma työaika ja 
mitä haluaa tulokseksi.

Nettisivujen toimivuus 
on tärkeää. Visuaalinen 
ilme, yhtenäisyys muuhun 
brändiin, löydettävyys, ha-
kukoneoptimointi, mainon-
ta, helppokäyttöisyys, käy-
tettävyys, nopeus, hyvät 
valikot ja että se on informa-
tiivinen.

Mobiilipalveluissa kan-
nattaa käyttää ammattilai-
sen apua. Oikeaan aikaan 
toteutettu yhteydenotto on 
yleensä mieluinen, kun se 
tehdään asiakkaan tarpeiden 
mukaan.

Puhdas luonto  
vahvuutena
Sanna Oja luennoi aihees-
ta ympäristövastuu ja miten 
sitä voi mainostaa. Meillä on 
täällä valtavan hienot luon-
nonvarat. On metsät, joet, 
patikkareitit, marjat, lähiseu-
dun tuotteet muun muas-
sa käsityöt ja marjajalosteet. 
Liian vähän Suomessa hyö-
dynnetään puhdasta luontoa 
matkailumarkkinoinnissa.

Petri Muje kertoi, mil-
laiset asiat ovat venäläisil-
le tärkeitä ja kuinka heitä on 
hyvä huomioida. Hän työs-
kentelee White Road -hank-
keessa, joka on suomalais-
venäläinen yhteistyöhanke, 

Petri muje kertoi venäläi-
sille tärkeistä asioista.

Sanna Ojalla oli aiheena 
ympäristövastuu ja kuin-
ka sitä voi mainostaa.

Seminaari kiinnosti Syötteen matkailuyrittäjiä. 

Lucia Jakobsson luen-
noi sosiaalisen median 
käytöstä matkailumarkki-
noinnissa.

jonka toteuttavat yhdessä 
Petroskoin valtionyliopis-
to ja Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulun kulttuuri-
alan yksikkö. Suomesta ovat 
myös mukana Oulun ja Pu-
dasjärven kaupungit. Karja-
lan puolelta mukana on kol-
me kuntaa, Pryazha, Aunus 
ja Kostamus sekä useita op-
pilaitoksia. Hanke parantaa 
pienten paikkakuntien kil-
pailukykyä lisäämällä toimi-
joiden asiantuntemusta ta-
pahtumien järjestämisestä ja 
turismista. 

Myönteistä palautetta
Kyselin seminaariin osallis-
tuneilta kommentteja ja pa-
lautetta koulutuksesta. 

Koulutus antoi uutta tie-
toa, hyvä materiaali, mielen-
kiintoiset aiheet, hyödyllistä 
tietoa. Toki pintaraapaisua, 
mutta hyvää ohjausta lisä-
materiaaleihin, koulutusti-
laisuuksissa aina toisten aja-
tusten kuuleminen tuulettaa 
omia ajatuksia sekä nopeim-
mat ehtivät verkostoitua 

toisten yrittäjien kanssa.
Koulutus oli tiivis tietopa-

ketti. Tilaisuudessa oli vapaa 
ilmapiiri ja kesken luentojen 
oli joitakin ajatustenvaih-
totuokioita. Kouluttajat oli-
vat todella asiansa osaavia 
ja opetus oli ammattikorkea-
koulutasoista. Myös yhdes-
sä koolla oleminen yrittäjien 
kesken ja tutustuminen toi-
siin yrittäjiin on mukava ko-
kea. Nyt oli kylläkin niin tii-
vis koulutus, että muuhun 

ajatustenvaihtoon ei ollut ai-
kaa.

Sama koulutus järjeste-
tään myös Oulussa, tosin 
hieman eri konseptilla.

Tilaisuuden videokuvaa-
jana toimi Miikka Pyy Ou-
lun ammattikorkeakoulun 
viestinnän osastolta, josta oli 
mukana myös suunnittelija 
Paula Ylipulli.

Lahja Simonen

Pudasjärven urheilijoiden 
kevätkokous pidettiin kes-
kiviikkona 16.4. Puikka-
rissa. Puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo esitti toimin-
takertomuksen yhteydessä 
katsauksen seuran vuoden 
2013 toiminnasta.

Toimintavuosi 2013 oli 
seuramme kuudeskymme-
neskahdeksas. Syyskoko-
uksen valitsema johtokunta 
järjestäytyi heti tammikuus-
sa, päätti toiminnan peli-
säännöt ja valitsi toiminta-
suunnitelman edellyttämät 
työryhmät ja niiden jäsenet. 
Johtokunta kokoontui hei-
näkuuta lukuun ottamatta 
joka kuukausi. Kokouksis-
sa käsiteltiin ajankohtaiset 
asiat, eri tapahtumien jär-
jestelytilanne ja toteutus. 
Niin ikään joka kuukau-
si oli käsittelyssä talousra-
portit. Näin johtokunnan 
jäsenet olivat koko ajan tie-
toisia asioista. 

Toimintavuosi oli taas 
vilkas ja työntäyteinen. 
Pilkkiviikko järjestettiin nyt 
jo kymmenennen kerran. 
Juhlavuoden piikkinä oli 
rannan tuntumassa lautta, 
jossa pilkittiin koko viikko 
ympäri vuorokauden. Se on 
lajissaan maailmanennätys. 
Tätä kisaa pystyi seuraa-

Pudasjärven urheilijoilla vilkas ja työntäyteinen toimintavuosi
maan livenä netissä. Suun-
nistuksen pitkien matko-
jen SM-kisa suunnistettiin 
syyskuun alussa Syötteen 
maisemissa ja järjestelyt sai-
vat runsaan kiitoksen. Yh-
teistyökumppanina oli SK 
Pohjantähti Oulusta. Umpi-
hankea hiihdettiin 16. ker-
ran. Järjestelyt hoituivat 
totutun mallikkaasti. Sitä 
täytyy kiittäen ihmetellä, 
että pääosin sama talkoo-
porukka jaksaa olla vuodes-
ta toiseen mukana kisaa jär-
jestämässä. Jyrkkäkoskella 
tehtiin taas kosolti töitä hu-
vikeskuksen ehostamisek-
si ja järjestettiin huvitilai-
suuksia. Väkeä ei käynyt 
huveissa ihan toivotusti, 
paitsi yhdessä LC Pudas-
järven kanssa järjestetyis-
sä Venetsialaisissa, joka oli 
menestys. Kokonaisuute-
na taloustuloskin oli sitten 
ihan kohtalainen. Sillä voi-
tiin kattaa investoinnit ja ja-
kaa jaostoillekin toiminta-
avustusta mukava summa. 

Heinäkuun lopun juhla-
hetki elettiin liikuntahallil-
la, jossa juhlittiin remontin 
valmistumista ja nimettiin 
halli Tuomas Sammelvuo 
–saliksi. Urheilupuolel-
lakin saatiin menestystä: 
Sauli Kuopus hiihti mai-

niosti Jämillä, Heikki Kuu-
rola keihästi SM-hopeaa ja 
SM-hopeaa saatiin myös 
suunnistuksen SM-viestis-
sä Aleksi ja Taneli Härkö-
sen sekä Lasse Moilasen 
tuomana. Mikko Sammel-
vuon tililtä löytyy poikien 
maajoukkue-edustus len-
topallossa. Paljon muita-
kin hyviä suorituksia löy-
tyy jaostojen kertomuksista. 
Hyvä näin, sillä urheilijoi-
den kasvattaminen on toi-
minta-ajatuksemme pää-
asioita. Onnistumisiin voisi 
lisätä vielä joulumyyjäiset 
Tuomas Sammelvuo –salis-
sa ja Tuurituvan toiminnan. 

Varsinainen urheilutoi-
minta on ollut totuttuun 
tapaan jaostojen harteil-
la. Jaostojen toimintaker-
tomukset kertovat selvästi 
sen, että taas on tehty mit-
tava määrä työtä Pudasjär-
ven nuorison hyväksi. Tä-
hän tärkeään työhön on 
tarkoitus jatkossa panostaa 
vieläkin voimakkaammin. 
Joulukuun alussa saimme 
suruviestin, joka kertoi seu-
ramme kunniajäsenen Tau-
no Kallungin poismenosta. 
Kallunki toimi seuramme 
puheenjohtajana seitsemän 
vuotta 70-luvulla. Hänen 
aikanaan seuraan pestattiin 

ensimmäinen toiminnanjoh-
taja, Paavo Kauppila, hankit-
tiin seuralle omat toimitilat, 
käynnistettiin konebingo-
toiminta ja aloitettiin Jyrk-
käkosken huvikeskuksen ra-
kentaminen. Nämä toimet 
kohensivat seuran taloutta 
erittäin merkittävästi. Kun-
nioitamme Tauno Kallungin 
muistoa ja arvostamme hä-
nen työtään seuran hyväksi. 

Kiitän johtokuntaa, työ-
ryhmiä, jaostoja, eri tapah-

tumien talkoolaisia, urheili-
joita, valmentajia ja ohjaajia, 
huoltajia ja muita tukihenki-
löitä sekä Tainaa ja Markoa 
vuoden mittaan tehdystä ar-
vokkaasta työstä. Lämmin 
kiitos myös kaikille yrityk-
sille, jotka olette tukeneet 
seuramme toimintaa. Kii-
tän myös lehdistöä hyvis-
tä jutuista, virkavaltaa, kau-
punkia ja sen eri osastoja ja 
muita yhteistyökumppanei-
tamme hyvästä yhteistyöstä. 

Erityisesti haluan vielä kiit-
tää Pudasjärven kaupungin 
luottamus- ja virkamiesjoh-
toa myönteisestä suhtautu-
misesta seuramme toimin-
taan. Toivon näin olevan 
myös jatkossa. Lupaamme 
puolestamme tehdä par-
haamme Pudasjärven nuo-
rison ja kaupungin imagon 
eteen. YHDESSÄ PuU:N 
parhaaksi, totesi Sammel-
vuo toimintakatsaukses-
saan.

Kokousväki valmistautumassa Puikkarissa Pudasjärven Urheilijoiden kevätkoko-
ukseen.
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Huhtikuun kokouksessa va-
liokunta sai käsiteltäväk-
seen uudistetun ja tarkenne-
tun Työllisyyssuunnitelman 
vuodelle 2014 ja Tilanne nyt 
katsauksen työllisyyteen liit-
tyvistä asioista. Valiokunta 
hyväksyi suunnitelman, joka 
vietiin kaupunginhallituk-
sen käsittelyyn. Työllisyys-
suunnitelma viedään vielä 
tiedoksi valtuustolle.  

Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan kokousasioita
Alueyhteistyön ja elinvoi-

man valiokunta on valmis-
tellut palvelusuunnittelija 
Ritva Kinnulan johdolla Pu-
dasjärven kaupungin avus-
tuskäytäntöjen uudistuksen. 
Valiokunta keskusteli ja hy-
väksyi laaditut kehittämis- 
ja toimintatukien myöntä-
misperusteet vuodelle 2014 
esitettäväksi kaupunginhal-
litukselle. Kehittämis- ja toi-

mintatukkiin liittyvä tie-
dotustilaisuus järjestetään 
tiistaina 29.4. kello 19 kau-
pungintalolla.

Puheenjohtaja Sointu Vei-
vo otti esille kuntasuunni-
telmaan kirjattuja kehittä-
mis- ja toteuttamiskohteita 
pohdittavaksi jatkotoimen-
piteitä varten. Pudasjärven 
sisään muuttoliikkeen vah-
vistaminen ja siihen mah-

dollisuuksia antavan asun-
totuotannon kehittäminen 
nostettiin yhdeksi kärkiasi-
aksi huomioiden nuorten, 
lapsiperheiden ja muiden 
paikkakunnalle muuttavi-
en asuntotarpeet. Päätet-
tiin, että seuraavissa valio-
kunnan kokouksissa otetaan 
kuntasuunnitelmasta eri 
kärkiasioita kerrallaan käsit-
telyyn.

Valiokuntaan tuotiin 
pohdittavaksi Niemitalon 
Juustolan herajätteen käsit-
telyyn liittyvät asiat sekä Ki-
pinän jätevesien käsittelyn 
tilanne. Kyseiset asiat toimi-
tetaan edelleen elinympä-
ristövaliokunnan käsiteltä-
väksi. Valiokunta keskusteli 
monipuolisesti valtuuston 
kokousten videointiin liit-
tyvästä valtuustoaloittees-

ta. Juha Nyman esitteli 
vertailu/yhteenvedon eri vi-
deointivaihtoehdoista ja nii-
hin liittyvistä kustannuk-
sista. Videointiasia viedään 
valtuuston käsittelyyn.

Sointu Veivo
Valiokunnan  
puheenjohtaja

Syötteen kyläyhdistyk-
sen ja Särkelän kalastus-
kunnan yhdessä lankalau-
antaina 19.4. järjestämät 
perinteiset Kovalammen 

Kovalammen Pääsiäispilkkikisat jo perinne
pilkkikisat vietettiin au-
rinkoisessa, mutta osittain 
kovinkin puuskittaisessa 
säässä Kelosyötteen pie-
noiskylpylän piha-alueella. 
Syötteen kyläyhdistys huo-
lehti järjestely- ja myynti-
puolesta. Kylpylän sisä-
puolella oli mahdollisuus 
karaokenlaulantaan ja ha-
nurimusiikin kuunteluun. 
Osallistujamaksun maksa-
neita pilkkijöitä kisaan osal-
listui noin viisikymmentä. 
Kun lukuun lisätään lam-
mella kalastusluvalla pilkki-
neet mökkiläiset, niin pilkki-
jöiden yhteismäärä nousi jo 
sadan pintaan. Muuta osal-
listuvaa porukkaa kävi pai-
kalla myös runsaasti.

– Syötteen kyläyhdistys 
järjestää ja Särkelän kalas-
tuskunta antaa vesialueen 
korvauksetta kisojen ajaksi 
käyttöön. Tapahtuma on jär-
jestetty vuosittain jo pitkälti 
toistakymmentä kertaa. Ta-

kavuosina tapahtumaa jär-
jestettiin myös muualla ky-
län vesialueilla, mutta viime 
vuodet se on sijoittunut Ko-
valammelle. Tilaisuuteen 
osallistuu porukkaa ympä-
ri Suomen johtuen Syötteen 
matkailualueesta. Osa poru-
kasta tulee tänne pelkästään 
katselemaan ja viihtymään 
sekä hakemaan vaihtelua 
rinne-elämään, kertoi Syöt-
teen kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Jari Särkelä.

Osa pilkkijöistä osai-
li tuulen vaikuttavan mah-
dollisesti kalansyöntiin ja 
hakeutui lammen suojai-
sille vesille. Osa taas us-
koi kalan syövän syvän-
teillä varmemmin. Saaliiksi 
lammesta nousi monen ko-
koista ahventa. Edellispäi-
vänä, sateisena perjantaina, 
oli lammesta kiskottu ylös 
kirjolohta ja muutama sii-
ka.  Kovalampi oli tälläkin 
kertaa hieman kitsas pilkki-

jöille, mutta aina on voittajat 
löydetty saalismäärien pe-
rusteella. 

– Kisoissa palkitaan kol-
me parasta sarjassaan. 
Osallistumispalkintoja oli 
kuitenkin varattu niin run-
saasti, että kaikki lapset sai-
vat varmasti palkinnon, 
vaikka kalaonni ei suosinut-
kaan. Pienille vieraille riittää 
kun ovat paikalla. Osan pal-
kinnoista kyläyhdistys ostaa 
ja osa saadaan lahjoituksina 
eri liikkeistä ja yrityksistä, 
joista tässä samalla suuri kii-
tos lahjoittajille, Jari Särkelä 
kertoo.  

– Kyläyhdistyksellä on 
ollut toimelias alkuvuo-
si ja edessä on Luppoveden 
ympärijuoksutapahtuma, 
Longboart tapahtuma, Syöt-
teen monenlaiset markkinat 
ja muut suuret tapahtumat 
eli vireänä kyläyhdistyksen 
toiminta jatkuu pitkälle syk-
syyn jo näillä näkymin ja li-

Kisan voitti 760 gram-
malla Keltamäki Matti La-
pualta. Naisten sarjan 
voitti 570 grammalla Alli 
Halkola Pudasjärveltä. Ki-
san kokonaiskalamäärä 
oli 3100 g. Kuva Jari Sär-
kelä.

Vaikka ei kala syö, niin 
minä kuitenkin, päätti 
Kaapo Lasala ja piti pie-
nen evästauon pilkkimi-
sen lomassa. 

Oululainen kuusivuotias 
Eelis Niemelä kertoi käy-
vänsä talvella pilkillä ja ke-
sällä ongella sekä uistele-
massa aina, kun ehtii. Hän 
pitää kalastusta mukavana 
hommana, johon ei kylläs-
ty. Eeliksen päivän saalis 
oli 10 g.
sää osallistumistiedusteluja 
on tullut, eli voidaan todeta 
että kyläyhdistyksellä me-
nee hyvin. RE

Kansalaisopiston ja kult-
tuuritoimen teatteri-ilmai-
sutaidon ryhmä Jippii! läh-
tee näytelmällä Alenkulan 
homehörhöt 25.-27.4. nuor-
ten valtakunnalliseen Ramp-
pikuume-teatterikatsel-
mukseen Kankaanpäähän. 
Valtakunnalliset nuorisote-
atteripäivät koostuvat nuo-
risoteattereiden esityksistä 
ja teatterialan ammattilaisten 
vetämistä koulutuspajoista. 
Ramppikuumeen ohjelmal-
lisen ytimen kuitenkin muo-
dostaa valtakunnallinen nuo-
risoteatterikatselmus, johon 
haki kaikkiaan 19 ryhmää 
ympäri Suomen. Esiraati, 
joka koostui Metropolia Am-
mattikorkeakoulun teatteri-
ilmaisun ohjaajakoulutuksen 
ensimmäisen vuoden opis-
kelijoista, arvioi esitykset ja 
antoi palautteen katselmuk-
seen valittavista esityksistä. 
Vuoden 2014 Ramppikuu-
meen voittajalle on tiedossa 
huikea palkinto. Koko ryh-
mä pääsee matkalle Irlantiin. 
Palkintomatkan mahdollis-
taa Aktiivinen Pohjois-Sa-
takunta -Leader -hanke. Li-
säksi tapahtumassa on jaossa 
stipendejä. Tapahtumaan on 
myös kutsuttu vieraaksi nuo-
risoteatteriryhmä Italiasta, 
Fidezan kaupungista. Siel-
tä saapuu 19 hengen teatte-
riryhmä.

Jippii!-näytelmäryhmä matkaa katselmukseen Kankaanpäähän
Jippii!  
Me teimme sen!
Pudasjärven kansalaisopis-
ton ja kulttuuritoimen alla 
toimivalle lasten ja nuor-
ten teatteri-ilmaisutaidon 
ryhmälle tuli yllätyksenä, 
että heidän improvisointin-
sa pohjalta koottu näytel-
mänsä sai esiraadilta hyvät 
arvostelut ja tuli valituksi 
Ramppisarjaan, eli mukaan 
kilpailuun. 

-Ohjaajana olen koko ryh-
män puolesta kiitollinen, että 
Pudasjärven kansalaisopis-
to ja kulttuuritoimi päättivät 
avustaa meitä teatterikatsel-
muksen ja esiintymismatkan 
kustannuksissa. Pudasjärven 
kansalaisopiston ja kulttuu-
ritoimen Jippii!-näytelmä-
ryhmäläisille on kunnia-asia 
päästä esittämään pudasjär-
veläisten nuorten itse toteut-
tamaa teatteria nyt ensimmäi-
sen kerran valtakunnallisella 
tasolla, kertoo jo 20 vuoden 
ajan Pudasjärven teatteri-il-
maisuryhmän ohjaajana toi-
minut Kaarina Nevanperä.

Kaarinan apuohjaajana 
tällä hetkellä toimii lukiolai-
nen Marja-Liisa Väyrynen. 
Pudasjärven teatteri-ilmaisu-
taidon ryhmäläisistä mukana 
Alenkulan homehörhöt -näy-
telmässä on 10 nuorta, yksi 
erityisryhmään kuuluva ai-

kuinen sekä kolme nuorta, 
jotka hoitavat Kankaanpääs-
sä esitystekniikan. Kansalais-
opiston ja kulttuuritoimen 
ilmaisutaitoryhmässä on mu-
kana ollut ajoittain jopa kak-
sikymmentä lasta ja nuorta. 
Osa harrastajista on erittäin 
aktiivisia, jotka ovat olleet 
mukana Jippii!-näytelmäryh-
mässä jo yli kymmenen vuot-
ta. 

-Pitkään ryhmässä muka-
na olleista teatteri-ilmaisu-
harrastajista onkin kehittynyt 
jo taitavia ja rohkeita esiinty-
jiä, joiden esityksiä on ilo kat-
soa katsomosta käsin, Kaari-
na Nevanperä kertoo. 

Parhaat esitykset 
syntyvät yhdessä 
improvisoiden
Kansalaisopiston ja kulttuu-
ritoimen teatteri-ilmaisu-
taitoryhmän toiminnan ta-
voitteena on ohjata lapsia ja 
nuoria rohkaistumaan siten, 
että heidän sisäinen luovuus 
ja taidot pääsevät esille. 

-Teatteri-ilmaisuryhmän 
ohjaajana olen vastuussa sii-
tä, että lapselle ja nuorelle 
luodaan sellaiset tilat ja puit-
teet, että heillä on mahdolli-
suus harjoitella teatteri-ilmai-
suun kuuluvia perustaitoja. 
Ryhmässä kaikilla on taitoja, 
aina rohkaistaan kaveria eikä 

kiusata ketään. Ohjaajan teh-
tävänä on olla tukena ja aina 
tarpeen tullen kannustaa 
nuorta käyttämään rohkeasti 
ilmaisutaitoaan. Meidän ryh-
mässä ei ole tärkeintä tiukka 
vuorosanojen sanasta sanaan 
ulkoa opettelu, vaan lapsi ja 
nuori voi aivan hyvin esittää 
tekstin omin sanoin, kertoo 
Kaarina Nevanperä. 

Näytelmät syntyvätkin 
suurelta osin lasten ja nuor-
ten omana tuotoksena. 

-Puolet kerhoajasta har-
joittelemme teatteritaiteen 
perusasioita, puheen selke-
yttä, äänen kuuluvuutta, liik-
keitä ja eläytymistä näyt-
tämöllä. Teemme yleensä 
näytelmien käsikirjoitukset 
improvisointia apuna käyt-
täen, suunnittelemme ja kek-
simme pienissä ryhmissä ta-
rinoita. Näistä kokoamme 
sitten näytelmän ja katsom-
me, miten se toimii ja mitä 
meidän pitäisi muuttaa, jot-
ta se toimisi näyttämöllä. 
Ohjaajana seuraan lasten ja 
nuorten lyhyitä improvisoin-
tiesityksiä usein myös kat-
sojan roolissa ja samalla kir-
joittelen niistä tarinoita, joista 
kokoan sitten pidempiä näy-
telmäkäsikirjoituksia. Olem-
me esittäneet suuren määrän 
erilaisia näytelmiä, satuja ja 
kertomuksia laidasta laitaan, 
mutta yhtäkään valmista kä-

sikirjoitusta emme ole vielä 
käyttäneet, Kaarina Nevan-
perä kertoo. 

Alenkulan  
homehörhöt
Jippiin esittämä yllätyksel-
linen Alenkulan homehör-
höt näytelmä käsittelee ajan-
kohtaisia yhteiskunnallisia 
ongelmia, jotka puhuttavat 
myös Pudasjärven nuoria. 
Näytelmässä pureudutaan 
muun muassa koulujen ho-
meongelmiin, kiusaamiseen, 
syrjäytymiseen ja vanhusten 
huonoon kohteluun.

Näytelmässä nuoret siir-
tyvät omaan vanhuuteensa ja 

Elettiinpä ennenkin näytelmäprojekti on saatu päätök-
seen ja seuraavaksi Jippii! ryhmäläisillä on suuntana 
Ramppikuume teatterikatselmus Kankaanpäässä

kuvaavat, mihin tämänhetki-
set ongelmat voivat tulevai-
suudessa johtaa. Näytelmän 
lopussa on odotettavissa yl-
lätyksellinen muutos, kun 
ikääntyvät vanhukset löy-
tävät uusia ulottuvuuksia 
elämälleen ja yhteistuumin 
päättävät ottaa ohjat omiin 
käsiinsä.

Katselmukseen valittu 
näytelmä Alenkulan home-
hörhöt esitetään sunnuntaina 
4.5. kello 15 Kansalaisopiston 
Salikissa. Jippiiläiset toivotta-
vat kaikki tervetulleeksi kat-
somaan näytelmää. 

Kaarina Nevanperä, 
kuva Heimo Turunen
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Grandiosa 
Kiviuunipizzat
300-350 g
(8,63-7,40 kg)

259pkt

Kurkelan
Kaurarieskaset
430 g (5,69 kg)

245pss

Real Snacks
Perunalastut
300 g (6,63 kg)

199 pss

Espanjan
Miniluumu-
tomaattipikari 
250 g (6,76 kg)

Tuoretorin hinnat
voimassa 28.4. 
asti.

169 rasia

Findus
Seiti
400 g (7,47 kg)

299pkt

Perheleipurit
Tippaleipä
2 kpl 90 g (38,77 kg)

349 pkt

Kellogg`s Corn 
Flakes
Murot
500 g (4,70 kg)

235 pkt

Rönkä

NAUTA
JAUHELIHA 
400 g (9,22 kg) 369

rasia

Kylmäsen
COCKTAIL-
PYÖRYKÄT
250 g (11,60 kg) 289

pkt

Finlandia candy
Makeiskimara
IRTOMAKEISET
1 kg 395

rasia

HK rypsiporsaan
LIHASUIKALE
marinoitu 400 g
(7,47 kg) 299

rasia

Hollannin
Conference
Päärynä

169 kg

Jauhelihamureke

400 g jauhelihaa 
1 dl maitoa 
3 rkl korppujauhoja 
1 kananmuna 
1 dl parmesaaniraastetta 
2 rkl hienonnettua basilikaa tai persiljaa 
1 valkosipulinkynsi 
1/2 tl suolaa 
Lisäksi 1 prk (200 g) paseerattuja tomaatteja 
2 rkl tomaattisosetta 
1/2 tl sokeria ripaus suolaa ja rouhittua mustapippuria 
1 dl juustoraastetta 
Sekoita maito, korppujauhot, kananmuna ja parmesaaniraaste. 
Anna turvota 5 minuuttia. Sekoita joukkoon jauheliha, hienonnetut yrtit, 
raastettu valkosipulinkynsi ja suola. Sekoita tasaiseksi massaksi. 
Muotoile taikinasta kostutetuin käsin leivinpaperin päälle uunipellille 
soikea mureke. Sekoita kulhossa paseerattu tomaatti, tomaattisose 
ja mausteet keskenään. Valuta murekkeen päälle. 
Ripottele pinnalle juustoraaste. 
Kypsennä mureketta 200-asteisen uunin alatasolla noin 25 minuuttia.

www.foodie.fm

s-marketin pysyvästi
 edulliset hinnat!

099kpl

Rainbow
Jääsalaatti
pakattu 100 g
Suomi (9,90 kg)

Tuoretorilta

Enemmän kuin edullinen
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Ensi maanantaina 28.4. 70 
vuotta täyttävä Seppo Sam-
melvuo tunnetaan Pudas-
järvellä intomielisenä ur-
heilumiehenä ja yläasteen 
rehtorina, mistä tehtävistä 
hän siirtyi eläkkeelle vuon-
na 2007. Sammelvuo on ol-
lut monessa muussakin 
mukana. Monet muistavat 
hänen ansionsa kunnallis-
politiikassa, jossa hän toi-
mi muun muassa kunnan-
valtuuston puheenjohtajana 
-90 luvulla sekä monissa yh-
distys- ja vapaaehtoistehtä-
vissä ja luottamustoimissa. 
Pitäjän ulkopuolella merkit-
tävimmät tehtävät ovat ol-
leet Suomen Lentopallolii-
ton ja Pohjois-Pohjanmaan 

Seppo Sammelvuo 70 v:
Urheilu ja opettaminen ovat aina kiinnostaneet

Liikunnan pitkäaikaiset pu-
heenjohtajuudet. Sotilasar-
voltaan Sammelvuo on re-
servin majuri.  

Seppo Sammelvuo ker-
too kasvaneensa Sotkamos-
sa Sipolankylässä uskonnol-
lishenkisessä kodissa, jossa 
ei kannustettu urheilun pa-
riin vaan pikemminkin päin-
vastoin.

- Etenkin äitini oli syväs-
ti uskonnollinen, piti py-
häkoulua ja vei mukanaan 
seuroihin ja kirkkoon. Sekä 
äitini että isäni olivat mo-
lemmat leskiä, joten minul-
la oli yhteensä 17 sisar- ja 
velipuolta. Olin vanhempie-
ni ainut yhteinen lapsi, Sam-
melvuo kertoi lapsuuskodis-

taan, jossa radiosta ei saanut 
kuunnella muuta kuin uuti-
sia ja kirkonmenoja ja joita 
piti kuunnella hiljaa istuen. 
Kalle Kustaa Korkin ja Pek-
ka Lipposen seikkailut hän 
juoksi kuuntelemassa tätin-
sä luona, joka asui parin ki-
lometrin päässä. 

Kova halu opintielle
Jo pikkupoikana Sammel-
vuolla oli kova halu opintiel-
le. Isompien koululaisten pe-
rässä hän kulki Paakinmäen 
koululle kuunteluoppilaak-
si ennen kouluikää. Pojan 
opiskeluinnon olivat opetta-
jatkin laittaneet merkille. 

- Kun opettaja oli vie-
raillut kotonani Metelinmä-
en talossa, hän oli sanonut 
vanhemmilleni, että tämä 
poika on pantava oppikou-
luun, Sammelvuo muisteli 
melkein kuuden vuosikym-
menen takaisia tapahtumia. 
Tuohon aikaan oppikou-
luun lähteminen oli vielä tui-
ki harvinaista maalaistalojen 
lapsille. 

- Äitini taisi toivoa pojas-
taan pappia, Sammelvuo ar-
veli oppikoulun lähtemisen-
sä olleen sen vuoksi äidin 
mieleen. 

Seppo Sammelvuon aloi-
tettua viiden kansakoulu-
luokan jälkeen oppikou-
lun Sotkamon kirkolla koko 
perhekunta muutti sinne 
asumaan. Opiskelu maittoi 
hänelle niin hyvin, että yli-
oppilaaksi hän kirjoitti Sot-
kamon yhteiskoulusta 1964 
ollen sukunsa ensimmäinen 
ylioppilas.

- Maalaistalossa oli luon-
nollista osallistua töihin jo 
pienestä pitäen. Kun sitten 
muutettiin Sotkamon kirkol-
le, olin kesät töissä 14-vuo-
tiaasta lähtien; kaupassa, 
uitossa, sahalla, tie- ja raken-

nustöissä, sairausvakuutus-
toimistossa sekä Sotkamo-
lehden toimittajana kesän 
1964, Sammelvuo muisteli.    

Psykologia vaihtui 
matematiikkaan 
- Ylioppilastutkinnon jäl-
keen oli tarkoitus lähteä 
opiskelemaan psykologiaa 
Tampereelle. Ensin piti kui-
tenkin tienata opiskeluraho-
ja, sillä siihen aikaan ei vie-
lä tunnettu opintotukia tai 
valtion opintolainoja, joten 
hakeuduin opettajaksi Reki-
vaaran kansakouluun vuo-
deksi. Olin saanut maistella 
opettajan työtä jo kansakou-
luaikana toimimalla koulu-
tunneilla apuopettajana. Tä-
män vuoden aikana mieleni 
muuttui niin, että syksyllä 
1965 ei suuntana ollutkaan 
enää Tampere, vaan Oulun 
Yliopisto ja siellä matematii-
kan, fysiikan ja kemian opin-
not. Kun opinnot oli saatu 
valmiiksi ja varusmiespal-
velus suoritettua, sain Pu-
dasjärven keskikoulusta ma-
tematiikan lehtorin viran 
vuonna 1971 ja rehtorin vi-
ran 1991. 

- Koulupuolen asiat ovat 
tietenkin mielenkiintoisia ja 
niitä tulee edelleen seurat-
tua. Nuorten kanssa toimit-
taessa taikasana on välittä-
minen eikä rankaiseminen. 
Kun aloitin Rimmin rehtorin 
hommat 1991, niin sanoin it-
selleni, että muista Seppo, 
et puhu isoon ääneen kans-
liassa, kun sinne tuodaan 
rikkeitä tehneitä oppilai-
ta.  Jos rehtori alkaa huuta-
maan oppilaalle, tämän kor-
vat menevät tukkoon. Rajat 
ja säännöt on selviteltävä 
oppilaiden kanssa keskuste-
lemalla ja niiden tulee olla 
sellaiset, että ne ovat kaik-
kien turvaksi ja parhaaksi, 

Sammelvuo kertoi periaat-
teistaan.

Hänen opetuksestaan on 
moni pudasjärveläinen nuo-
ri saanut nauttia kolme ja 
puoli vuosikymmentä. Kos-
ka matemaattiset aineet ei-
vät aina ole kaikkia oppilaita 
kiinnostaneet, ohjenuorena 
Sammelvuo sanoo pitäneen-
sä asioiden opettamista mie-
lenkiintoisella tavalla. 

- Monet kasvot ovat tut-
tuja vuosien varrelta, mut-
ta kaikkien nimiä on vaikea 
muistaa. Yhtään luuvitosta 
ei kuitenkaan ole vielä tarjot-
tu, kun entisiä oppilaita olen 
tavannut, hän naurahtaa.       

Urheilua seuraan 
päivittäin
Opettajan ja rehtorin tehtä-
vistä Seppo Sammelvuo siir-
tyi eläkkeelle vuonna 2007. 
Kiinnostus urheiluun on säi-
lynyt aina näihin päiviin. 
Hänen mielensä paloi urhei-
lun pariin jo poikasena ja se 
näkyi leikkaamalla lehdistä 
urheilijoiden kuvia ja liimaa-
malla niitä perunalla vihkoi-
hin. Myös omia kisoja jär-
jestettiin naapurin poikien 
kanssa runsaasti.

Jo oppikouluaikana Sot-
kamossa Seppo Sammel-
vuo harrasti pesäpalloa, ko-
ripalloa ja lentopalloa ja 
samat palloilulajit kiinnos-
tivat yliopistovuosinakin. 
Myös shakkikisat olivat niin 
lukioaikoina kuin Oulus-
sakin voimakkaasti muka-
na.  Pudasjärvelle tulemisen 
jälkeen mielenkiinto lento-
palloa kohtaan kasvoi en-
tisestään. Samalla hän pää-
si Pudasjärven Urheilijoiden 
seuratoimintaan mukaan. 
Yleisseurassa myös lajikir-
jo monipuolistui. Hän on 
urheiluseuran toiminnassa 
edelleen aktiivisesti mukana 

ollen seuran pitkäaikainen 
puheenjohtaja. Nyt on me-
nossa seuran nuijan varressa 
jo 17. vuosi.  Mottonaan hä-
nellä on ollut puheenjohta-
jan ominaisuudessa: ”Yhden 
täytyy palaa, jotta muut syt-
tyisivät."  

Seppo Sammelvuo tun-
netaan niin alueellisella 
kuin valtakunnallisella ta-
solla ja myös maan rajojen 
ulkopuolella. Tunnustuksia 
ja ansiomitaleja ansiokkaas-
ta toiminnasta eri urheilu-
lajien saralla hän on saanut 
runsaasti. Liikuntaneuvok-
sen arvo hänelle myönnet-
tiin 2004. 

Seppo Sammelvuo avioi-
tui 1974 Mervi Laxin kans-
sa, ja perhe kasvoi kuudel-
la lapsella, joista Anna siirtyi 
enkeleiden joukkoon 6-vuo-
tiaana vuonna 1994. Se oli 
kova paikka koko perheel-
le. Jälkikasvu on niittänyt 
lentopalloilun saralla run-
saasti mainetta Suomen 
mestaruustasolla ja useissa 
Euroopan maissa. Kirkkaim-
pana tähtenä tällä hetkellä 
on Suomen lentopallon maa-
joukkueen päävalmenta-
ja Tuomas Sammelvuo, joka 
johdatti Suomen värit syk-
syllä oleviin MM-kisoihin 
24 parhaimman lentopallo-
maan joukkoon.  

- Urheilua tulee seurat-
tua päivittäin sekä lehdis-
tä, TV:stä että netistä. Aika 
paljon käyn seuraamassa ot-
teluja paikan päällä jopa ul-
komaita myöten. Liput ensi 
syksyn lentopallon MM-ki-
soihin on jo ostettu, Seppo 
Sammelvuo paljasti ja sa-
noi viettävänsä 70-vuotis-
juhlaansa perheensä parissa. 
Vastaanottoa hänellä ei ole.

Rauni Räisänen

Seppo Sammelvuo kertoi harrastavansa kuntoliikun-
taa päivittäin.  muutakin puuhaa on riittävästi. Hänen 
yöpöydältään löytyy suomalaista kirjallisuutta. musii-
kin suhteen hän on kaikkiruokainen. Dementiaa hän 
sanoo torjuvansa täyttelemällä sanaristikoita.  

ProAgria Oulun ja Ou-
lun Maa- ja kotitalousnais-
ten VYYHTI- ja Ympäristö-
Agro –hankkeet järjestävät 
torstaina 24.4. kello 18.30-21 
Hirvaskosken koululla mai-
seman- ja luonnonhoitoa 
koskevan infotilaisuuden. 
Kyläilta on osa tilaisuuk-
sien sarjaa, jossa esitellään 
kulttuuriympäristön inven-
tointeja sekä maiseman- ja 
luonnonhoitoa arvokkailla 
maisema-alueilla.

Iijoen keskijuoksu 50 ki-
lometrin matkalla Taivalkos-
ken Jurmusta Pudasjärven 
Hirvaskoskelle on luokitel-
tu valtakunnallisesti arvok-
kaaksi maisema-alueeksi. 
Pohjois-Pohjanmaan liitto te-
kee parhaillaan arvokkaiden 
maisema-alueiden päivitys-
inventointia. Kirsti Reska-
lenko maakuntaliitosta esit-
telee maisemainventointeja, 

Hirvaskosken kyläillassa mietitään maiseman ja rakennusperinnön hoitoa
jotka saadaan tehtyä tämän 
vuoden aikana ja viranomai-
set kuulevat vielä asianosai-
sia, mm. kuntia ja asukkaita 
ennen kuin päätökset maise-
ma-alueiden uusista rajauk-
sista tehdään vuonna 2015. 
Yhtä aikaa maisema-aluei-
den inventointien kanssa 
tehdään myös rakennuspe-
rinnön inventointeja. Pu-
dasjärvellä niitä tekee Poh-
jois-Pohjanmaan museon 
rakennustutkija Juhani Tur-
peinen, joka esittelee Hir-
vaskosken tilaisuudessa ar-
vokkaan rakennuskannan 
inventointeja ja korjausra-
hoitusmahdollisuuksia. Pu-
dasjärven kaupunki on 
laatinut Iijokivarteen ran-
tayleiskaavaa ja sitä esittelee 
kaupungin maankäyttöinsi-
nööri Markku Mattinen.

Taimi Mahosenaho Pro-
Agria Oulusta/maa- ja ko-

titalousnaisista kertoo Iijo-
kivarren maisema-alueella 
aiemmin tehdyistä maise-
maselvityksistä. Bioenergi-
an edelläkävijät -hankkeessa 
alueella tehtiin vuonna 2010 
selvittelyä, voitaisiinko mai-
semanhoitotoimenpiteitä ja 
energiapuun korjuuta yh-
distää. Iijoen keskijuoksulla 
maaseutuasutus, viljelykset 
ja niiden väliset metsäalueet 
vuorottelevat. Jokivarressa 
on myös jonkin verran käy-
töstä pois jääneitä peltoja ja 
niittyjä, jotka sopisivat luon-
nonlaitumiksi. Näin myös 
maisema pysyisi avoimena. 
Lammastalouden kehitys-
näkymät ovat Pudasjärvellä 
hyvät ja maisemalaidunta-
miseen sopivia kohteita oli-
si hyvin tarjolla. Paikallistie 
kulkee lähellä Iijokea pitkän 
matkaa ja tieltä voisi ava-
ta kauniita näkymiä joelle. 

Tietä voisi kehittää kiireettö-
män liikkumisen maisema-
reittinä Kuusamoon suun-
taaville matkaajille. 

Maisemanhoitoon on saa-
tavissa tukia myös jatkossa. 
Perinnemaisemaa voi hoitaa 
mm. raivaamalla, niittämällä 
ja laiduntamalla. Näistä käy-
tännöistä ja hoidon rahoi-

tuksesta kertoo Kalle Hell-
ström ProAgria Oulusta/
maa- ja kotitalousnaisista. 

Tilaisuuteen ovat terve-
tulleita kaikki maiseman ja 
rakennusperinnön hoidos-
ta kiinnostuneet Pudasjär-
veltä ja lähialueelta. Yhteis-
työtahona on Hirvaskosken 
kyläyhdistys. Aiempaan 

Kuva iijoen keskijuoksun valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta. Kuva 
Taimi mahosenaho.

maisemasuunnitelmaan voi 
tutustua www.proagriaou-
lu.fi -> palvelut -> ympä-
ristön-, maiseman- ja luon-
nonhoito -> Bioenergian 
edelläkävijät maisemaselvi-
tykset.

Kalle Hellström
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Baden-Württembergin maa-
päiväpresidentti Guido Wolf 
vieraili Oulussa ja Pudas-
järvellä 15.-16.4. Maapäi-
väpresidentti Wolfin vierai-
lua isännöi Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston ylijoh-
taja Terttu Savolainen. Maa-
päiväpresidentti Wolfin seu-
rueeseen kuului viisi eri alan 
korkeatasoista viranhaltijaa 
ja vierailuun osallistui myös 
Saksan varasuurlähettiläs 
Mareike Geipel.

Vierailu alkoi Oulussa, 
jossa järjestettiin keskuste-
lutilaisuus Pohjois-Suomen 
ja Oulun alueen yhteistyös-
tä Baden-Württembergin 
alueen kanssa. Vierailuun 
kuului myös tutustumisia 
yrityksiin ja kaupungin eri 
organisaatioihin. Vierailun 
aikana luotiin myös pohjaa 
24.-25.9.2014 Ulmissa  jär-
jestettävälle suomalais-sak-
salaiselle talousfoorumille, 
joka on 2010-luvulla kolmas 
yhteinen foorumi: ensim-
mäinen järjestettiin Stuttgar-
tissa syksyllä 2011 ja toinen 
Oulussa kesällä 2013. Pu-
dasjärven kaupungin edus-
tajat ovat myös osallistu-
neet talousfoorumeihin ja 
myös kaupungin edustajat 
ovat vierailleet Baden-Würt-
tembergin joulumessuil-
la. Pudasjärven kaupunki 
on myös jäsenenä Euroregi-
on ry:ssä, joka tekee aktiivis-
ta yhteistyötä Saksan ja Suo-
men välillä. 

Pudasjärvellä osa Wol-
fin seurueesta vieraili Pikku 
Paavalin päiväkodissa, Pro-
finin tehtaalla ja Kontiotuot-
teella sekä tutustuttiin Syöt-
teen matkailupalveluihin.

Metsät loppumaton ja 
ehtymätön  
luonnonvara
Pudasjärven vierailu alkoi 
päiväkodilta, jossa talon esit-
telyn lisäksi lapset esittivät 
ohjelmaa. Maapäiväpresi-
dentti Guido Wolf lupasi esi-
tyksistä ihastuneena lähettää 
lapsille muistoksi huulihar-
put. Kaupungin johto lausui 
vieraat tervetulleeksi ja esit-
teli Pudasjärveä. Kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavitti-

Baden-Württembergin maapäiväpresidentti vieraili Pudasjärvellä

la selvitti hirsirakentamista, 
joka erityisesti kiinnosti vie-
raita, sillä heillä Saksassa on 
voimaperäinen hirsitaloteol-
lisuus, mutta uusien energia-
määräysten vuoksi on vaara-
na joutua vaikeuksiin. 

Daavittila avasi hirsitut-
kimuksen taustaa, josta vie-
raat olivat myös erityisen 
kiinnostuneita. 

-Tutkimushankkeella on 
pystytty vaikuttamaan Suo-
men rakentamismääräyk-
siin. Hirsitaloteollisuus on 
voinut Suomessa hyvin, 
huolimatta rakennuksiin 
kohdistuvista energiamäärä-
yksistä. On ryhdytty mittaa-
maan koko rakennusten ko-
koaikaista energian käyttöä 
verrattuna betonirakentami-
seen, selosti Daavittila.

Maapäiväpresidenttiä 
kiinnosti kovasti myös kun-
tien tehtävät ja talousasi-
at. Keskusteluissa tuli esille, 
että maiden välillä on erilai-

nen järjestelmä. Suomessa 
kuntien rooli on vahva jul-
kisten palvelujen järjestämi-
sessä. 

Vieraat kertoivat olevan-
sa tavattoman tyytyväisiä 
vierailuohjelmaan. 

-Pudasjärvellä vierai-
lu avarsi näkemystä pohjoi-
sesta Suomesta. Aikaisem-
min vierailujen kohde on 
ollut vain Oulussa. Pudas-
järvellä käynti laajensi nä-
kymää metsäisessä luonnon-
kauniissa pitäjässä. Vieraita 
kiinnosti Profinin ja Kontio-
tuotteen vierailuilla Suomen 
metsävarallisuus ja sen uu-
siutuminen, joka on hei-
dän mielestään loppumaton 
ja ehtymätön luonnonvara. 
Syötteen kauneus myös ihas-
tutti. Porotilalla käynnin jäl-
keen seurueen jäsenille ojen-
nettiin muistoksi porontaljat.

Heimo Turunen,
Kuvat Tapio Saavalainen 

Korkea-arvoiset saksalaiset vieraat seurueen kanssa ja Pudasjärven isäntäväki yhteiskuvassa päiväkodissa. Vasemmalta protokollapäällik-
kö Kurt Helling-Schneider, tulkkina toiminut Oulu-Saksayhdistyksen puheenjohtaja Gottfried Effe, neuvotteleva virkamies Tapio Saavalainen, 
kansliapäällikkö Diana Schafer, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, maapäiväpresidentti Guido Wolf, ylijohtaja Terttu Savolai-
nen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, Saksan kunniakonsuli matti Pörhö ja ope-
tus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa. 

Syötteellä vieraita ihastuttavana tutustumiskohteena oli muun muassa porotilal-
la käynti. 

Profin Oy:llä toimitusjohtaja Mikko Haapala esittelemässä pohjoista tiheäsyistä 
mäntyä.

isäntänä toiminut toimitusjohtaja Jalo Poijula esitteli Kontiotuotteen toimintaa. 
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Koillismaan rovastikun-
ta järjestää yhteistyössä 
Kuusamo-talon ja Pudas-
järven kaupungin kanssa 
terapeutti ja huippuluen-
noitsija Tommy Hellstenin 
luentoillat 23-24.4 Koillis-
maalla. Pudasjärvellä Hell-
sten luennoi torstaina 24.4. 
kello 19 Tuomas Sammel-

Tommy Hellsten vierailee Pudasjärvellä
vuo- salissa, aiheesta ”Voiko 
heikkous olla vahvuutta”? 

-Seurakunnat tekevät yh-
teistyötä kaupunkien ja kun-
tien kanssa monella tavalla. 
Tommy Hellstenin kutsu-
minen ja tilaisuuksien jär-
jestäminen yhdessä on yksi 
tapa tavoittaa aikuisväestöä 
ja työikäisiä. Rovastikunnan 

puolesta iso kiitos yhteistyö-
tahoille, että he lähtivät in-
nolla mukaan. Tilaisuudet 
Kuusamossa ja Pudasjärvel-
lä ovat kaikille avoimia ja 
niihin on vapaa pääsy.

Kuusamossa 23.4 Hellste-
nin luennon aiheena on ”Kii-
re, olemmeko sen uhreja vai 
luommeko sen”? Taivalkos-

kella on Koillismaan seura-
kuntien työntekijöille tilai-
suus 24.4. päivällä aiheena 
”Oma persoona ja työ”!  

Tommy Hellsten on kir-
jailija, luennoitsija ja kou-
luttaja, sekä Ihminen tavat-
tavissa –ohjelman johtaja. 
Hän on kirjoittanut yli kak-
sikymmentä elämäntaidol-

lista menestysteosta, joista 
tunnetuimpia ovat Virtahe-
po olohuoneessa, sekä Saat 
sen mistä luovut, joka on il-
mestynyt useissa maissa ul-
komailla.

Juha Rauhala 

Pääsiäisaamun messua seu-
rakuntakodissa vietettiin 
sunnuntaina 20.4. Jeesuk-
sen ylösnousemuksen juh-
lana. Iloa ja valoa kevää-
seen toi niin Raamatullinen 
sanoma ylösnousemuksen 
säteilevästä kirkkaudesta 
kuin myös ulkoinen luon-
to auringonpaisteineen, joka 
oli saanutkin lähes 250 sa-
nan kuulijaa paikan päälle. 
Messussa saarnasi kirkko-
herra Juha Rauhala ja avus-
tajana toimi kappalainen 
Juha Kukkurainen. Kantto-
ri Anna Kälkäjä säesti myös 
trumpettimusiikkia. Eläke-
läisten musiikkipiiri lauloi 

Iloa ja valoa kevääseen
virren ehtoollisen aikana. 
Ristikulkuetta johti kirkko-
valtuuston varapuheenjoh-
taja Terttu Puurunen, joka 
toimi myös tekstinlukija-
na sekä kantoi kolehdin yh-
dessä seurakuntamestari 
Pentti Riekin kanssa. Mes-
sun jälkeen seurakunta tar-
josi kaikille ilmaisen pääsi-
äislounaan ja kirkkokahvit, 
joista vastasi FC Kurenpoi-
kien äidit.

Pääsiäisen sanoma on 
kristillisen uskon ydin ja 
perusta. Se on surun ja ilon 
juhla. Pitkäperjantain ristiin-
naulitsemisen kärsimyksis-
tä Pääsiäispäivän Kristuksen 

ylösnousemuksesta riemuit-
semiseen.

Kirkkoherra Juha Rau-
hala käytti saarnassaan ver-
tauksena Heikki Turu-
sen 70-luvulla ilmestyneen 
kirjan tekstiä, jossa poi-
ka pyöritti vahingossa ki-
ven kuolettavasti nuorem-
man veljensä päälle.  Tästä 
koitui pojalle suuria ongel-
mia, jotka päättyivät iloon 
ja riemuun, kun hän koki ih-
meen Jumalan suurien voi-
mien kautta. Raamatun mu-
kaan samoin kokivat myös 
ne kolme naista, jotka meni-
vät Pääsiäisaamuna Jeesuk-
sen haudalle vierittääkseen 

kiven pois hautakammin 
suulta. Kivi oli poissa ja hau-
ta tyhjä.

Se kivi oli hyvin suuri 
kivi, samoin kuin Turusen 
kirjassa olevalla pojalla oli 
painolastina sydämessään 
aiheuttamastaan pikkuvel-Pääsiäisruokakattauksesta vastasivat FC Kurenpoikien äidit.

Pääsiäisaamun messu veti seurakuntasalin täyteen sanan kuulijoita.

Eläkeläisten musiikkipiiri lauloi kanttori Anna Kälkäjän säestyksellä.

jen kuolemasta.
- Olisiko tämä se Pääsiäi-

sen ilo ja ihme, jossa Jumala 
poistaa kaikki esteet, jolloin 
valo pääsee sydämiimme ja 
saamme vapauden. Tulles-
samme kirkkoon, saamme 
naisten sekä tuon nuoren po-

jan tavoin tuntea kuinka Ju-
mala auttaa vierivän kiven 
pois sydämistämme, yhdisti 
saarnan lopuksi kirkkoherra 
Rauhala vertaukset toisiinsa.

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

Lakarin koulun 5. luokat 
osallistuivat kuvaamataidon-
opettajansa Ella Viljamaan 
johdolla Jar-X Oy:n järjestä-
mään suureen sukkasuunnit-
telukilpailuun. Tehtävänä oli 
suunnitella mallipohjaan tai 
itse piirtäen oma sukkamalli. 
5. –luokkalaiset suunnitteli-
vat sukkia  pienissä ryhmissä 
tai yksin. Ella –opettajan mu-
kaan oppilaat innostuivat kil-
pailusta kovasti. – Muutamat 
oppilaista kehittelivät lähes 
10 erilaista sukkamallia, Ella 
kertoo. Yhteensä Lakarin 5. –
luokkalaiset suunnittelivat n. 
50 sukkamallia Jar-X Oy:lle. 
Kaikkiaan sukkakilpailuun 
oli tullut n. 1750 sukkaehdo-
tusta.

Koululaiset osallistuivat 
kilpailuun, jotta saisivat ke-
rättyä rahaa luokkaretkikas-

Lakarin koululle 3. sija 
sukkasuunnittelukilpailussa

saan. Yritys ei jäänyt turhak-
si. Jar-X Oy valitsi finaaliin 
12 sukkaa, joista faceboo-
kin yleisöäänestyksellä valit-
tiin parhaat. 5. –luokan oppi-
laan Aliina Tuohimaan sukka 
pääsi finaaliin ja sai äänes-
tyksessä kolmanneksi eniten 
ääniä. Palkinnoksi 3. sijas-
ta luokka sai 200 e ja lisäk-
si 150 e:n arvosta Jar-X Oy:n 
sukkia.  Lisäksi Ruut Tuohi-
maan suunnittelma sukka toi 
kilpailussa kunniamainin-
nalla Lakarin koulun 5. luo-
kille 100 e:n arvosta sukkia.  
Koululaiset kiittävät kaikkia 
äänestäjiä. Ilman äänestäjiä 
kolmatta sijaa ei olisi tullut. 
Koululaiset ovat myös tyy-
tyväisiä, että Pudasjärvi-leh-
ti julkaisi mainoksen sukka-
kisasta lehdessään.

Aliinan sukan tuoteni-

mi on Finlandia. Sen väreis-
sä kuvastuu kivasti Suomen 
luonto: vihreä metsä, val-
koinen lumi ja siniset jär-
vet. Sukka tulee myöhemmin 
Jar:X Oy:n myyntivalikoi-
maan.  

Lakarin koulun  
5 –luokkalaiset ja Ella-ope
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Hiljaisen viikon tiistai-iltana 
seurakuntatalolla vietettiin 
ortodoksista ekumeenista 
rukoushetkeä. Kirkkoherra 
Juha Ruhala avasi tilaisuu-
den siteeraamalla Raamatun 
alkuperäistä tekstiä ”yksi-
kään varpunen ei putoa il-
man Jumalaa, Isää”. 

– Jumala on aina ihmisen 
vierellä ja läsnä jakamassa 
hänen epätoivonsa, pelkon-
sa, ahdistuksensa ja kuole-
man pelkonsa, vielä silloin-
kin, kun ihminen on liian 
väsynyt vihaamaan ja itke-
mään, kirkkoherra lohdutti 
kuulijoita.

Rukoushetki eteni alku-
virren, johdannon ja yhtei-
sen synnintunnustuksen ja 
synninpäästön kautta psal-

mitekstiin ja Oulun met-
ropoliitan kanslian hiip-
pakuntasihteeri Johannes 
Mäntymäen resitatiivisesti 
lukemaan Matteuksen evan-
keliumin 26.lukuun. Pienes-
sä kirkkopuheenvuorossaan 
hiippakuntasihteeri nosti 
esiin evankeliumien henki-
löiden erilaiset suhtautumi-
set Jeesukseen. 

– Nainen antoi kalliin 
tuoksuöljynsä Jeesukselle ja 
Juudas puolestaan myi ra-
hanhimossaan armon, jossa 
olisi pelastunut.  

Ehtooveisu laulettiin or-
todoksiseen tapaan yhteis-
lauluna. Rukousjaksoon 
sisältyi päivän rukous ja tri-
shagion toteutettiin esilu-
kijan ja kuulijoiden vuoro-

tellessa. Isä meidän rukous 
luettiin yhdessä ekumeeni-
sen sanamuodon mukaises-
ti. Rukoushetki päätettiin 
Herran siunaukseen ja lop-
puvirteen.

Johannes Mäntymäki ker-
toi rukoushetken jälkeisessä 
kahvitilaisuudessa Ortodok-
sisen kirkon pääsiäisen vie-
tosta. 

– Meidät esitellään usein 
julkisuuden kautta lähinnä 
pääsiäisen herkkuruokien ja 
koristeellisten pääsiäismuni-
en kautta. Olemme tästä kii-
tollisia, ja toki mainitut asi-
at sisältävät myös kristillistä 
symboliikkaa, mutta Orto-
doksisen kirkon pääsiäiseen 
liittyvästä kokonaisuudes-
ta ne piirtävät hyvin kapean 

kuvan, Mäntymäki totesi.
Ortodoksien pääsiäisen 

vietto on matka, joka muo-
dostuu useista eri kattauk-
sista. Paaston valmistusvii-
kot kulkevat teemoittain, 
jotka päättyvät laskiaisvii-
konvaihteeseen, jolloin toi-
mitetaan sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus. Tällöin kirk-
ko tähdentää sovinnonte-
on tärkeyttä lähimmäisten 
kanssa. 

– Ei ole soveliasta lähteä 
riitaisena ja kaunoja kanta-
en paastomatkalle. Kirkko 
opettaa palveluksen kautta 
kahta asiaa: anteeksi pyytä-
mistä ja antamista.  Suuren 
paaston aikaan kirkko toi-
voo, että seurakuntalaiset 
kävisivät myös katumuksen 
sakramentilla. Suhde Juma-
laan ja lähimmäiseen ovat 

paastonajan ytimessä, hiip-
pakuntasihteeri sanoi pai-
nokkaasti.

– Ortodoksisen pääsiäi-
senvieton kokonaisuus hui-
pentuu Herran pääsiäiseen, 
juhlaan, jossa iloitaan Jee-
suksen ylösnousemukses-
ta. Kuolema on voitettu! An-
teeksiantamus on noussut 
ylös haudasta!

Mäntymäki kertoo, että 
pääsiäisyön jälkeen, kun jul-
kisuuden valot juhlan suh-
teen sammuvat, niin kirkko 
jatkaa juhlimista. Pääsiäisen 
jälkeen seuraa Kirkas viikko, 
jolloin pääsiäisen ilo näkyy 
kirkossa monin eri tavoin. 
Myös lapsille ja koululaisil-
le järjestetään silloin usein 
omia palveluksia. 

– Kirkkaalla viikolla orto-
doksisten kirkkojen ikonos-

Ekumeenisen rukoushetken kuulijakuntaa.
taasi, alttarin edessä olevas-
sa kuvaseinässä sijaitsevat 
kuninkaan ovet ja sivuovet, 
jotka ovat tavallisesti kiin-
ni, pidetään avoimena yötä 
päivää. Kristuksen ylösnou-
semus on avannut Jumalan 
valtakunnan ovet, hiippa-
kuntasihteeri Johannes Män-
tymäki vakuuttaa. 

Ekumeenisia rukoushet-
kiä on vietetty Pudasjärvel-
lä Viena Liehun kertoman 
mukaan reilun kahdenkym-
menen vuoden ajan, joskin 
viime vuosina hetkien viet-
täminen on ollut harvinai-
sempaa. Pudasjärvellä on 
tällä hetkellä vaajaa kolme-
kymmentä ortodoksia.

Sointu Veivo,  
Johannes Mäntymäki

Puhoskylän Möykkälässä 
järjestettiin perinteinen pää-
siäistapahtuma lauantaina 
19.04.2014. Tänäkin vuonna 
tapahtuma keräsi runsaasti 
osanottajia; kyläläisiä lähel-
tä ja kauempaa sekä alueen 
mökkiläisiä. Sää oli onneksi 
aurinkoinen, joten ulkona oli 
mukava viettää aikaa.

Pihapuffetista tarjottiin 
kahvia, mehua, vohvelei-
ta ja munkkeja sekä makka-
raa nuotiossa paistettavak-
si. Sisällä kyläseurantalossa 
pelattiin bingoa yksi leh-
ti. Bingo tuntui olevan kai-
kenikäisten suosiossa; tä-
näkin vuonna bingo keräsi 
tuvan täyteen pelaajia. Oli 
arpajaiset, pihalla oli erilai-
sia kilpailuja, kuten ilmaki-
vääriammuntakisa, kettin-
ginheittoa ja luutapalloa, 
sekä tänä vuonna myös-
kin tikanheittokisa. Pihape-

Möykkälässä pääsiäistapahtuma ja lankalauantain tanssit
lit olivat niin suosittuja, että 
osanottajia riitti jonoksi asti 
ja kuhina kävi pelipaikoilla 
loppuun saakka. Pihapelien 
kolmelle parhaalle aikuiselle 
ja lapselle jaettiin palkinnot.

Lauantai-iltana oli vie-
lä Möykkälässä tanssit, joi-
hin saapui väkeä läheltä ja 
kauempaakin. Tanssikansaa 
saapuu usein paikallisten ja 
muiden Pudasjärveläisten 
lisäksi myös Puolangan ja 
Taivalkosken sekä Suomus-
salmen suunnilta. Lauantai-
iltana tanssijoita viihdytti 
Tanssiorkesteri Tuovila.

  
Kiitokset kaikille tapahtumiin 

osallistuneille!

Tapahtuman järjesti Pu-
hoskylän Kyläseura ry. 

Silja Lauronen

Bingo keräsi kaikenikäisiä pelaajia.

Kettinginheitto on kaikenikäisten suosittu peli. Paikal-
la riitti jonoa tapahtuman loppuun asti.

ilmakivääriammunta on pihapelien kestosuosikki.

makkaranpaistoa.

Luutapallopelissä nopeus ratkaisee. Usein lapset ovat 
tässä pelissä aikuisia nopeampia.

Pääsiäisenviettäjille maistuivat vohvelit ja munkit juo-
man kera.

Tikanheitto oli tänä vuonna mukana pihapeleissä.

Hiippakuntasihteeri Johannes mäntymäki, kanttori Keijo Piirainen ja kirkkoherra 
Juha Rauhala.

Ekumeeninen rukoushetki pääsiäisviikolla
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Virkistyskalastajien järjestä-
mä perinteinen pääsiäispilk-
ki pidettiin Korentojärvel-
lä toisena pääsiäispäivänä 
21.4. Kilpailu kesti viisi tun-
tia puolipilvisessä, mutta 
lämpimässä säässä. Kilpaili-
joita oli 90, kauimmaiset Ete-
lä-Suomesta saakka. Saalista 
tuli yhteensä noin 188 kg.

Tulokset
nuOReT:
1. Oskari Rahikkala 1215 g, 
2. Joonas Arola 730 g, 3. Tuo-
mas Korteslahti 260 g. Yhteen-
sä 2205 g.

Perinteinen pääsiäispilkkikisa
nAISeT:
1. Siilanen Erja 6290 g, 2. Siek-
kinen Katja 3310 g, 3. Sirkka 
Kohtala 2785 g, 4. Päivi Karhu-
nen 2500 g, 5. Katri Lehmikan-
gas 2415 g, 5. Tarja Väänänen 
1995 g, 7. Liisa Karjalainen 1970 
g, 8. Elisa Juurikka 1850 g, 9. Anja 
Kaarret 1535 g, 10. Kirsti Kan-
gas 1395 g, 11. Pirjo Väänänen 
1365 g, 12. Sari Moilanen 1095 
g. Yhteensä 28505 g

MIeSVeTeRAAnIT
1. Reijo Turunen 6895 g, 2. Jou-
ko Tikkanen 3315 g, 3. Alpo 
Kukka 3295 g, 4. Markku Virta-

nen 3265 g, 5. Pentti Halonen 
3100 g, 6. Timo Rantapelkonen 
3010 g, 7. Esa Ontero 2900 g, 8. 
Yrjö Keränen 2875 g, 9. Ensio 
Takkinen 2675 g, 10. Usko Kok-
ko 2560 g, 11. Reino Soronen 
2550 g, 12. Martti Knuutinen 
2440 g, 13. Pentti Suua 2295 g, 
14. Reijo Härkman 2265 g, 15. 
Asko Laajala 2260 g 16. Seppo 
Heikkinen 2125 g, 17. Osmo 
Arkivuo 1970 g, 18. Pekka Kurt-
tila 1855 g, 19. Timo Kulojärvi 
1830 g, 20. Ahti Kokko 1830 g, 
21. Lauri Rahikkala 1805 g, 22. 
Heino Kolehmainen 1770g 23. 
Viljo Koukkari 1500 g, 24. Reijo 

Kenttälä 1470 g, 25. Matti Mik-
konen 1470 g, 26. Taavi Kaikko-
nen 1440 g, 27. Heikki Järven-
pää 895 g, 28. Taisto Latvalehto 
380 g, 29. Pekka Tuomaala380g, 
30. Sampo Nevala 310 g, Yh-
teensä 66730 g.

MIeheT:
1. Jarkko Keränen 4055 g, 2. 
Pekka Hahtonen 3755 g, 3. Reijo 
Heikkinen 3345 g, 4. Erkki Stick 
3180 g, 5. Eero Takkinen 3080 g, 
6. Markku Kukkonen 2950 g, 7. 
Esa Valkonen 2940 g, 8. Mark-
ku Puurunen 2685 g, 9. Tuomo 
Rantapelkonen 2600 g, 10. Juha-

Matti Riepula 2535 g, 11. Juha 
Sivonen 2415 g, 12. Sakari Kel-
tamäki 2410 g, 13. Mikko Les-
onen 2395 g, 14. Vesa Teivaan-
mäki 2305 g, 15. Seppo Jumisko 
2255 g, 16. Jarkko Arola 2220 g, 
17. Taisto Kaikkonen 2050 g, 18. 
Timo Siilanen 1940 g, 19. Hannu 
Kellolampi 1885 g, 20. Pertti Pe-
sälä 1855 g, 21. Kari Keltamäki 
1840 g, 22. Vesa Rahikkala 1820 
g, 23. Juha Kangas 1740 g, 24. 
Pertti Raiskio 1630 g, 25. Kalevi 
Sinisalo 1620 g, 26. Jouko Kar-
jalainen 1520 g, 27. Mertsi Ste-
nius 970 g, 28. Ari Mahlakaarto 
615 g, 29. Jarmo Keltamäki 200 

g. Yhteensä 64810 g.

nAISVeTeRAAnIT
1. Taimi Knuutinen 3875 , 2. Sai-
mi Kuusisto-Mikkonen 3475 g, 
3. Hilda Haanela 3085 g, 4. Lilli 
Latvalehto 2540 g, 5. Alli Halko-
la 2380 g, 6. Sirkka Kokko 2060 
g, 7. Anneli väisänen 1850 g, 8. 
Helinä Jakkila 1770 g, 9. Vuok-
ko Korteslahti 1640 g, 10. Aila 
Huhtakangas 1345 g, 11. Taimi 
Kolehmainen 855 g, 12. Elvi Jär-
venpää 590 g, 13. Reeta Nevala 
0 g, Yhteensä 25465 g

 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            

Virkistysuimala Puikkarin 
kahvion uusi yrittäjä Alpo 
Illikainen tarjosi täytekak-
kukahvit sekä myi pihal-
la grillimakkaroita kahvion 
avajaisissa perjantaina 11.4. 
Puikkarissa oli samana päi-
vänä iltapäivällä myös oh-
jattua toimintaa lapsille ja 
aikuisille ohjattu rentoutu-
mistuokio. 

Kahvioyrittäjä Illikaisel-
la olisi ollut suunnitelmia 
laittaa lounastakin, mut-
ta tilat eivät anna siihen 
nyt mahdollisuutta. Sen si-
jaan pitopalvelutoimintaa 
on mahdollisuus tehdä ny-
kyisissä tiloissa ja päivittäin 
puhelin soikin ja tulee pito-
palvelutilauksia, jota kaut-
ta tulee sopivasti lisätyötä 
ja -myyntiä yritykseen. HT

Puikkarin kahviossa avajaiset

Puikkarin kahvion avajaispäivänä kahvitarjoiluun oli välillä jonoakin. Yrittäjä Alpo il-
likainen kaatamassa kahvia.

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

Syötteellä hiihtämässä ol-
leelta oululaiselta rouval-
ta oli tipahtanut rannekoru 
kolmisen viikkoa sitten Ah-
mavaaran kierroksella, kun 
oli kaatunut rinteessä tai ot-
taessaan käsineen pois kä-
destä valokuvatessaan mai-
semia. Korulla oli suuri 
muistoarvo, koska hän oli 
saanut sen lahjaksi sisarel-
taan. Hän kertoi katoamises-
ta harmistuneena Pytkynpir-
tillä käydessään. 

Neuvoin, että käy kysy-
mässä Luontokeskukselta, 
jos vaikka joku olisi löytä-

Kiitos korun löytäjälle
nyt ja palauttanut sinne. Ilo 
ja kiitollisuus oli ollut suu-
ri pääsiäismaanantaina, kun 
koru olikin löytynyt Luonto-
keskukselta, jonne joku ystä-
vällinen hiihtäjä oli sen tuo-
nut. 

Kuulin myös, että perässä 
hiihtäneet olivat tuoneet la-
dulle pudonneen kännykän 
taukopaikalle sekä on löyty-
nyt vuosien kuluessa muu-
takin pikku tavaraa mm. au-
rinkolaseja, käsineitä yms. 

Lahja Simonen
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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

Valvottuja oppilastöitä 

-40%
28.4.-23.5.2014

Joya–1   5 720 €
sis. rahti ja asennus

Tulisijojen lämpöominaisuuksissa on suuria eroja. Uudet kamiinamme soveltuvat 

erityisen hyvin tulen tunnelmasta nauttimiseen. Varaavat NunnaUuni-takat 

tarjoavat tunnelman lisäksi myös pitkäkestoista lämpöä lyhyellä lämmityksellä – 

tarpeidesi mukaan jopa kahdeksi vuorokaudeksi.

Yrityksen nimi
Osoite, puhelinnumero

Aukioloajat

Lämpöä kuten haluat.
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www.nunnauuni.com

Varaavat injektoritakat 
CE EN 15250

jopa 

24 h
lämpöä

Kamiinat
CE EN 13240

jopa 

4 h
lämpöä

Varaavat vuolukivitulisijat
CE EN 15250

jopa 

48 h
lämpöä

  
  

  

Kestävä    

vuolukiviuun
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felix-
ulkovarasto
5,7 m2

pystytynnyri-
sauna
täydellisenä

2990,-

isännän 
keinu

1490,-

iso 
rakoseinälato 
20 m2

1990,-

590,-

kesäkeidas

3990,-

luxustupa
10 m2

AlkAen

3490,-
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Pudasjärveläinen Aino Sal-
mela omaa sukua Rytin-
ki täytti kunnioitettavat 88 
vuotta 2.4.2014. kahdeksan-
lapsiseen perheeseen syn-
tynyt Aino solmi avioliiton 
vuonna 1950 Tauno Salme-
lan kanssa. Perheeseen syn-
tyi kolme lasta. Kaksi poikaa 
ja yksi tyttö. Tällä hetkellä 
lastenlapsia on yhdeksän ja 
lastenlastenlapsiakin 22.

Nuorena parina Salme-
lat käväisivät mutkan Hau-
kiputaan Martinniemessä, 
jossa molemmat työskenteli-
vät paperitehtaalla. Kotikon-
nut vetivät kuitenkin nuorta 
paria takaisin Pudasjärvelle, 
ja he ostivat pienen mökin 
Nuorungasta (Viiankankaal-
ta). Siinä kahden huoneen 
mökissä viisihenkinen per-

Aino Salmela 88 vuotta:
Rehellisyys maan perii

he hyvin sopi asustelemaan.
Taloon hankittiin kaksi 

lypsylehmää ja hevonenkin 
oli jossain vaiheessa. Tau-
no kulki savottatöissä, Aino 
hoiti kodin ja lehmät.

Vuonna 1963 perhe 
muutti Tuhansuolle, uuteen, 
ja vähän isompaan taloon. 
Uusi navetta rakennettiin 
ja lehmälukua lisättiin. Täs-
sä vaiheessa Tauno sai töitä 
TVH:lta. 14 kilometrin työ-
matka taittui mopedilla.

Kesät olivat rankaa ja työ-
teliästä aikaa. Oli heinäte-
ko ja rehunteko karjalle. Tuli 
huono kesä, jolloin ei saa-
tu tarpeeksi tarven varalle 
karjalle ruokaa. Vaihtoehto-
ja oli kaksi. Ostetaanko lisää 
rehua vai laittaa ”pillit pu-
siin”?  Viisaimmaksi katsot-

tiin että karja joutaa pois, ja 
vuonna 1974 navetta tyhjeni.

Oma maataloustyö oli an-
tanut Ainolle hyvän ammat-
titaidon ja hän kulki maata-
louslomittajana jonkin aikaa.

-Raskasta raatamista oli 
elämä siihen aikaan, huo-
kasee Aino Salmela. - Mui-
den töiden ohessa kesäisin ja 
syksyisin poimittiin marjoja 
myyntiin asti.

Rankkaa aikaa oli myös, 
kun Tauno sairastui Alzhai-
merin tautiin. Silloin oli van-
hin poika apuna ja hän asui 
myös vanhempiensa luona. 
Tauno kuoli vuonna 2000 ja 
Aino Salmela on asunut yk-
sin siitä lähtien.

-Terveyteni on hyvä. Tar-
vitsen vain verenpaineeseen 
lääkityksen. Nyt on polvet 
alkaneet oireilemaan, joten 
kerran kuussa käy siivoja, 
kertoo Aino, joka leipoo itse 
pullat ja tekee itse kerran vii-
kossa niin sanotun ”opitun 
viikkosiivouksen” lauan-
taisin. Hän tekee myös itse 
Rytingin kaupasta ostokset, 
kun kerran viikossa on tak-
sikyyti kauppaan.

Ainon lapset ja lapsenlap-
set käyvät tervehtimässä ja 
auttamassa ja hoitavat isom-
mat siivoukset, muun muas-
sa kevätsiivouksen, hoitavat 
halkohommat ja nurmikon 
leikkuun. Naapuri hoitelee 

talvella lumityöt traktorilla.
Ainon intohimoja on aina 

ollut kalastus. Kesäisin ve-
neellä vesille ja virvelöimään 
– ja haukia nousee. Yleensä 
vanhin poika tai joku tuttava 
käyttää kalalla. Talvisin sit-
ten pilkitään. Käsityöt sujuu 
Ainolta sutjakkaasti. Risti-
pistotöitä ja muita näpertely-
jä sekä sukkia syntyy talven 
mittaan myyntiin asti. Ja jot-
ta aivot pysyisivät virkeinä, 
ratkoo Aino ajankulukseen 
sanaristikoita.

-Ristikot on lempiharras-
tukseni. Seuraan myös poli-
tiikkaa, kertoilee Aino, jolle 
myös kukkien hoito on mie-
lipuuhaa.

-Joskus on hiljaista ja yk-
sinäistäkin. Onneksi on kui-
tenkin ”Virtapiiri” kerran 
kuukaudessa ja siellä nä-
kee tuttuja. En halua kui-
tenkaan lähteä muuallekaan 
asumaan. Niin kauan kuin 
jalka nousee ja on varaa os-
taa öljyä lämmitykseen, niin 
mihinkään en lähde! Joskus 
kaipaan puhekaveria, ja sil-
loin otan kännykän ja soit-
taa rimpautan jollekin. Käyn 
myös kyläilemässä lasteni 
luona ja sisareni, Siirin, luo-
na Pudasjärvellä.

Ainolla on turvapuhelin 
ollut käytössä vuoden ajan.

Iloisella ja pirteällä teräs-
mummilla on periaate, että 

toisia täytyy aina auttaa jos 
vain pystyy. Ainon lapset 
yhtyvät tähän periaattee-
seen: -Olemme aina saaneet 
aikanaan apua, kun olemme 
sitä tarvinneet.

Lisäksi elämänohjeek-

si Aino neuvoo, että rehel-
lisyys maan perii. Eli puhu 
aina totta.

- Tätä ohjenuoraa olen 
opettanut lapsille ja lasten-
lapsillekin. Rehellisyydellä 
pärjää pitkälle.

Huhtikuun kesselikirje

Tahdon muisTuTTaa 
jäseniämme maksamaan jäsenmaksun, 

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

Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite. 

Avustusmatkojen polttoainekulut maksaa jokainen lähtijä itse. 
Ota tavoitteeksi kutsua 

uusia jäseniä Kesselin toimintaan. 

Kiitos jo etukäteen!

Kun Venäjän tullin autopöydässä istuu ”herrasmies” ja autoa tarkas-
taa Julia, niin tiedämme saavamme hyvää palvelua. Olimme liikkeel-
lä Erkin ja Miikan autoilla. Emme ehtineet Aimon kanssa ulos tul-
la, kun Miika istui jo autossa! – Kaikki on tarkastettu! Erkki oli jo 
mennyt rajan yli. Kostamuksesta ostettiin aikuistenvaippoja vietä-
väksi Pääjärvelle.

Tiksan koululla rehtori tervehti iloisesti. Henkilökunta auttoi ta-
varan kantamisessa urheilusaliin. Kantamuk-sissa mm. Puurusen Pai-
nopalvelun lahjoittamia housuja ja paitoja. Miika tarkasti koulun ul-
koseinän maali-pinnan. Kyselin paikallisen mökkiyrittäjän hintoja. 
Mininan Irinalle veimme lakanapaketin. Hän lähetti terveiset ystä-
ville Jaanalle ja Eilalle. Veeralle annoimme Tiitisen perikunnalta kaup-
pakärryt.

Borovoilla veimme lakanapaketin Medjedevin perheeseen. Olesja 
ja Vova näyttivät meille piirrustuksiaan, jotka oli tehty ystävälle Mari 
Kälkäjälle. Voi miten suloisia lapsia. Yhtä hymyä!!! Maasha-äiti kokei-
li Palmrothin nahkakenkiä. Kuin hänelle tehdyt! – Voitteko laittaa sil-
mät kiinni? Otin esille Zyrichissä tehdyn kauniin turkin. Wau! Maas-
ha käveli heti peilin eteen ihastelemaan uutta turkkiaan. - Kyllä meni 
apu taas oikeaan osoitteeseen, totesimme.

Urheilutalolla Irina oli tosi tosi iloinen luistimista, jotka toimme 
Anjuska Jaakolan perheeltä. Hän pyysi niitä lisää ja kertoi tulevasta 
turnauksesta. Pitäisi olla 46 numeron luistimia. Irina oli innoissaan ja 
puhui venäjää kuin soljuva keväinen puro, mistä emme paljoakaan 
ymmärtäneet. Mutta apu meni perille!!! Seuraavaksi kävimme erään 
Tanja luona, joka oli yllätys yllätys kotona. Hän oli synnyttänyt Veera-
tytön 7.2.2014. Annoimme lakanapaketin ja synnytysrahaa. Naapurin 
Valja seisoi keittiössä ja oli sopivasti tulkkina. Kamarin kakluunissa 
paloi kituva tuli. Ei ole kovin kaksista. Kerroin, että hänen ystävä ei 
enää halua auttaa. Nythän sitä apua olisi vasta tarvittukin!! Tyttö on 
vielä itsekin lapsi. Naapurin Valjalle annoimme talvitakin, villapaidan 
ja kaksi puseroa ja parit kengät. Miten voin korvata nämä? Minä käyn 
kirkossa ja teki samalla ristinmerkin. – No, muista meitä rukouksin. 
Kaikki lahjat olivat Tiitisen perikunnalta.

Yhdyshenkilömme Valja lähti tulkiksi, kun vierailimme Slavan koto-
na. Oli neljä mattoa ja 18 litraa maalia. Sisällä tuoksui puhtaalle ja kaik-
ki näytti huomattavasti paremmalta kuin viimeksi. Viimeksi tuodut ma-
tot olivat lattialla, seinää maalattu ja paikkoja pesty. Puhuimme pitkään. 
Kerroin, että ystävä Essi Katisko oli ostanut tuodun lattiamaalin. Ky-
selin tupakanpoltosta. – Käyn ulkoeteisessä polttamassa. Meillä on ol-
lut lempeä toive, että isä ei polttaisi sisällä Viktor-pojan tähden. Viktor 
oli juuri Kalevalan lastenkodissa. Eräälle invalidimiehelle, Volotjalle an-
noimme lakanapaketin. Hän oli siitä ylen kiitollinen. Tykkäsi, kun muis-
tettiin. 

Jyskyjärvellä annettiin Outi Arolan lahjoittama polkupyörä Voval-
le ja Nadjalle. Kyläneuvostolla meille esiteltiin, että tuomamme ikku-
nat oli nyt asetettu tienpuolisellekin seinälle. – Näyttää hyvältä. Julia 
pyysi suksia. Gutovskajan perheeseen veimme lakanapaketin ja koulul-
le 155v lahjat. Koulu ei sitten pitänytkään suuria juhlia. Rehtori halasi 
meitä lämpimästi. Savirevan Senja ja Pangratjevin Vanja ottivat vastaan 
lakana-paketin. - Gavrilovin Olga odottaa lasta, pitäisi olla pinnasänky. 
Anatoli sanoi erään naisen pyytäneen polkupyörää. – Minulla on yksi 
pyörä tiedossa. Anni Peksujevan kanssa tuli juttua kulttuuritalon maa-
lauk-sesta. – Seinät on maalattu yli 20 vuotta sitten. On vielä maalia 
siellä täällä.

Kalevalan koulun keittiöön vietiin Salmelan Kaisan lahjoittamia juo-
malaseja. Rehtori otti meidät lämpimästi vastaan ja Valentina ja Galina 
tarjosivat luokassa tsaijut. Tungajärvelle annettiin karaokelaite. Saman-
lainen laite Sohjanankosken kulttuuritalolle. - Riitta Rotonen haluaa 
Kesselin jäseneksi. Hän on jo neljäs jäsen tästä pienestä kylästä! He 
maksavat jäsenmaksun, mutta ruplissa. Kiestinkiin veimme kitaran ja 
paluumatkalla lakanapakettin Soijalle Uuteen Sohja-
naan.  Aikuisten vaipat ja kauppakärry jätettiin Pää-
järvellä Annan luo, kun Olga ei ollut kotona.

Kesseliterveisin

Ape Nieminen Pj

Borovoilla harrastetaan jääkiekkoa. Gastrom spon-
soroi uuden kaukalon.

Veera-vauvalla on Kesselistä hyvä ystävä. naapurin 
Valja vierailulla.

Kuvassa Aino ja tyttären lapset: marjo, Heidi, Jukka ja 
Petri sekä tyttärentytär, pikku-Reeta.

Ainon ympärillä osa tyttären lapsenlapsista. Tällä het-
kellä lapsenlapsenlapsia on 14.
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HAJATELMIA 
LYPSY-

JAKKARALTA
OLen AuRInKOeneRgIALLA toimiva ihminen, pakko myön-
tää. Viime päivien auringonpaisteiset päivät ja hohtavat hanget, siis 
siellä missä niitä sattuu olemaan, ovat saaneet minut sellaiseen vir-
keyteen, ettei moista ole ollut kuukausiin. Tuntuu ainakin, että lähes 
koko talvi on ollut harmaa. Vesisateinen. Lauha. Ja vielä kerran har-
maa. Lunta on ollut näillä korkeuksilla poikkeuksellisen vähän, mikä 
ei välttämättä ole hyvä asia. Alkutalven runsaat vesisateet ja sitten 
nopea pakastuminen lähes lumettomaan maahan saattaa aiheuttaa 
pelloille jääpoltetta. Tarkoittaa sitä, että vesi jäätyy pelloille yhtenäi-
seksi katteeksi ja tukahduttaa kasvuston. Jääpolte saattaa tuhota vain 
pienen alan pelloista tai pahimmillaan useamman hehtaarin alalta. Se 
taas tietää keväällä ylimääräistä työtä ja kuluerää. 
KeVÄTTÄ OdOTTAA aina yhtä innoissaan. Ensimmäiset pälvet 
metsässä ja pellolla, ensimmäiset muuttolinnut, vapaana virtaava vesi 
ja maan tuoksu. Se tuoksu mikä tulee kun aurinko lämmittää hitaas-
ti sulavaa routaa. Toisaalta se on vähän pelottavaa tai ehkä jännittä-
vää: mitä lumi paljastaa. Viljelijät suunnittelevat hyvissä ajoin tulevien 
vuosien peltojen uudistukset ja muut kylvötyöt. Kierto on yleensä 
3-5 vuoden välein saman peltolohkon uudistus eli huolehditaan että 
ojitus on kunnossa, lannoitetaan, kynnetään, karhitaan ja kylvetään 
uudet siemenet ja siihen menee aikaa ja rahaa. Suunnitellulla ajalla 
tehty lohkon kunnostus vie aikaa useamman päivän, lohkon koos-
ta riippuen ja jos siihen tulee yllätyksenä tällainen jääpoltteen vauri-
oittama lohko, niin se tietysti vaatii oman aikansa. Ja kun tätä työtä 
tehdään koko ajan säitten armoilla, niin sitä toivoo, että kaikki meni-
si suunnitelmien mukaan, ilman yllätyksiä. Olivat ne yllätykset sitten 
riippuvaisia säistä tai koneiden hajoamisesta, ne tahtoo aina tympäis-
tä. Onneksi meillä Isäntä huolehtii nuo peltotyöt, on ne niin isotöisiä 
ja vaativia hommia. Ainakin tällaisen kokemattoman mielestä. Olen-
han minä joskus siellä pellolla apuna, mutta yleensä teen vain sen 
mitä käsketään.
KeVÄÄn MeRKKeJÄ on näkynyt jo mukavasti: maa paljastuu vä-
häisen lumipeitteen alta, muuttolinnut palaavat ja rapa lentää. Mu-
kavaa, selvittiin taas yhdestä talvesta. Joskus olen miettinyt, millaista 
olisi elää ”kesämaassa”. Vain auringonpaistetta ja lämmintä, ei tietoa-
kaan lumesta, pakkasista eikä liukkaudesta. Todennäköisesti se oli-
si tylsää, varsinkin kun on ehtinyt tottua tähän vuodenaikojen vaih-
teluun, mutta saahan sitä haaveilla ja pitää haaveilla, se pitää mielen 
virkeänä.
VIIMe VIIKOLLA juhlittiin keski-ikään päässyttä lomituspalvelua. 
Onnea ja kiitos kaikille raskaan työn tekijöille. Lomituspalvelut ovat 
saaneet alkunsa maatilojen emäntien vaatimuksesta ja on ainutlaa-
tuinen systeemi, sillä muualla maailmassa ei vastaavaa järjestelmää 
ole käytössä. Ruotsissa ja Norjassa on ainakin ollut lomitusjärjestel-
mä, mutta hieman eri muodossa kuin meillä täällä. Nykyisestä tilan-
teesta en osaa sanoa. Silloin, vuonna 1974 lomaoikeus oli kuusi päi-
vää, paljon on siitä edetty tähän päivään, kun nyt oikeus on 26 päivää 
ja lisäksi on mahdollista ostaa lomapäiviä. Myös sijaisapuun on mah-
dollisuus eli sairausloman ajaksi, äitiysloman, isyysloman tai vaikka-
pa aikuiskoulutuksen ajaksi. Sijaisapu on aina maksullista lomitusta ja 
vaikka sanotaan että vuosiloma on maksuton, niin tavallaan siitäkin 
maksetaan, koska pakollinen MYEL-vakuutus on lomituspalveluiden 
edellytyksenä ja niistä kertyy vuodessa useampi tuhat euroa mak-
sua. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jaksaminen tällaisessa työssä jota 
tehdään joka päivä, on sen arvoista. Nykyisellä järjestelmällä viljeli-
jä saa yhden vapaapäivän kahden viikon työjaksossa, mikäli vuosilo-
man pitää tasaisesti. Ei liikaa, vaikka hallitus on tältäkin puolelta vaa-
timassa taas uusia säästöjä.
SÄÄSTöT ovatkin puhuttaneet taas viime aikoina. Leikataan ja ki-
ristetään, tämä on ollut hallituksen linja. Ymmärrän sen, että ei val-
tionkaan rahapussi ihan pohjaton ole, mutta silti kritisoin monen 
muun lailla niitä kohteita, mistä säästetään. Parempia säästökohtei-
ta tiukassa taloustilanteessa olisi vaikkapa puoluetukien poisto ko-
konaan. Säästö olisi 34 miljoonan euron luokkaa. Tai vaikkapa valtion 
tuki Guggenheimille. Kulttuuri-ihmiset ärähtävät tästä, mutta jos sa-
mantyyppiset Kiasma ja Ateneum ovat jo olemassa eivätkä kävijä-
määrät riitä sinnekään, niin mistä niitä Guggenheimiin saadaan. Lisäk-
si tulee vuosittaiset lisenssimaksut. 
VeROJA kiristetään, joista tänne harvaan asuttuun pohjoiseen 
osuu kipeimmin polttonesteiden verotus sekä ajoneuvovero. Täällä 
kun se oma auto tai kaksi samassa perheessä on suorastaan pakollis-
ta pitkien välimatkojen ja työn takia. Joku voisi tietenkin sanoa, että 
muuttakaa kaupunkiin, niin ei ole sitäkään ongelmaa. Siitä taas tuli-
si uudet ongelmat, jos me kaikki yrittäisimme sinne kasvukeskuksiin. 
Työmatkakulujen omavastuu osuutta nostetaan, mutta onhan täällä 
maalla asuminen muuten edullisempaa kaupunkiin verrattuna, joten 
kestetään sekin. Ehkä meillä on järkevää yrittää pitää tämä koko Suo-
mi asuttuna ja mahdollisimman pitkälle omavaraisena, varsinkin nyt 
kun levottomuus Euroopassa on lisääntynyt huolettavasti. 
TunTuu jotenkin uskomattomalta seurata Ukrainan tilannetta. 
Olen kuitenkin sitä ikäpolvea, että olen oppinut siihen, että täällä Eu-
roopassa saamme elää rauhassa ja sota sekä väkivalta kuuluvat Lähi- 
itään ja jonnekin Afrikkaan. Televisiokuva ja uutiset Ukrainasta tun-
tuu suorastaan pelottavilta ja kun lukee asiantuntijoiden lausuntoja 
tilanteesta, niin väkisin tulee huoli meidän kaikkien tulevaisuudesta. 
Luulisi tänä päivänä olevan sellaista sivistystä ettei tämäntapaisia so-
tatoimia olisi, jossa toisen alueelle mennään väkivalloin, mutta maa-
ilma on ihmeellinen.
nAuTITAAn me kuitenkin nyt tästä keväästä ja vaikka auringon-
paiste on taas vaihtunut harmaaksi ja sateeksi luotetaan siihen että 
pian saamme nauttia lämmöstä, vihertyvistä kentistä sekä auringon-
paisteesta. 
unelmoiden,
Emäntä

Suomen riistakeskus Ou-
lun alueella metsästyskau-
den 2013 jälkeen jäävä hirvi-
kanta on alimmillaan sitten 
1990-luvun puolivälin. Riis-
ta- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen tuottaman 
laskennallisen arvion mu-
kaan nykyinen hirvikanta 
on noin 8 200 yksilöä eli 2,2 
hirveä tuhannella hehtaaril-
la. Tämä tarkoittaa kannan 
käytännössä säilyneen edel-
lisen vuoden tasolla. Kuul-
tuaan sidosryhmiä Oulun 
alueellinen riistaneuvos-
to asetti kannan koolle met-
sästyskauden 2014 jälkeen 
tavoitteeksi 2,0 – 3,2 hirveä 
tuhannella hehtaarilla. Koil-
lismaalle vastaava luku on 
ainoastaan 2,0 – 2,5 hirveä, 
mikä mahdollistaa kannan 
alueellisten erityispiirteiden 
huomioonottamisen met-
sästyksessä. Näillä tavoite-
määrillä halutaan turvata 
hirvikannan maltillinen kas-
vattaminen.

Metsästyksessä syksyllä 
2013 Oulun alueella saaliik-
si saatiin 4801 hirveä, joista 
2334 oli aikuisia ja 2467 va-
soja. Lupia käytettiin 87,5 
prosenttia myönnetyistä lu-
vista. Vuoden 2012 saalis oli 
5597 hirveä, jolloin lupien 
käyttöaste oli vajaa 78 pro-
senttia.

Hirvikannan hoidon 
tavoitteet riistakeskus Oulun alueelle

Pudasjärvellä  
hirvikanta erittäin 
alhainen
Pudasjärven riistanhoito-
yhdistyksen alueella syk-
syn 2013 hirvisaalis oli 267 
aikuista hirveä ja 205 vasaa. 
Aikuisten hirvien saalis ja-
kautui 134 naaras- ja 133 
uroshirveen. Pyyntilupia 
oli yhteensä 456 kpl. Pyyn-
tilupien keskimääräinen 
käyttöaste oli vajaa 81 pro-
senttia vaihdellen alueesta 
riippuen vajaasta 66 vajaa-
seen 96 prosenttiin. Verrat-
tuna Oulun alueen keski-
määräiseen jäljelle jäänen 
hirvikannan kokoon (2,2 
hirveä tuhannella hehtaaril-
la) Pudasjärvellä kannan ar-
vioidaan nyt olevan tämän 
alapuolella. Pudasjärvellä 
kanta on tällä hetkellä erit-
täin alhainen ja ottaen huo-
mioon tavoitteet lupamää-
riä kaudelle 2014 tullaan 
todennäköisesti laskemaan.

Tällä hetkellä Oulun 
alueella hirvikannassa on 
RKTL:n arvion mukaan 1,97 
naarasta urosta kohden. 
Uroskanta on Oulun alu-
eella nuorta ja vasatuotto 
koko alueella oli noin 60 va-
saa 100 aikuista hirveä koh-
den. Vasatuotto on paikoin 
huomattavasti korkeam-

malla tasolla Oulun alueen 
eteläisissä osissa verrattu-
na Oulun ympäristöön ja 
Koillismaahan. Riistakes-
kus Oulun alueella hirvi-
eläinten aiheuttamat met-
sävahinkoarviot vuonna 
2013 olivat noin 200 000 eu-
roa, mikä on alueen alhaisin 
lukema 2000-luvulla. Hir-
vikolarien määrä vuonna 
2013 oli 163 ja vuonna 2012 
vastaavasti 136.

Hirvikannan rakenteen 
osalta tavoitteena on saa-
vuttaa 4-5 vuoden aika-
na valtakunnallisen hirvi-
kannan hoitosuunnitelman 
(luonnos) mukainen kanta, 
jossa tulisi olla enintään 1,5 
naarasta yhtä urosta koh-
den ja vuosittain metsästyk-
sen jälkeen hirvikantaan tu-
lisi jäädä 20 – 30 prosenttia 
vasoja. Lisäksi tavoitteena 
on nostaa uroshirvien kes-
ki-ikää metsästäjien ohjeis-
tuksen ja neuvonnan avulla 
erityisesti Oulun eteläisellä 
alueella. Tavoitteilla pyri-
tään pitämään hirven aihe-
uttamat vahingot alhaisella 
tasolla ja varmistamaan kui-
tenkin hirvikannan perin-
nöllinen monimuotoisuus. 
Kannan tasapainoinen ra-
kenne helpottaa myös hir-
vikannan koon hallintaa.

Hirvitalousaluejakoa 

ollaan parhaillaan tar-
kistamassa ja alueelli-
nen riistaneuvosto vah-
vistaa hirvitalousalueet 
vuoden 2014 aikana. Hirvi-
kannan hoitotavoitteet tul-
laan tarkentamaan hirvita-
lousaluekohtaisiksi vuonna 
2015. Juttu on koottu Suo-
men riistakeskus Oulun tie-
dotteen pohjalta. PK

Hirvikannan hoitosuun-
nitelman tavoitteena on 
pitää hirven aiheuttamat 
vahingot alhaisella tasol-
la ja varmistaa kuitenkin 
hirvikannan perinnöllinen 
monimuotoisuus sekä 
kannan tasapainoinen ra-
kenne.

Aittojärvellä pilkittiin ihan 
kilpailumielessä lankalau-
antaina 19.4., kun kyläseura 
järjesti perinteiset pilkkikil-
pailut. Viime vuonna kisa oli 
kuukautta aikaisemmin, jol-
loin kala ei ollut oikein ha-
lukas tulemaan ihmisten il-
moille. Tämän vuoden saalis 
oli lähes 6,5 kiloa edellistä 
vuotta parempi. 

Järven selältä puhalta-
nut tuuli oli navakkaa, mut-
ta miehet laittoivat suojia 
sen verran, että makkaratu-
let pysyivät grillissä ja kah-
vit lämpiminä.

Aittojärvessä antelias Ahti

Jokainen pilkkijä sai saa-
lista ja jokainen myös kotiin 
viemisiä joko palkinnon tai 

arpaonnen ansiosta. Parhaan 
saaliin veti jäälle hyvän har-
joittelujakson ansiosta Eino 
Taavitsainen. Lasten sarjas-
sa eniten kaloja kiskoi Lau-
ri Komulainen ja naisten sar-
jassa Sari Pähtilä.

Aittojärven kyläseura ry. 

kiittää kaikkia yhteistyö-
kumppaneita onnistuneesta 
ulkoilutapahtumasta.

Sihteeri

Koko kisan voittaja Eino Taavitsainen sai hyllyynsä ko-
risteeksi komean pokaalin, jonka saa omaksi kolmella 
kiinnityksellä.

Aittojärven jää on vielä vahvaa, mutta rannat olivat niin paljon auki että jäälle meno 
tapahtui ponttooneja pitkin.

naisten sarjan voiton niia-
si Sari Pähtilä.

Lapsista parhaan saaliin 
jään päälle veti Lauri Ko-
mulainen.
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Pudasjärvellä Heino Ervas-
tin vetämässä Koillismaan 
yksityistieverkon kehittä-
mishankkeen järjestämässä 
yksityistiepäivässä 9.4. an-
nettiin tietoa tiekunta-asi-
oissa. Tieisännöinti nousi 
tärkeäksi puheenaiheeksi. 
Tilaisuudessa esittäytyivät 
Tieisännöinti Mika Rahja, 
Otso metsäpalvelut, sekä 
Maanmittauslaitos. Tär-
keäksi puheenaiheeksi nou-
si myös metsäteiden kun-
nostus.

Kevät on yksityisteiden 
tiekunnissa vilkasta aikaa. 
Vuosikokousten järjestelyt 
ovat käynnissä, valmistel-
laan tilinpäätöksiä ja mieti-
tään seuraavan vuoden tai 
vuosien talousarviota.

Moni tiekunta ja tien-
pitäjä joutuu myös totea-
maan  talven ja roudan ai-

Tieisännöinti tulevaisuuden ammatti

heuttamat rasitukset ja 
vauriot tierakenteissa sekä 
miettimään niiden korjaa-
mista. Kunnossapitotoi-
mien ja kustannuksien jat-
kuva kasvaminen herättää 
tiekunnissa monia kysy-
myksiä. Osakkaiden vuosit-
taisia tiemaksuja joudutaan 
korottamaan eikä asian pe-
rusteleminen yksittäiselle 
tienkäyttäjälle ole aina niin 
helppoa.

Kunnossapitoa vai 
kunnostusta
Yksityisteiden kunnossa-
pitoon kuuluvat normaa-
lit vuosittaiset kunnossa-
pitotoimet, kuten lanaus, 
höyläys, rumpujen ja ojien 
kunnon tarkastaminen, pin-
tasorastuksen lisääminen, 
vesakonraivaukset ynnä 

muun jatkuvan tienkäytön 
vaatimat toimenpiteet. Sään-
nöllisellä kunnossapidolla 
voidaan siirtää järeämmät 
kunnostustoimet vuosiksi 
eteenpäin. 

Perusparantaminen tu-
lee tiekunnalle ja osakkail-
le mietittäväksi tilanteessa, 
missä kohtuullisin kunnos-
sapitokustannuksin ei tie-
tä pystytä pitämään siinä 
kunnossa, mitä sen käyttö 
ja vaatimukset edellyttävät. 
Tyypillinen perusparannet-
tava kohde on rakennettu 
1970-80 -luvuilla. Tierunko 
on vuosien saatossa menet-
tänyt muotonsa, runkokiviä 
pitää kierrellä, ojat ovat kas-
vaneet umpeen ja tierummut 
tukkeutuneet. Tiestä on ka-
donnut pintakerros eikä tie-
tä pysty enää huoltamaan la-
naamalla. On aika pistää tie 

uusiin puihin!
Parantamishanke tiekun-

nalle ja sen osakkaille on iso 
asia ja sen käynnistämises-
tä päätetään tiekunnan ylei-
sessä kokouksessa. Hanketta 
kannattaa valmistella huo-
lella ennen päätöksen tekoa 
ja käyttää siinä tarvittaessa 
asiantuntijoita esimerkiksi 
tien kuntokartoituksessa ja 
alustavien kustannusarvioi-
den laatimisessa. Tien perus-
parantaminen on osakkail-
le huomattava investointi, 
mutta hyvin suunnitellun 
ja toteutetun hankkeen jäl-
keen voidaan tietä hyödyn-
tää osakkaiden eri tarpeisiin 
huoletta vuosikymmenien 
ajan, normaaleja kunnossa-
pitotoimia unohtamatta.

Valtiolta vielä  
saatavissa avustuksia
Valtion rahoitus yksityis-
teiden parantamishankkei-
siin on ollut laskusuunnas-
sa jo useiden vuosien ajan. 
Asutusta varten rakennet-
tujen yksityisteiden korjaus-
hankkeet saavat jonottaa 
avustuspäätöksiä entistä pi-
tempään ja tiestömme kun-
totaso heikkenee vauhdilla. 
Siltahankkeet haukkaavat 
suuren osan ELY-keskuk-
sien jakamista yksityistiea-
vustuksista, eikä määräraho-

ja riitä kuin osaan kuivatusta 
ja kantavuuden parantamis-
ta vaativiin kohteisiin.

Pitkien avustusjonojen 
takia kannattaa tiekunnan 
miettiä myös tien kunnosta-
mista ja täsmäkorjauksia ko-
konaan omarahoitteisesti. 
Tämä ei aina ole edes kallein 
vaihtoehto, kun hankkeen 
suunnitteluun ja toimenpi-
teiden kohdentamiseen pa-
nostetaan riittävästi.

Myös metsäteiden avus-
tuksiin on odotettavis-
sa muutoksia. Uusi Keme-
ra-laki on valmisteilla ja se 
voi tuoda myös metsäteiden 
avustuksiin huomattaviakin 
heikennyksiä.

Metsätien  
rakentaminen ja 
perusparantaminen 
kannattaa 
Hyväkuntoinen ja kohtee-
seen perille asti vievä met-
sätie nostaa metsä- ym. 
kiinteistöjen arvoa monella 
tapaa. Toimiva kulkuyhte-
ys helpottaa metsänhoito- ja 
hakkuutöiden suorittamis-
ta, mahdollistaa vapaa-ajan 
asuntojen paremman hyö-
dyntämisen ja parantaa met-
sien ympärivuotista käyt-
töä. Myös puu-, metsätila- ja 
kiinteistökaupassa on mer-
kitystä, millainen pääsy met-

Valtuustosalissa järjestetyn Tiekuntapäivän asiantuntijoina oli paikalla muun muas-
sa tieisännöitsijä mika Rahja ja OTSO- metsäpalveluista Petri Törrönen.

säpalstalle on. 
-Kelirikon kestävä tie nos-

taa myytävän puun hintaa ja 
tuo tiesijoituksen nopeasti-
kin takaisin, toteaa metsä-
palveluesimies Petri Törrö-
nen OTSO Metsäpalveluista. 

-Jos olet huomannut, että 
metsääsi tai mökillesi johta-
va metsätie on kunnostuk-
sen tarpeessa tai sinulla on 
tarpeita uuden metsätien 
rakentamiselle, kannattaa 
tieprojekti käynnistää heti 
ja varmistaa valtion avustus 
nykyisellä ehdoilla. Kartoi-
tamme parasta aikaa tulevan 
maastokauden kunnostus-
kohteita. Kaikki kohteet ei-
vät ole välttämättä tiedossa, 
joten tiekuntien ja osakkai-
den kannattaa olla myös itse 
aktiivisia ja tilata tien tai sil-
lan kuntokartoitus sekä sel-
vitys rahoitusmahdollisuuk-
sista hyvissä ajoin ennen 
maastokauden alkua, selvit-
tää Törrönen.

Jos tiekunnassa on he-
rännyt keskustelu peruspa-
rannustarpeesta tai on jopa 
tehty päätös perusparan-
nuksesta, kannattaa ottaa 
yhteyttä paikallisen OTSO 
metsäpalvelujen toimihenki-
löön. Hänen asiantuntemuk-
sellaan päästää suunnitte-
lusta käytännön tekemiseen.

Heino Ervasti

Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490, 050 4130 893
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Käyntiosoite: Lukiontie 4

Pudasjärven kansalaisopiston ja kulttuuritoimen lasten ja nuorten ilmaisu-
taitoryhmän 

nÄYTeLMÄeSITYS KAnSALAISOPISTOn 
SALIKISSA

”ARenKuLAn höMehöRhöT”
su 4.5.2014 klo 15.00

Näytelmän kesto n. 45 minuuttia. 
Vapaapääsy, tervetuloa!

Ohjaajat: Marja-Liisa Väyrynen ja Kaarina Nevanperä, puh. 040 5423 184.

Kevätnäyttelyt jatkuvat!

Kansalaisopiston lasten kevätnäyttelyn avajaiset
Pohjantähdessä ti 6.5.2014 klo 18.00

Näyttely avoinna 7.-27.5.2014 ma-ke klo 15.00 - 20.00, 
la-su klo 14.00-17.00

Työkeskuksen taidepiirin näyttely kirjastossa 
5.-28.5.2014

Taidepiirin ohjaaja Kristina Salmi. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina.

Tervetuloa!

hAAMunÄLÄSTÄ RuOKATRAnSSIIn 
- AuTTAAKO PSYKOLOgIA PAInOnhALLInnASSA?

Luento painonhallinnasta Pohjantähden auditoriossa 
ma 5.5.2014 klo 18.00

Luennoitsijana PsM, terveyskeskuspsykologi, 
työterveyspsykologi Satu Hautala. Vapaapääsy.

KAuneIMMAT KOuLuLAuLuT
ma 12.5.2014 klo 18.00 kansalaisopiston Salikki

ma 19.5.2014 klo 19.00 Kuren kylätalo
ma 26.5.2014 klo 19.00 Paukkerin kylätalo

OPPILASMATIneA 
ti 20.5.2014 klo 18.00 seurakuntatalolla

Konsertti ”Kulkuri ja Reissumies”
la 24.5.2014 klo 18.00 Salikissa

Kansalaisopiston musiikinopiskelijat esiintyvät
Konsertin päätteeksi Sukkatanssit

Vapaapääsy, tervetuloa!

ITÄMAISen TAnSSIn WORKShOP  
SALIKKI/Simona Muwazi 5.-12.6.2014 
ma 17.00-20.00 15 €
Ensimmäisen kerran aiheena klassinen egyptiläinen koreografia. Kappaleena 
”Zeina”, yksi maailman tunnetuimmista itämaisen musiikin klassikoista, jos-

sa vaihtelevaa rytmiä, kaunis melodia ja tanssissa pehmeät mutta tehokkaat 
liikkeet. Toisen kerran teemana on ”shaabi”, eli egyptiläinen napatanssi, jonka 
tausta on komedia. Musiikki on modernimpaa, liikkeet nopeampia ja egypti-
läistä ”street”-tyyliä. Ilmoittautuminen 27.5.2014 mennessä.

KÄPYPITSIKuRSSI 11040010 
PUDIKIN ISO LUOKKA/Raili Ukura
la 26.4.2014 klo 10.00-14.00 12 € 
Kurssilla on vielä tilaa!
Viikoittain kokoontuva kurssi toteutetaan ensi lukuvuoden aikana. Ei kuu-
lu kurssipassiin.

LuO KAunISTA MeTALLILAngASTA JA -VeRKOSTA 
KUVATAIDELUOKKA6.-15.5.2014                                      ti 17.00-20.45 
26 € Leila Kyngäs-Teeriniemi
Kurssilla väännellään metallilangasta kevään perhosia, hämähäkkejä ja niille 
verkkoja, sekä kettuja, ”hörhiläisiä”, sisiliskoja ym. eläimiä sekä tukikehikoita 
kukille ulkokäyttöön metallilangasta ja verkosta. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoit-
tautuminen 29.4.2014 mennessä.

MOSAIIKKIA JA 
BeTOnIA PuuTARhAAn 11041003 
KERAMIIKKALUOKKA 12.-26.5.2014 
ma 17.00-20.45 26 € 
Leila Kyngäs-Teeriniemi
Kurssilla päällystetään mosaiikilla erilaisia materiaaleja. Valmistetaan pie-
niä betonikoristeita puutarhaan. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoittautuminen 
29.4.2014 mennessä.

MuSKARI la 24.5.2014. Ryhmät: 6 kk - 1 v. klo 10.00-10.30, 1 v - 2 v. klo 
10.30-11.15, 3 v. - 4 v. klo 11.15-12.00, 5 v. - 6 v. klo 12.15-13.00.

TehOKÄVeLYTAPAhTuMAT 
PE 25.4. ja 23.5.2014 klo 18.00

Ohjaajana Jimi Parkkinen. 
Kokoontuminen Puikkarin pihalle.

KeSÄnYRKKeILY  
SALIKKI/Janne Ahonen 4.6.-6.8.2014 
ke 17.30-18.45 27 €

KeSÄTAeKWOn-dO  
SALIKKI/Janne Ahonen 4.6.-6.8.2014 
ke 19.00-20.30 27 €

 KuRenTAnSSI-TAnSSILeIRIT
Leireille ovat tervetulleita kaikki tanssijat ja erityisesti KurenTanssi-ta-
pahtumasta kiinnostuneet tai siihen mukaan tulevat tanssijat.

La 26.4.2014 klo 12.00-16.00 12 € 
KOSKENHOVI/Ensio Koivula
”Vahvasti kotimaista” -teemalla tanssilajeina tango, fusku ja masurkka.

La 24.5.2014 klo 12.00-16.00 12 € 
SUOJALINNA/Päivi Perttunen ja Ensio Koivula
”Lattarien lumoa” -teemalla tanssilajeina rumba, samba ja cha-cha.

nuORTen TAnSSI- JA eLOKuVALeIRI 25 €
Leiri sisältää kaksi eri kurssia, jotka toimivat samanaikaisesti ja muo-
dostavat yhdessä kokonaisuuden. Ilmoittaudu vain toiselle leirille. 
Huom. leirille on ennakkoilmoittautuminen. Molempien leirien info-
tilaisuus pidetään Pohjantähden auditoriossa to 8.5.2014 klo 15.30-
16.00.

nuORTen KATuTAnSSILeIRI 16 t
KOSKENHOVI/Julian Owusu 23.-25.5.2014 
 pe klo 17.00 - su klo 17.00
Leirillä tanssitaan katutanssia ja tehdään koreografia, joka kuvataan 
leirin aikana elokuvatraileria varten. Opettajana toimii koreografi Ju-
lian Owusu. Lisätietoja ja Ilmoittautumiset 6.5.2014 mennessä Elina 
Uusi-Illikainen, puh. 050 444 1146.

nuORTen eLOKuVALeIRI 20 t
KANS.OPISTO, KUVATAIDELUOKKA to 8.5.2014 klo 16.00-17.30, 
 to 15.5.2014 klo 15.15-16.45
KOSKENHOVI 23.-25.5.2014 pe klo 17.00 - su klo 17.00
Leirillä kuvataan elokuvatraileri ja tehdään käsikirjoitus tulevaa elo-
kuvaprojektia varten. Opettajana toimii elokuvan ohjaaja Niina Aitto-
oja. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 6.5.2014 mennessä Niina Aitto-oja, 
puh. 050 409 6653

Yhteistyössä kansalaisopisto, Nuorten tuki ry, kulttuuritoimi, Yhtei-
söhautomo -hanke, Liikuntaa kaikille -hanke ja Punaisen ristin Pudas-
järven osasto.

PeRInTeInen TAeKWOn-dO KeSÄLeIRI 
LIIKUNTAHALLI 16.-18.5.2014 
pe 17.30-21.00, la 10.00-21.00, su 10.00-18.00 36 €

Kurssilla myös vesitaekwon-do -harjoituksia. Kurssimaksu sisältää 5 
€:n uintimaksun. Ei kuulu kurssipassiin. Ohjaajana Janne Ahonen. Lei-
rillä ohjaamassa myös Taekwon-Do Akatemian ja Tornion Taekwon-
Do seuran opettajia. 

Leiri on avoinna kaikille vyöarvoille. Myös keväällä keltaisen vyön 
suorittaneet harrastajat tulevat saamaan leirillä paljon uutta oppia ja 
tutustumaan muihin lajin harrastajiin, joten reippaasti mukaan vain. 
Leiripaikkana on Pudasjärven liikuntahalli. Leiristä myönnetään 12 
harjoitusmerkintää (2 kpl/pe, 5 kpl/la ja 5 kpl/su). Leirillä on mahdol-
lisuus ruokailuun, johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta eri-
tyisruokavaliotoiveet tulee ilmoittaa ajoissa sähköpostilla osoittee-
seen ruokailu@xlnt-sport.fi. Ruokailumaksu 14 euroa/päivä, sisältäen 
lauantaina päivällisen sekä iltapalan ja sunnuntaina aamupalan sekä 
lounaan. Muista tutustua etukäteen leirin turvallisuussuunnitelmaan 
ja tarkistaa että lisenssivakuutuksesi on voimassa. Leirille ei ole en-
nakkoilmoittautumista, vaan ilmoittautuminen ja leirimaksu suorite-
taan lauantaina ennen ensimmäisiä harjoituksia. Ruokailumaksu mak-
setaan erikseen ruokailun yhteydessä. Yöpaikka sisältyy leirin hintaan. 

Lisätietoja janne@xlnt-sport.fi tai puh. 040 911 5929.

PudASJÄRVen KAnSALAISOPISTO TIedOTTAA
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVi

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOLLA

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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

LEIRINTÄALUE, MAJOISTUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

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

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KONEPAJAT

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKE-

MISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!  

Ilmoita palveluhakemistossa 
puh. 040 1951 732

MAINOSTEKSTIILEJÄ

Lankalauantaina pidet-
tyyn Korpisenjärven pilk-
kikisaan osallistui 23 pilk-
kijää. Erittäin kylmä ja 
vinkka tuuli saattoi vaikut-
taa osallistujamäärään. 

Kaksi tuntia kestäneen 
pilkkikisan aikana ei ka-

Korpisen pilkkikisassa pienet saaliit
lakaan liikkunut. Kaikkien 
osallistujien yhteinen kala-
saalis jäi alle kiloon. 

Parhaiten kisassa onnis-
tui nuorten sarjan voitta-
ja Mikko Juurikka. Hän sai 
suurimman kalasaaliin eli 
326 grammaa, jolla hän olisi 

voittanut miesten sarjankin. 
Samalla hän pokkasi sadan 
euron suuruisen rahapalkin-
non. Nuorten sarjassa toi-
seksi sijoittunut alle koulu-
ikäinen Jimi Vähäkuopus sai 
kalasaaliillaan palkinnoksi 
50 euroa. Muita osallistujia 

kisassa ei ollut.
Naisten sarjan voittaja 

Miia Alkula vaikutti olevan 
varsin hämmästynyt voitos-
taan ja sadan euron suurui-
sesta palkintosummastaan. 
Toisen palkinnon kuittasi Si-
nikka Paukkeri ja kolman-

nen Pirjo Ylikoski.  
Miesten sarjan kolme pa-

rasta olivat Jaakko Alatalo, 
Pentti Ylilehto ja Raimo Vä-
häkuopus. 

Niemelän pihapiiriin pys-
tytetyssä kisakeskukses-
sa kävi kuutisenkymmentä 

henkilöä nauttimassa buf-
fetin tarjoilusta ja tapaa-
massa tuttaviaan. Samalla 
he saivat käydä tutustu-
massa vanhaan Niemelän 
taloon. RR
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN

Myydään tuoretta koivuhalkoa 
P. 040 596 5934.

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

Koivuhalkoja ja latokehikoita, 
p. 0400 294 454.

Todella kaunisääninen italialai-
nen Paolo Soprani pianohar-
monikka, hp 950 €. P. 045 357 
4399.

Honda Transalp 600V. vm -92, 
hyvät renkaat, rissat ja ketingit, 
3 civin laukkua, uusi istuin jne.
Kaikki toimii.Siinä pyörä maas-
toon ja maantielle! H.1750 €. P. 
040 524 2541.

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

Ostetaan kunnossa oleva trak-
tori. Esim. Valmet 502/702 tai 
muu vastaava. Muukin merkki 
käy. Myös lumilinko mahdol-
lisesti mukaan. Saa olla etu-
kuormaaja, takalana tms.P. 
040 524 2541.

Ostetaan 100-200 neliömetriä 
käytettyä kattopeltiä, P. 0400 
294 454.

KUUKAUDEN LUKUVINKIT
KUUKAUDEN LUKUVINKKIKIRJAT LÖYTYVÄT PUDASJÄRVEN KAUPUNGINKIRJASTOSTA

LUKUVINKKI  
LAPSILLE
Hytönen, Ville:  
Hipinäaasi apinahiisi 
(2013)

Hipinäaasi apinahiisi on 
satu kahdesta yksinäises-
tä eläimestä, joilla on mo-
lemmilla oma erikoislaa-
tuinen piirteensä. Pieni 
keuhkorikkoinen aasi sa-
noo ”hiih, hiih”, ja suu-
resta kömpelöstä apinasta 
kuuluu kävellessä ”hs-
shh, hsshh”. Niin kuin jos-
kus käy, toiset metsän eläi-
met naureskelevat niiden 

kummallisuuksille. ”Hipinä-
aasi apinahiisi!” ne nimitte-
levät onnettomana hipisevää 
aasia ja surkeana laahusta-
vaa apinaa. Mutta kun aasi 
ja apina eräänä päivänä koh-
taavat toisensa, kaikki yllät-
täen muuttuu.

Ville Hytösen toinen las-
tenkirja on lämmin satu ys-
tävyydestä sekä siitä, kuin-
ka olemme kaikki erilaisia ja 
juuri siksi niin samanlaisia. 
Tarina juoksuttaa eteemme 
joukon värikkäitä eläinhah-
moja, joista Matti Pikkujäm-
sän kuvitus maalaa todelli-
sia persoonallisuuksia.

LUKUVINKKI 
AIKUISILLE
Erickson, Carolly:  
Minä, Marie Antoinette 
(2012)

Juuri ennen kuin Ranskan 
kuningatar Marie Antoi-
nette mestataan vallanku-
mouksen melskeessä, hän 
kirjoittaa viimeiset sivut päi-
väkirjaansa. Uskollinen pal-
velijatar salakuljettaa vanki-
lasta päiväkirjan, joka kertoo 
huikean tarinan siitä, mi-
ten 14-vuotias wieniläistyttö 
naitetaan poliittisista syistä 
Ranskan kruununprinssille 
Ludvig XVI:lle.

Carolly Ericksonin histo-
riallinen romaani kuvaa Ma-
rie Antoinetten ylellistä elä-
mää, mutta tavoittaa myös 
kuningattaren elämän risti-
riidat: Marie Antoinette tuli 
tunnetuksi Versailles’n pa-

latsin alueelle rakennutta-
mastaan idyllisestä maalais-
kylästä, jossa hän sai elää 
vapaammin kuin keskel-
lä hovin humua ja juonitte-
luita. Todellisuus kuitenkin 
väijyi heti palatsin muurien 
takana, sillä Ranska oli lähel-
lä vararikkoa ja katovuodet 
lisäsivät kurjuutta ja nälän-
hätää. Itsevarman oloinen 
kuningatar kallisarvoisissa 
vaatteissaan kaipasi hänkin 
vain oikeaa rakkautta ja hy-
väksyntää.

Minä, Marie Antoinet-
te kertoo kuningattaren us-
komattoman elämäntari-
nan Versailles’n hovihumun 
koukeroista Ranskan vallan-
kumouksen vankeuteen ja 
nöyryytykseen. Välillä vuo-
ron saavat lyhyet rakkauden 
ja onnen hetket: Marie An-
toinette matkustaa rakkaan 
kreivi Axel von Ferseninsä 

LUKUVINKKI 
NUORILLE AIKUISILLE
Smale, Holly:  
Geek girl  
(2013)

15-vuotias Harriet on nört-
ti. Niin joku kirjoitti hänen 
laukkuunsa, ja tarkistettu-
aan sanan merkityksen sa-
nakirjasta Harriet on sa-
maa mieltä. Hän keräilee 
outoa nippelitietoa ja pu-
keutuu Nalle Puh -paitoi-
hin, koska ei voisi vähem-
pää välittää muodista tai 
tyylistä. Mutta kun Har-
rietin paras ystävä, mal-
linurasta haaveileva Nat 

raahaa hänet muotimessuil-
le, käy hullusti. Ison malli-
toimiston kykyjenetsijä nap-
paa Natin sijasta haaviinsa 
Harrietin, josta tulee maa-
ilmankuulun muotisuun-
nittelijan uusi kasvo ja ko-
koelman keulakuva. Mutta 
ennen kuin koulukiusatus-
ta ankanpojasta kuoriutuu 
täysiverinen joutsen, täytyy 
Harrietin selvitä muun mu-
assa nörttistalkkeri Tobys-
ta ja isän ja äitipuolen avio-
kriisistä...

Geek Girl - Matalalentoa 
mallitaivaalla on tyylipuh-
das romanttinen komedia 
ja lempeän suvaitsevainen 

LUKUVINKKI 
NUORILLE

Scarrow, Alex:  
Time riders (2013)

Uuden 6-osaisen sarjan en-
simmäinen osa. Sarjan en-
simmäisen osan myynti on 
jo nyt noussut huimiin lu-
kuihin.

Liam O’Connor, Maddy 
Carter ja Sal Vikram olisivat 
kuolleita, ellei herra Foster 
olisi pelastanut heitä viimei-
sellä hetkellä onnettomuu-
desta ja tehnyt heistä aika-

ajankuva. Britanniassa hel-
mikuun lopussa julkaista-
va kirja aloittaa kolmiosai-
sen sarjan, jonka oikeudet on 
myyty jo kahdeksaan maa-
han.

kanssa Ruotsiin saakka. 
Hiljalleen verkko hallitsi-
japerheen ympärillä kiris-
tyy ja pakomahdollisuu-
det käyvät vähiin samaa 
vauhtia kuin Ranskan val-
lankumous saa kannat-
tajia. Kun giljotiinin terä 
lopulta hajottaa kunin-
kaallisen perheen, jäljellä 
on vain Marie Antoinetten 
urheus.

matka-agenteja. Agenttien 
tehtävänä on estää muita 
aikamatkustajia muutta-
masta maapallon histori-
an tapahtumia mutta työ 
ei suinkaan ole helppo.

Ensimmäinen tehtävä 
vie agentit toisen maail-
mansodan aikaan seuraa-
maan natsien tuhotöitä.

Jongulla Paukkerinharjun kylätalolla 
yksiö (46 m2) ja kaksio (41 m2). 

Tied. puh 040 829 6999.

vuokrattavana

VUOKRATTAVANA

Pieni omakotitalo  
Syötekylällä. 

P. 0400 684 623

Kesseli Ry järjestää vap-
pupäivänä torstaina 1.5. 
Lakarin koululla koko 
perheen vapputapahtu-
man. Tilaisuus alkaa klo 
12 ja päättyy noin klo 16. 
Tapahtumassa on kai-
kenikäisille tarkoitettua 
yhteistä tekemistä ja oh-
jelmaa on sekä sisä- että 
ulkotiloissa. 0-3-vuotiail-
le on oma Formulakisa, 
jonka palkinnot sponso-
roi Oulun Karting Cen-
ter. Toivomme, että ta-
pahtumasta tulisi rento 
ja avoin hetki perheiden 
ja ystävien kesken.

Jutustelua voi har-
joittaa siman, kahvin ja 
munkkien herkuttelu-
jen parissa tai osallistua 
omien kysymysten kans-
sa paneelikeskusteluun, 
jonka aiheena on Kesseli 
ja Venäjän-Karjala. Kysy-
myksiin vastaamassa on 
edustajia Kesselin halli-
tuksesta ja vierailijoita 
Vienan Karjalasta, muun 
muassa teatterijohtaja 
Valentina Saburova Ka-
levalasta.

Nostoppina tapahtu-
vassa juhlassa palkitaan 
lasten hauskat vappu-

Wauvasta waariin, koko 
perheen wapputapahtuma III

asut. Lapset voivat kokeil-
la vanhempien kanssa on-
neaan onginnassa ja lapset 
voivat myös piirtää, kuun-
nella satuja tai askarrella 
oman vappuviuhkan Tun-
nelipesässä. Sisätiloissa voi 
seurata tietokoneelta ku-
vasarjaa Kesselin vuodesta 
2013 tai katsella suuria va-
lokuvia Vienan Karjalasta. 
Kahvilasta voi ostaa kah-
via, teetä, simaa, mehua ja 
munkkeja. Kahvilan tunnel-
mamusiikista vastaa hanu-
ritaiteilija Timo Pesiö. 

Keskipäivällä piha-alu-
eella on lemmikkieläinten 
näyttely. Yleisö voi äänes-
tää joukosta mielestään hel-
lyttävimmät ja eniten ääniä 
keränneet lemmikit omis-
tajineen palkitaan ilmaisilla 
munkkikahveilla ja muut-
kin saavat lohdutuspalkin-
non. Päivän aikana myös 
selviää, kuka on tapahtu-
mapäivän tarkin kapulan-
heittäjä! Waarit ja Mummot 
kisaavat tarkkuusheitto-
kisassa. Ulkomaisena vie-
raana tapahtumaan tulee 
Vuokkiniemen kylästä Vie-
nan Karjalainen teatteri- ja 
kansanlauluryhmä Kata-
ja. He laulavat karjalaisia 

lauluja ja esittävät hu-
moristisen näytelmän 
nimeltään Akkojen nai-
mapuuhat. Pudasjärvelle 
kotiutuneet kongolaiset 
ovat myös lupautuneet 
esittää omaa musiikki-
aan. 

Aikuiset voivat os-
taa pika-arpoja ja kokeil-
la onneaan vesipajatson 
pelaamisessa. Piha-alu-
eella temppuilevien 
skeittaajien tai skuuttaa-
jien kesken arvotaan pari 
pitsalahjakorttia. Tapah-
tuman lopussa kaikkien 
kesken arvotaan yksitois-
ta tsaijupakettia. Juttu on 
koostettu Kesselin tiedot-
teen pohjalta. PK

Hotelli Kurenkoskessa per-
jantaina 25.4.tanssimusiikis-
ta huolehtii Jarkko Honka-
nen yhdessä Taiga yhtyeen 
kanssa. Yhtye esiintyi vii-

meksi Kurenkoskessa maa-
liskuussa ja on näin pudas-
järveläisille entuudestaan 
tuttu viihdyttäjä. Taiga-yh-
tye on keikkaillut Jarkko 

Honkasen kanssa vuodesta 
2005. Jarkko on lappilainen 
laulaja-lauluntekijä, joka on 
tuonut iloa tanssipaikoille 
vuodesta 2004 lähtien. 

Jarkko Honkanen ja Taiga yhtye tanssittaa

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON 
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Tavarat kiertoon!!!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

bingot Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

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

Päävoittona 150 € lahjakortti.

Tervetuloa!
HnSwww.hetepirtti.fi

Puputus - Sirpa Tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syötteen 
luontokeskus, Erätie 1.
Kansalaisopiston kevätnäyttely 5.4.-29.4.  ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-
17, Kulttuurikeskus Pohjantähti.
Moottorisahaveistoksia ja öljyvärimaalauksia 17.3.-30.4. ma-ti ja to-
pe klo 10-19, ke klo 10-16. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla klo 18.30 alk. torstaina 24.4. Vappuviikolla ei 
tansseja.
Maisemailta hirvaskoskella to 24.4. klo 18.30-21.00, Hirvaskosken 
koulu, Jussintie 10.
Kirjallisuuspiiri to 24.4. klo 17.30-19.00. Tervetuloa kaikki vanhat ja uu-
det jäsenet! Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Tommy hellsten luennoi: Voiko heikkous olla vahvuutta? to 24.4.  klo  
19.  Vapaa pääsy, tervetuloa. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Omaishoidettavien virikepäivä pe 25.4. klo 10-14. Seurakuntakeskuk-
sen Kanttorila, Pappilantie 7.
Rinteet Rullalle ja Rokki Soi! Pe 25.4. Ajo, herkistelyä klo 18-20
La 26.4. Ajot klo 10-16. Päräytä kelkkasi Pikku-Syötteelle kauden päättä-
jäisiin!
Veteraanijuhla su 27.4. klo 10.30, Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Tiedotustilaisuus: avaustuskäytäntöjen uudistaminen ti 29.4. klo 
19.  Kaupungintalo, Varsitie 7.
Koululaisten uintikisat ke 7.5. klo 9.45-15.00, Virkistysuimala Puikkari, 
Tuulimyllyntie 4.

Pudasjärven Eläkeläiset ry
KIITTÄÄ LAHJOITTAJIA 
Jokilaaksojen aluejärjestön 

pilkkikilpailuun 9.4.2014.
Perhemarket, K-Supermarket, Vianor, Kylmänen, Kesport, 

Rautia, Pudasjärven Virkistyskalastajat ry, 
Pudas-Kone Oy, Pudasjärven Hautaus- ja Kukka ky 

Pihlaja, Pudasjärven Urheilijat, Pudasjärven 
Osuuspankki, Aarrearkku Oy, DNA, Fanni Hemmilä, 

Hanna Rantala, Leena Rantala, Hilkka Tihinen.
Pudasjärven Eläkeläiset ry

KIRPPIS
to-pe 24.-25.4. klo 10-15. 

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Kontiotuote Oy järjestää 
emoyhtiönsä PRT-Forest 
Oy:n tämän vuotisen perin-
teisen sählyturnauksen Pu-
dasjärvellä liikuntahallilla 
lauantaina 26.4. alkaen kel-
lo 9. Tapahtuma järjestetään 
vuorovuosin eri paikkakun-
nilla. Viimeksi Kontiotuote 
on ollut turnauksen järjestä-
jänä neljä vuotta sitten. Ellei 
peruutuksia tule, niin mu-
kana on seitsemän joukku-
etta, jotka ovat konserniin 
kuuluvien yritysten sisältä 
eri paikkakunnilta. Turna-
ukseen osallistuu joukkuei-
ta Oulusta, Pyhännältä, Tor-
niosta ja Lapinlahdelta sekä 
Pudasjärveltä. Kontiotuot-
teelta mukana on kaksi jouk-
kuetta.

Kovatasoinen sählyturnaus liikuntahallilla
Tapahtuma on konser-

nin työhyvinvointia edistä-
vän toiminnan eräänlainen 
huipentuma. Työntekijöil-
le kullakin paikkakunnal-
la on järjestetty sählypeli-il-
ta noin kerran viikossa, joka 
on myös harjoittelua jouk-
kueena. Peli-illat ovat yksi 
merkittävä keino luoda yh-
teenkuuluvuutta, kuin myös 
tutustua toisiinsa. Esimer-
kiksi Kontiotuotteella on Pu-
dasjärvellä yhteensä noin 
200 työntekijää. Toimistovä-
ki ja tuotannon työntekijät 
eivät välttämättä tapaa toi-
siaan muuten, kuin yhteisis-
sä peli-illoissa ja yrityksen 
kesä- sekä talvitiedotustilai-
suuksissa. Turnaus on hen-
geltään leikkimielinen, jos-

Kuva edelliskerran Pudasjärven turnauksesta neljä 
vuotta sitten.  
kin melkoisen kovatasoinen. 
Naisia on myös saatu mu-
kaan joukkueisiin. Osa Kon-
tion toisen joukkueen pelaa-
jista tulee Oulusta, missä he 
myös harjoittelevat, mut-
ta yhteishenki joukkueeseen 

löytyy nopeasti. Näin kertoo 
Johanna Riekki Kontiotuot-
teelta. Palkinto on kiertopo-
kaali, johon voittajajoukkue 
saa nimensä. Yleisöllä on va-
paa pääsy seuraamaan tur-
nausta liikuntahallille. PT

Aloitin huhtikuun alussa toi-
mittajan tehtävät Pudasjärvi-
lehdessä. Tilaisuus tutustua 
uuteen ammattialaan toteu-
tuu kolme kuukautta kes-
tävänä työkokeiluna. Am-
matiltani olen puuseppä ja 
kirvesmies. Varsinaisen an-
siotyöni olen tehnyt kirves-
miehenä. Pudasjärvelle olen 
muuttanut takaisin vuonna 
2011. Opiskelen, harrastan 
musiikkia ja liikuntaa mo-
nella tapaa (rummut, piano, 
kuntosali, tanssi).  Kirjoit-
taminen on ollut yksi har-
rastuksistani monenlaises-
sa muodossa jo hyvin kauan 
aikaa; pienet tarinat, kirjeen-
vaihto, lehtiartikkelit, mieli-
pidekirjoitukset.

Työnsä pitäisi saada ja 
osata valita niin, että sen te-

Opiskelu kannattaa aina
kemiseen olisi ainakin jon-
kinlainen ”palo” ja usko. 
Muuten se voi kuluttaa lop-
puun hyvinkin nopeasti. 
Opiskelu ja kouluttautumi-
nen avaavat ovia hyvin mo-
nenlaisiin mahdollisuuksiin 
toteuttaa kykyjään ja lahjak-
kuuttaan mieltään palkitse-
vasti. Kaikenlainen opiskelu 
on hyödyllistä, niin itseop-
pimisena toteutuvana kuin 
koulun penkistäkin hankit-
tuna oppina. Itse olen har-
rastuksieni kautta löytänyt 
mahdollisuuden tutustua ai-
van uudenlaiseen, mielen-
kiintoiseen työhön. Kukaties 
tutustumisjakso johtaa alal-
le kouluttautumiseen? Ai-
voja on hyvä ”kiusata” uu-
den oppimisella kaiken ikää. 
Ei niin pientä asiaa, etteikö 

opettelu/opiskelu ”hyöväi-
si”. Kannattaa olla ennakko-
luuloton kokeilemaan ja ot-
tamaan uusia haasteita sekä 
kyseenalaistamaan tottu-
muksiaan ja uskomuksiaan.

Juttuhommissa olen leh-
den toimituksessa pääs-
syt mukavasti alkuun. Työ-
yhteisö on toiminut kivasti 
kannustaen, opastaen ja ot-
taen minut yhdeksi jäsenek-
seen porukkaansa. Lehden 
toimittaminen lukijoiden lu-
ettavaksi on mielenkiintoi-
nen prosessi. Se alkaa aina 
jokaisen lehden ilmestyttyä 
uudelleen, eikä koskaan sa-
manlaisena. Työ on omal-
la tavallaan vastuullista ja 
haastavaa, mutta samalla 
myös palkitsevaa. Toimit-
tajan tehtävissä toivon ta-

paavani uusia tuttavuuksia 
kaikenlaisen rakentavan aja-
tustenvaihdon ja jutunteon 
merkeissä. Hymyillään kun 
tapaillaan!

Petri Turunen

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven torilla
pe 25.4. klo 9.00 alkaen

Pudasjärven kaupunki laatii 
yhteistyössä Pohjois-Pohjan-
maan ELY- keskuksen kanssa 
tiesuunnitelmaa uuden kou-
lukeskuksen liikennejärjeste-
lyjen parantamiseksi valtatiel-
lä 20 Varsitien ja Ritolantien 
liittymäalueilla. Samassa yh-
teydessä kaupunki laatii katu-
suunnitelmaa Nyynäjäntien 
ja Karhukunnaantien katu- ja 
kevyen liikenteen yhteyksis-
tä.

Tie- ja katusuunnitelma-
luonnoksia esitellään yleisö-
tilaisuudessa keskiviikkona 
23.4.2014 kello 18.00 kaupun-

Uuden koulukeskuksen 
liikennejärjestelyjä 
valmistellaan

gintalolla. Tilaisuudessa esi-
tellään laadittuja suunni-
telmaluonnoksia ja otetaan 
vastaan suunnitelmaa koske-
vaa palautetta ja ehdotuksia. 
Suunnitelmaluonnokset ovat 
nähtävänä lisäksi kaupungin 
nettisivuilla. Tiesuunnitelma, 
joka sisältää uuden Jussina-
hon alikulkukäytävän kevy-
en liikenteen yhteyksineen ja 
Ritolantien liittymän siirron 
suunnittelun, valmistuu tou-
kokuussa 2014, jonka jälkeen 
se lähetetään maantielain mu-
kaiseen käsittelyyn. Kaupun-
gin tiedotteen pohjalta PK

Lippu 12€ sis. ep

Perjantaina 25.4.
Pubissa: 

karaokea klo 21.00
Wintissä: klo 24-03.30  

DJ LEiLA

Salissa: 
JARKKO 

HOnKAnEn 
& TAiGA

Lauantaina 26.4.
Pubissa: karaokea klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ JARi

KURENKOSKI

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

Torstaina 24.4.
Pubissa: ViSA klo 19.00 alkaen vetäjänä Marko Koivula. 

HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Kaupungin kehittämisjoh-
tajan virka on ollut julki-
sesti haettavana 31.3.2014 
klo 15.00 mennessä. Mää-
räaikaan mennessä vir-
kaan tuli 29 hakemusta. 
Kaupunginhallitus päät-
ti 16.4. pitämässään koko-
uksessa kutsua kehittämis-
johtajan virkaa hakeneista 
haastatteluun seuraavat 
henkilöt: KTM Alaheik-
ka Risto, OTM Haro Heik-
ki, FM Harilahti-Juola Vir-
pi, TaM Juurikka Maria, DI 
Pietiläinen Jorma, DI Päivö-
lä Juha-Matti, FM Rantaka-
ri Matti, FK/FM Ylisirniö 
Helena. Haastattelut pide-
tään 28.4 ja 29.4 ja haastat-
telun suorittaa valtuusto. 

Kelpoisuusvaatimukse-

Kehittämisjohtajan 
virkaa hakeneista 

kahdeksan haastatteluun
na virkaan on edellytetty 
ylempää korkeakoulutut-
kintoa, vahvaa kokemusta 
yritystoiminnassa, elinkei-
noelämässä, kehittämistoi-
minnassa ja viestinnässä. 
Kehittämisjohtajan tulee 
olla yhteistyökykyinen ja 
hänen tulee omata alueellis-
ten ja valtakunnallisten toi-
mijaverkostojen tuntemus 
sekä hallinnollisissa tehtä-
vissä hankitut käytännön 
taidot. Kehittämisjohtaja 
vastaa kaupungin kehittä-
mis- ja elinkeinotoiminnas-
ta, kaupungin viestinnän 
kehittämisestä ja kattavuu-
desta sekä työllisyys- ja 
maahanmuuttotyön koor-
dinoinnista. Virka täytetään 
toistaiseksi. PK

Puu uimajaosto
Kevään viimeiset uinti- ja pellehyppykisat sekä kauden 
päätöstilaisuus Puikkarissa su 27.4. klo 18. alkaen. Osal-
listuminen maksutonta ja ilmoittautuminen paikan päällä.

P
U

U

1945
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Vihreä Vappu 
Puhoksen Möykkälässä 

ke 30.4.2014 klo 20 alkaen. 
Mukana eurovaaliehdokkaat 

Mirja Vehkaperä, Hannu Takkula ja 
Ilmari Pokela sekä 
eduskuntavaalien 

esivaaliehdokkaita.

Tervetuloa!

Lopuksi tanssia 
haitariorkesterin 

tahtiin!

Järjestää Pudasjärven Keskusta yhteistyössä 
Puhoksen Keskustan paikallisyhdistyksen kanssa. 

Arpoja 
myynnissä 
ja buffetti.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

TIISTAINA 29.4.
Pudasjärven ABC   klo  08.00 – 10.00
Taivalkosken ABC  klo  11.00 – 12.00
Hotelli  Kuusamo    klo 13.00 – 19.00

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Oulun Seudun Leader ry
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
maanantaina 5.5.2012 klo 18.30

Pudasjärven kaupungin valtuustosalissa 
(osoite: Varsitie 7, Pudasjärvi)

Valtakirjojen tarkastus ja ilmoittautuminen klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n sisältämät asiat.

Kokouksen päätteeksi palkitaan 
Vuoden Paikallinen Kehittäjä

Tervetuloa!
Oulun Seudun Leader ry:n hallitus

Pänniikö, kun…

Keskustelutilaisuus keliakiasta
Ti 13.5. klo 18.00

Palvelukeskus (Kauppatie 25)
Ilm. viim. 7.5.

Seija Mäntykenttä 040 543 9133.

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Kaavamuutos koskee pientä korttelin kulmausta liikuntahallin ja kir-
jaston tontilla. Kaavamuutos johtuu tulevasta valtatien alittavasta ke-
vyen liikenteen alikulkuyhteydestä. Kaavamuutos sijaitsee kaupungin 
omistamalla rakentamattomalla tontinosalla.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asete-
taan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 23.4.2014 alkaen.  
Asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 23.4. 
-30.4.2014.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupun-
gintalolla kaavoi-tus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.
pudasjarvi.fi. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus mielipi-
teen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet on toimitettava 
nähtävänäolon aikana kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, 
tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaavaeh-
dotuksen asetta-mista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alu-
eelliselle elinkeino-, liikenne- ja ym-päristökeskukselle neuvottelua 
suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 17.4.2014 

Kaupunginhallitus

Rimminkankaan asemakaavan 
muutos korttelissa 316

VaPPu- juhla
Pudasjärven torilla 
to 1.5.2014 klo 10.

Pudasjärven
Sosiaalidemokraatit
Pudasjärven os.

Juhlapuhujana on Vasemmistoliiton 
kansanedustaja Risto Kalliorinne.

Pudasjärven Sosiaalidemokraattien, 
Vasemmistoliiton ja SAK:n Pudasjärven 

paikallisjärjestön yhteinen 

Kunnallispolittinen 
katsaus Sosiaalidemo-
kraattien edustajalta.

Lauluja, runoja ja 
ohjelmien jälkeen 

tarjotaan maukasta 
hernekeittoa. 

Pudasjärven 
paikallisjärjestö

Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 

Tervetuloa!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n 

SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

pidetään keskiviikkona 30.4.2014 klo 18 
Ravintola Jukolan Pirtissä 
osoitteessa Jukolantie 4.

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/

Oulun varavesijärjestelmän 
monitavoitearvioinnin

yLEISöTILAISUUS 
Hetepirtillä tiistaina 29.4.2014  klo 18.00
Käsitellään neljää eri vaihtoehtoa, jossa on mukana 

myös Viinivaaran pohjaveden otto.

Järjestäjänä Thule-instituutti
mukana myös Pentti marttila-Tornio

ja Eeva-maria Parkkinen

Puhoskylän Kyläseura ry haluaa kiittää 
möykkälän pääsiäistapahtumaa 19.04.2014 

lahjoituksin tukeneita yrityksiä:
Puhoskylän Lähikauppa, K-Supermarket Pudasjärvi, 

S-Market Pudasjärvi, M-Tavaratalo Pudasjärvi, Perhemarket, 
Kontiotuote Oy, Rautia Pudasjärvi, Pudasjärven Kirjakauppa, 

AarreArkku, Kauneuskeskus Salotar, Sportti Piste, 
Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen, Pudas-Kone, 

Pienkonehuolto Keskiaho Oy sekä 
RHV Saneeraus ja Suunnittelu Oy.

FitWalk by Jimi -tehokävely on turvalliseksi suunniteltu ja viihdyttävästi ohjattu 
ryhmäliikuntamuoto. Ideana on, että kun liikutaan yhdessä, tulee liikuttua enem-
män ja säännöllisemmin. Kyse ei ole vain liikunnasta suorituksena, vaan harrastuk-
sesta, johon on kerta kerran jälkeen mukava ja mielekäs palata, kiitos mukana ole-
vien muiden liikkujien. Yhdessä motivoidumme paremmin ja samalla sitoudumme 
oman kuntomme kohottamiseen. 
Ammattitaitoinen ohjaaja Jimi Parkkinen Oulusta vastaa tunnin mittaisen liikun-
tatuokion sisällöstä ja osallistujien ohjauksesta. Näin liikkujilla on alusta asti tun-
tuma oikeaan tekniikkaan. Ohjaaja tuo myös liikkumiseen jotain enemmän: har-
joitteita ja välineitä, joihin yksittäisellä liikkujalla ei välttämättä ole samanlaisia 
mahdollisuuksia tutustua. 

Kävellään tehokkaasti 
yhdessä porukalla

Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua! 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Järjestää Pudasjärven Kansalaisopisto Puu Kuntourheilujaosto.

pe 25.4 klo 18 ja seuraava pe 23.5. klo 18. 
 Sunnuntaisin hempan hölökkä (voi myös kävellä) 

klo 18 Puikkarin pihalta

Kävely on Suomen suosituin liikuntamuoto. 
Tervetuloa aistimaan uusia kävelyvinkkejä!
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Tule käymään, niin tehdään kartoitus ja 
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVi ja Rautatarvike Oy
varastotie 2 93100 pudasjärvi • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

kattopellit ja 
tarvikkeet. 

Kauttamme muun muassa

Kauttamme myös 
rännit,  

kattoturvatuotteet ja 
rakennuspeltityöt, 
myös asennettuna

Kauttamme

Korkealaatuiset 
suomalaisiin
olosuhteisiin 
suunnitellut

Jäspi puukattilat ja 
varaajat

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 189,-

Etusi 20%

169,-
K-Plussa  tarjous

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260 Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681

Rakennustarvike/LVi: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUdASJÄRVI

Alumiinirunkoinen kasvihuone 
kennolevyillä,

kennojen vahvuus 4 mm, UV 
suojattu. Vakiovarusteena

yksi kattotuuletusluukku ja yksi
liukuovi. 190 x 250 x 125/190 cm. 

Kasvihuone  4,75 m2

Terässokkeli 
4,75 m2 
kasvihuoneeseen

Puunkuorikate 50 l
Vähentää kitkemisen tarvetta ja estää veden 
haihtumisen maasta. Raaka-aineena puhdas,

luonnollinen männynkuori. 
Yksittäin 6,90.

269,-

59,-

Puutarha- ja mökkikom-
postori Kekkilä 310 l

multa
 40 l

15,95
/3 sk

10,00
/5 sk

Helppo täyttää, sekoittaaja tyhjentää. 
Vakiona lmankierron säädin, täyttökansi ja 

irrotettava yläosa.


