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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Keskusta ja 
Perussuomalaiset

keräsivät eniten ääniä 
Pudasjärvellä s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 24.4.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana
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niilo keränen
Kiitos!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulukurssi ma 27.4. klo 17, 
Mopokurssi ke 29.4 klo 15

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

Huutokauppa 
klo 12.00!

Huudettavana mm. peltejä, työkaluja, 
piippu, harmaavesien

imeytysjärjestelmä, hanoja, 
altaita, ym., ei pohjahintoja! 

Tapahtumapäivä 
maanantaina 27.4. 

Paikalla:

- Peltilaskenta

- maalämpöjärjestelmät

- putkistosaneeraukset ja 
jätevesijärjestelmät 

Tarjousten 

pyytäneiden kesken 
arvotaan 

aihepiireittäin 

tuotepalkintoja
(Ruukki, Nibe, Uponor) 

Päivän 
aikana tarjolla 

lettukahvit! 

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 29.4., ke 6.5. ja ke 13.5. 

Optikon näöntarkastus 0€!
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P. 040 821 1819Varaa aika

Huom. Liike poikkeuksellisesti suljettu ma 27.4.
Vappuaattona to 30.4. liike avoinna klo 9-14. 

Kiitos!

Sanna Stenius

Vasemmistoliiton kannatus Pudasjärvellä 
säilyi ennallaan, jopa hieman vahvistui. 

Siitä kiitos äänestäjilleni ja 
vaalityöntekijöille.

Tästä on hyvä jatkaa 
kohti kunnallisvaaleja.

Onnittelut Karille 
hyvästä vaalituloksesta!

ETTÄ TÄMMÖSTÄ!
18.500 
13.450
7.950
6.450
5.950
4.950
4.950
4.350
3.950
3.950
2.950
2.650
2.650
2.350

2.250
1.650
1.250

990

MB E 320 CDI Avantgarde autom.... -05
Toyota Hiace 2.5 TD pitkä, 4-veto.....-05
Kia Sorento 2.5 CRDi autom.  .......... -05
MB C 200 CDI, farkku................-03
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi -99
Mazda 6 2.0i farmari...................-04
Volvo S40 1.8i, hieno .................-03
Citroen C4 1.6i HB, ml. 146 tkm ..-04
Ford Focus 1.6i, ml. 155 tkm.......-00
Nissan Almera 1.5i, ilmastointi.....-02
Renault Megane 1.6i, ml. 209 tkm -03
Saab 9-5 2.3 Turbo.....................-98
Opel Astra 1.8i, farkku................-99
Renault Laguna 1.8i HB..............-02
Opel Astara 1.6i, farm.,
ml. 247 tkm.................................-98
Volvo 850 2.4i, aut. farm ............-95
Renault Megane 1.6i Coupe ......-97
Nissan Almera 1.6 SLX ..............-97

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, myös ilt. ja 

viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
AUTON PESUT JA VAHAUKSET. 

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

KESÄRENKAAT 
EDULLISESTI!

NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDIS-
TUKSET JA PENKKIEN PESUT!

Pudasjärvi, Puistotie 2 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

KANKAIDEN 
KEVÄTSIIVOUS! 

Palvelemme uusissa tiloissa, 
samassa talossa Puistotie 2

Alkaen -20%
myös sängynpeitekankaat 

KIRPPIS
ma-ke 27.-29.4. klo 10-16. 

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

soita 08 2377 9501

Tarkistuta nyt katon kunto, 
sulava lumi ja jää voi 
aiheuttaa vaurioita.
•  Uusi katto 2 päivässä!
•	 Tuomme tullessamme, 
 viemme mennessämme 
 – siistit pihat.
•  Kauttamme myös rahoitus.

Jos risa katto masentaa, 
pojat uuden asentaa!

Paikalliset 
pojat! 

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 

SEKÄ 
MUUT 

METALLIROMUT

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
ensi viikolla poikkeuksellisesti 

jo to 30.4.2015

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

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

08 821 444

0100 86 500

"
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

Julkaisija: 
Joutsen Media Oy

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 ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.Avoinna:

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

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 26.4. kello 10, Risto Räi-
hä, Jukka Jaakkola.
Puolikuuden kirkko seurakuntakodissa pe 24.4. kello 
17.30.
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 28.4. kello 17.30.
Kuorot: Vox Margarita ke 29.4. kello 18. Kirkkokuoro to 
23.4. kello 18 ja to 30.4. kello 18.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-13. 
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 27.4. kello 18.
Kenian lähettimme Ari Lukkarinen kertoo kuvin ja sa-
noin lähetystyöstä Keniassa, seurakuntakodissa ma 
27.4. kello 19.00. Kahvitarjoilu kello 18.30 alkaen, ter-
vetuloa.
Ystävänkammari ti 28.4. kello 12 seurakuntakodissa, 
vieraana Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys.
Sauvakävely ti 28.4. lähdemme seurakuntakodilta käve-
lemään, hartaus ja iltakahvit Liepeen väentuvassa, käve-
ly takaisin seurakuntakodille kello 19. Kahviraha KUA:n 
hyväksi.
Perhekerhot:  perhekerho seurakuntakodissa ke 29.4. 
ja to 30.4. kello 10-13. Korpisen perhekerho ke 22.4. kel-
lo 10-13 ja ke 29.4. kello 10-13, nyyttärit.
Muskari päiväkerhotilassa pe 24.4. kello 10.30-11.15.
Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotilassa perjan-
taisin kello 9.30 -12. Parkkiin otetaan etukäteen 15 il-
moittautumista. Torstain lapsiparkki kello 14-16, parkkiin  
otetaan  etukäteen 10 lasta. Välipala mukaan. Ilmoittau-
tumiset (08) 882 3100. 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maa-
nantaina 27.4.2015 kello 16.30. Kokouksen asialista 
on yleisesti nähtävänä 16.4.2015–27.4.2015 kirkkoher-
ranvirastossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Ko-
kouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 30.4.–30.5.2015 viraston auki-
oloaikoina. Pudasjärvellä, 15. päivänä huhtikuuta 2015, 
Arvo Niskasaari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Sarakylässä käsityöilta Iivari Jur-
mulla pe 24.4. kello 19 ja lauluseurat Antti Kummalalla su 
26.4. kello 19. Kevätmyyjäiset Sarakylän koululla to 30.4. 
klo 19. Ompeluseurat Livolla Anni-Inkeri ja Matti Törmä-
sellä pe 1.5. kello 18.30 (Iivari Jurmu). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 26.4. kello 17 (Aimo Mikkonen, Osmo Leppä-
nen).
Kastettu: Hanna Maija Hirvasniemi
Avioliittoon vihitty: Jaakko Aukusti Koskenkorva ja 
Riikka Leena Illikainen
Haudattu: Tyyne Annikki Heikkilä   85 v, Laila Särkelä  
78 v.

Joskus lapsenlapseni touhuja seuratessa havahdun ajatukseen. 
Mitä minusta on jäljellä siitä pienestä tytöstä, joka leikki-ikäise-
nä uteliain silmin tarkasteli maailmaa. Löysi ihmeitä pienistä asi-
oista. Olin avoin kaikelle uudelle. Mielikuvituksen siivin koki mitä 
ihmeellisempiä seikkailuja. Silloin sinä saavuit luokseni ja tartuit 
käteeni lausuen, lähdetään yhdessä seikkailemaan. Ja niin me läh-
dimme. Sinä ja minä -  lapsi ja aikuinen. Miten hyvältä tuntuikaan 
kulkea lapsen lailla ihmetellen, katsellen ja kuunnellen; puiden hu-
minaa, lintujen laulua, auringon säteiden leikittelyä puiden oksilla, 
veden solinaa ja valkeita pilvilampaita sinisen taivaan alla.    –  Ju-
malan hymyn heijastuksia  -  Lapsi minussa oli vielä olemassa, sy-
vällä monen kerroksen alla. 

Mitä meille jää jäljelle eletyistä vuosista? Iloa, naurua, kyyne-
leitä, surua, kaipuuta, ikävää, kipua, tuskaa, vihaa, epäilyksiä ja vas-

tausta vaille jääviä kysymyksiä, tunteiden koko kirjo. Miten mie-
lellämme ottaisimmekaan vastaan vain positiiviset tunteet, mutta 
eihän se ole elämän tarkoitus. Elämä kokonaisuudessaan on kuin 
helminauha, jossa jokaisella helmellä on oma merkityksensä. 

Meitä jokaista varten on olemassa tarkka suunnitelma. Sen on 
taivaallinen Isämme tehnyt luodessaan jokaisen meistä.  Ja tällä 
tiellä meitä siunataan joka hetki. 

Suunnitelmani sinun tulevaisuutesi varalle on aina ollut toi-
voa täynnä. Jer.29:11

Sinikka Luokkanen, 
lapsityönohjaaja

 

Lapsi minussa

Yleisradio radioi jumalan-
palveluksen sunnuntai-
na 3.5. kello 10.Pudasjärven 
seurakuntakodilta. Edellisen 
kerran radiokirkko oli Pu-
dasjärveltä 13.7.2014. 

Liturgina ja saarnaaja-
na toimii kirkkoherra Juha 
Rauhala ja jumalanpalveluk-
sessa laulaa Vox Margarita- 
kuoro. Kanttorina ja kuoron 
johtajana toimii Keijo Piirai-
nen ja urkurina Jukka Jaak-
kola. Radiolähetys on suo-
ra ja jumalanpalvelusta on 
mahdollista seurata myös 
Yle:n nettiradiosta.

Radiojumalanpalvelus jälleen Pudasjärveltä

Viimeksi radiojumalanpal-
velus oli Pudasjärven kir-

kosta viime vuoden hei-
näkuussa, josta etukäteen 

keskustelemassa kirk-
koherra Juha Rauhala, 

YLE1:stä Ilmari Forstadius 
ja seurakuntamestari Pent-

ti Riekki.

Radioinnista johtuen, ju-
malanpalvelusvieraita keho-
tetaan saapumaan hyvissä 
ajoin seurakuntakodille.

Juha Rauhala
Kirkkoherra

Hyvinvointivaliokun-
nan kokouksessa 10.4. 
tutustuttiin Yläkar-
tanon toimintaan yk-
sikkövastaava Riitta 
Jaakolan esittelemänä. 
Hän kertoi, että talon 
toimintaa on piristänyt 
uudet toimintamallit ja 
aktivoimalla taloon si-
sälle lisää ulkopuolisia 
kävijöitä. Talossa on ol-
lut alusta alkaen peri-
aatteena omatoiminen 
asuminen. Uutuutena 
on muun muassa kun-
tosalitoiminta, jota py-
ritään aktivoimaan. 

Kuultiin Mervi Nie-
men esittelemänä kat-
saus Hyvinvointi- ja 
sivistystoimen käyttö-
suunnitelmaan. HT

Hyvinvointi-
valiokunnan 
kuulumisia

Sisko Kälkäjä

Juhlat on juhlittu. Iloiset muistot jäivät. 

Kiitos kaikille 
minua merkkipäivänäni 

muistaneille!

Että Kurenalan koulu laitetaan kierrätyk-
seen, eikä minulta ole kysytty mitään? Ja 
minä kuitenkin olen ”ominut ja isännöi-
nyt ”sitä aikanaan yli kolmekymmentä 
vuotta!

Eikä sitä ole helppo hävittää. Se on lu-
jaa tekoa. Kun kävi tarpeelliseksi saada 
luokkiin vesipisteet ja piti porata viennit 
kerrosten läpi, eivät mitkään timanttipo-
rat meinanneet siihen pystyä.

Ja yläasteenikäiset asuntolassa majail-
leet sadat pojat ahkeroivat tosissaan sitä 
hajottaa, mutta ei onnistunut muuta kuin 
alimpien vesirännien litistäminen.

Se koulutalo on lisäksi hyvin suunni-
teltu. Portaikot ja aulat ovat avarat ja il-
mavat. Enkä osaa moittia sen epäterveelli-
syyttäkään. Kävin siellä vuosikymmenet, 
jopa pyhänä ja arkena, enkä ollut yhtään 
päivää sairaslomalla! Lisäksi talon suojis-
sa on elänyt appelsiinipuu jo yli viisikym-
mentä vuotta ja tuottanut suuren määrän 
satoa.

Kurenalan koulu on nähnyt monen-
laista koulunpitoa. Aluksi oli kansakoulu 
ja keskitetty jatko-opetus ja tietenkin kun-
nallinen keskikoulu ja erityiskoulu. Nimi-
tyskin tuotti hankaluutta kyläläisten kes-
kuudessa. Toiset nimittivät sitä loppuun 
asti kansakouluksi, toiset ala-asteeksi ja 

koska koulun juhlasali oli pitkään ainut 
suurempi sali kylällä. Siellä järjestettiin 
juhlat ja kokoukset. Järjestäjät panivat leh-
ti- ilmoitukseen aina, että se koulu vasta-
päätä TB:tä tai Essoa!

Sitten nimettiin keskustan koulut nä-
kyvästi koulun ulkoseiniin, mutta edel-
leen vanhat nimitykset kummittelivat. 
Taisi elää joskus Kurenalan koulu minun-
kin nimikkonani.

Suuren suuri on se oppilaiden joukko, 
joka on Kurenalan koulussa saanut oppia 
elämänsä taipaleelle elämän tärkeimpinä 
vuosina. On kasvanut monen alan taitajia, 
aina yhteiskunnan huipulla oleviin tehtä-
viin. Suuri joukko opettajia on myöskin 
tehnyt elämäntyönsä Kurenalan koululla 
kutsumusammatissaan,

Tänään kuuluu, että ehkä kuusikymp-
pisiksi varttuneet koulun entiset oppilaat 
ovat löytäneet toisensa ”feispuukeissa” ja 
halajavat kokoontua vielä muistelemaan. 
Toivottavasti kerkeävät ennen kuin Ku-
renalan koulu pannaan ”lihoiksi”.

Kaikkea hyvää kuitenkin 
uuden ajan hirsikoululle!

Rainer Försti, Raahe

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA 

PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ P. 040 1951 732 

Onpa aikoihin eletty
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Tarjoukset voimassa 
PE-SU 24.-26.4.,  

ellei toisin mainita.

099749
Esikeitetty  
maissintähkä
400 g (2,48/kg)
Espanja

Tuore lohifilee
vakuumi, Norja 
rajoitus: 2 pkt/talous

PKTKG

HK  
takuumurea  
naudan ulkofilee
 

Atria 
Florida  
viljaporsaan  
fileepihvi  
ja  
XXL Texas grillipihvi
900 g - 1 kg (7,99-8,88/kg)

Grillijuusto
250 g (11,16/kg)

1595

799

279

KG

RS

PKT

Ilman korttia 9,49 rs (9,49-10,54/kg)

-15 %

Tue paikallista 
maatalousyrittäjyyttä!

MTK Pudasjärvi paistaa ja 
myy makkaraa ja muurinpohja- 

lättyjä Supermarketilla 
perjantaina 24.4.2015 

klo 10.00 alkaen. Tervetuloa!

395
Paikallista
Pintamojärven
muikkua
Saantivaraus

KG

ERÄ

Apetit  
Perinteinen  
graavi- tai  
kylmäsavu-
kirjolohifileesiivu
150 g (23,93/kg)

359
PKT

ERÄ

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Sydänviikolla kisailtiin Terveyden 3-ottelussa
Sydän- ja valtimosairaudet 
ovat yleisin kuolleisuutta 
sekä merkittävästi toiminta-
kykyä ja itsenäistä selviyty-
mistä rajoittava sairausryh-
mä Suomessa. Maassamme 
sydän- ja verisuonisairauksi-
en riskitekijöitä on seurattu 
väestötasolla vuodesta 1972 
alkaen viiden vuoden välein. 
Sydänsairaudet ja sepelval-
timotautikuolleisuus saatiin 
merkittävään laskuun 1970 
-luvulla aloitetun riskiteki-
jöihin puuttumisen ja hyvän 
hoidon ansiosta. Nyt vuosi-
kymmeniä jatkunut suoma-
laisten veren kolesterolipitoi-
suuden lasku on kääntynyt 
nousuun. Jos muissa riskite-
kijöissä, kuten kohonnut ve-
renpaine, lihavuus, diabetes, 
tupakointi ja liikkumatto-
muus, ei saavuteta suotuisia 
muutoksia ennaltaehkäisyl-
lä, kääntää kolesterolitason 
nousu tulevaisuudessa myös 
sydäntautisairastuvuuden 
uuteen kasvuun. Suvuittain 
esiintyvän familiaalisen hy-
perkolesterolemian syynä 
on geenivirhe, joka käynnis-
tää valtimokovettumatautiin 
johtavan tapahtumaketjun.

Yhä nuoremmat suoma-
laiset ovat ylipainoisia ja 
heidän elämäänsä leimaa 
inaktiivisuus ja liikkumatto-

muus. Liikunnan ja liikun-
nallisen sydänkuntoutuksen 
Käypä hoito -suositukset on 
laadittu, mutta sydänkun-
toutus ei toimi käytännös-
sä suosituksien mukaisesti. 
Nykykäsitys kuntoutuksen 
laadusta ja tuloksellisuudes-
ta ymmärretään laajana so-
siaali- ja terveydenhuollon 
kautta avohoitoon kansalais-
ten jokapäiväiseen elämään 
kytkeytyvänä toiminta-
na. Tämän päivän terveys-

keskukset muuntuvat hy-
vinvointikeskuksiksi, joissa 
kansalaisille ohjataan yhä 
enemmän ottamaan vastuuta 
terveydestään ja arvioimaan 
omaa terveyttään. 

Sydänviikon tapahtuma 
järjestettiin 13.4. KIIFYS:llä 
yhteistyössä Pudasjärven 
Sydänyhdistyksen kanssa. 
KIIFYS Oy:n sydänfysiote-
rapeutti, terveystieteiden-
maisteri Mari Halkola esitteli 
yleisölle nykyajan terveyden 

KIIFYS OY järjesti Sydänviikolla yleisötapahtuman, jossa innostettiin ottamaan selvää 
omista terveysarvoista kotimittauksilla. 

kotimittauksien mahdolli-
suuksia Sydänviikon Ter-
veyden 3-ottelun teemoin ve-
renpaineen, kolesterolin ja 
vyötärönympäryksen mit-
taamisesta. Eero Heikkalan 
hanurimusiikin säestyksellä 
osallistujat lauloivat kansan-
lauluja tarjoilun ja terveys-
mittauksien lomassa.

Mari Halkola, TtM, 
sydänfysioterapeutti, 
kuva Heimo Turunen

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset
• LVI-myynti, asennus ja huolto
• Maalampöpumput -myynti, 

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Rakennuspeltityöt
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14

HAUSKOJA VAPPUTARVIKKEITA LÖYDÄT MEILTÄ!
Ilmapallot

Vappu lähestyy...

2,90 €/pss
Serpentiinit

0,60 €/rulla
HiusväriSprayt 

2,95 €/kpl (arvo 1,90€/kpl, voimassa to 30.4. saakka)

Nyt KUN OSTOKSESI 
ylittää 10€,

SAAT 
VappuViipperän
KAUPAN PÄÄLLE!
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MTK- Pudasjärvi 
paistaa ja myy 

GRILLIMAKKARAA JA 
MUURINPOHJALÄTTYJÄ  

perjantaina 24.4. klo 10-17 
K-supermarketin parkkipaikalla.
Tervetuloa herkuttelemaan ja jutustelemaan!

Pudasjärvellä vuodesta 
2009 lähtien traktoreiden ja 
maatalouskoneiden korjaa-
mo- sekä huoltopalveluja 
tarjoava yritys, Koskitrakto-
ri Oy laajentaa toimintaan-
sa. Koskitraktori on tehnyt 
joulukuussa 2014 yritys-
kaupat Kaijala Ky: n Suo-
jalinnan teollisuusalueel-
la sijaitsevan korjaamon ja 
konepajan liiketoiminnasta 
sekä korjaamo kalustosta ja 
varastosta. Yrityksen toinen 
omistaja, Veli-Heikki Yli-
koski kertoi, että Koskitrak-
torilla on nyt käytössään 
laajat toimitilat Varastotien 
varressa sijaitsevassa teol-
lisuuskiinteistössä. Koski-
traktori Oy:n alkuhistoria 
juontaa juurensa Pirkka Yli-
kosken perustaessa syksyllä 
2009 Pudasjärvelle ensim-
mäisen yrityksensä, Kone-
työ P. Ylikosken.

-Yrityksemme tarjoaa 
nyt myös raskaan kaluston 
varaosat sekä korjauspalve-
lut ja se toimii myös Närhi 
Oy:n kuorma-autojen va-
raosien ja tarvikkeiden jäl-
leenmyyjänä. palveluvali-
koimaa täydentää Keslan, 
Logliftin ja Jonseredin puu-
tavaranostureiden sopi-
mushuolto. Meillä on sopi-
mus Valtran, Casen, New 
Hollandin huolloista ja ky-
seisiin merkkeihin meil-
tä saa myös alkuperäisva-
raosat. Lisäksi palveluihin 
kuuluu voiteluöljyjen sekä 
aiempaa kattavammin ko-
neiden yleistarvikkeiden 
myynti, selvitti Ylikoski.

Jo kuudetta vuotta toimi-
nut yritys työllistää omista-
jien, Pirkka ja Veli-Heikki 
Ylikosken lisäksi viisi mies-
tä. Henkilöstöön kuuluu 
nyt myös asiakaspalvelun 

Koskitraktori Oy 
laajensi toimintaansa teollisuusalueella

ammattilainen ja kesäajan 
kiireitä varten palkataan 
vielä yksi työmies lisää. 
Asiakkaiden luona tehtäviä 
huolto- ja korjauskeikko-
ja varten käytössä on kaksi 
huoltoautoa, jotka ovatkin 
ahkerassa käytössä.

Koskitraktori järjestää 
toimitiloissaan keskiviik-
kona 29.4. avajaistapahtu-
man, jossa on luvassa mo-
nenlaista mielenkiintoista 
ohjelmaa. Paikalla on mah-
dollisuus tutustua uusiin 
traktorimalleihin ja käydä 
vaikka koeajolla. Esitteil-
lä on myös puutavaranos-
turi. Traktorin omistajilla 
on avajaispäivänä mahdol-
lisuus teettää traktorilleen 
tehomittaus tehodynamo-
metrillä. PK

Koskitraktorin erityisosaamiseen kuuluu myös raskaan kaluston huolto- ja korjauspalve-
lut. Kuvassa Veli-Heikki Ylikoski poseeraa huoltoon tulleen tavallista kookkaamman ajo-
silppurin edessä.

Veli-Heikki Ylikoski kertoi, että uudessa myymälässä on 
saatavilla aiempaa enemmän koneiden yleistarvikkeita.

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

Kevätmyyjäiset
rauhanyhdistyksen toimitalolla
pe 24.4.2015 klo 18.00 alkaen

-  leivonnaisia
-  tötteröjäätelöä ja 
 ilmapalloja
-  narustusta ja arvontaa: 
 päävoittona kylpytynnyri
-  kahvia tarjolla koko ajan
-  lopuksi iltahartaus ja 
 iltapala

Tervetuloa!

SyöteResort Caravan ja Pär-
jänkievari saa uudet yrittä-
jät kun 9.4. tehdyllä liiketoi-
mintakaupalla SyöteResort 
Caravanin ja Pärjänkievarin 
liiketoiminnot siirtyvät Ari 
ja Anne Ukkolalle. Muhok-
selta kotoisin olevat yrittäjät 
Ukkolat ovat toimineet Syöt-
teellä jo viiden vuoden ajan. 
Heidän omistuksessaan on 
Lohilammen viiden mökin 
mökkikylä ja nyt toimin-
ta laajenee Iso-Syötteen Ca-
ravan-alueeseen ja Rinnera-
vintola Pärjänkievariin.

Uudella toimijalla jatkuu 
alueen ja kiinteistöjen vuok-
rasopimus L-House Oy:n 
kanssa. 

Ari Ukkola kertoo, että on 
viiden vuoden ajan seuran-
nut läheltä Syötteen alueen 
kehitystä ja nähnyt kävijä-

SyöteResortilla ja Pärjänkievarilla 
uudet yrittäjät

Anne ja Ari Ukkola ostivat SyöteResort Caravanin ja Pärjänkievarin liiketoiminnot Pekka 
ja Sanna Kimpimäeltä. 

määrien olleen kasvussa ta-
louden notkahduksesta huo-
limatta. Kun SyöteResort 
toiminnot tulivat myyntiin, 
hän katsoi, että nyt on hyvä 

tilaisuus laajentaa toimintaa 
niin sanotuksi kokopäiväi-
seksi Syötteen alueella. 

Liiketoiminta siirtyy Uk-
koloille 1.5. alkaen. He toi-

vottavat sekä vanhat että 
uudet asiakkaat lämpimäs-
ti tervetulleiksi SyöteResort 
palveluiden pariin. HT

OMPELU- JA SAUMAUSKONEIDEN

POISTOMYYNTI
HUOLTO KAIKKI MERKIT

www.pohjolanompelukone.fi 
Kari Nuottimäki 0400 280 468

 

KESÄALE!

MA 27.4. KLO 10-17
K-SUPERMARKET PUDASJÄRVI

POISTOMYYNTI

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com
Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

34€
ALKAEN

-20%
voim. 30.4. asti

TUNIKOITA JA 
TUNIKAMEKKOJA
TUNIKOITA JA 

TUNIKAMEKKOJA

PAITAPUSEROITAPAITAPUSEROITA

VAPPUREKISTA 
TUOTTEITA 

EDULLISESTI!
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 24.-25.4. ALKUVIIKKO MA 27.4.

Perjantaina 24.4. Lauantaina 25.4.

895
kg

169
pss

795
kg

695
kgPorsaan

KYL-
JYKSET

Oululainen
REILU
VIIPALELEIVÄT 
510-550 g
täysjyvä,
kaura tai
vehnä 

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 499

kg

Tiistaina 28.4.

Saarioinen
PIZZAT
200 g 100

pkt

Colden
OMENA
Italia 125

kg

SAVU-
LUUT 499

kg

Naudan
LUUTTOMAT
KEITTOLIHA-
PALAT 995

kg

Atria
WILHELM
PERINTEINEN
400 g 199

pkt

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg, 2 pss/tal. 099

Antell
RUIS
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g 159

pss

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuna 1090

kg

Atria
GOTLERMAKKARA
1 kg tanko 695

kpl

KANANMUNAT 
10 kpl
2 pkt/tal. 099

pkt

pss

Irto
KARJALAN-
PAISTI

Tuore 
norjalainen
LOHI-
FILEE
2 filettä/tal.

LOHIMARKKINAT

SOKERI-
MUNKKI
20 kpl/tal.

Tekstiiliosastolta Rautaosastolta

Pulla Pirtti
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

149
prkValio

JOGURTIT
1 kg

Atria
GRILLI-
NAKKI
840 g 259

pkt

499
kplArla

NATURA 
KERMA-
JUUSTO 1 kg

Tuore
NORJAN-
LOHI 2-3 kg  
kokonainen
2 kalaa/tal.

599
kg

kg
Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI 3 kpl, marinoitu 149

199

HK
BALKAN-
TANKO 
500 g

kpl

299
kgTuore porsaan

ETUSELKÄ TAI LAPA
3 kg/tal.

029
kpl

199
rss

Suomalainen
JÄÄ-
SALAATTI

115
pss

Ingman
VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ 
1 l

189
pkt

Korpela
KANANUGETIT
TAI

PUIKOT
200 g

100
pkt

100
pkt

129,-
NESTEKAASUT
esim 11 kg, metallipullon täyttö

1990
Stanley
KÄSISAHA SHARPCUT 
550 mm

599

99,-

239,-
AVAIMENTEKO JA LUKKOTARVIKKEET

Metabo 12v 
AKKUPORAKONE  
- sis.2 kpl akkuja

Metabo
 JIIRILIUKUSIRKKELI 

Markki SARANOITU 
LAUDERUNKO 

KOTA 
KURU 14 
KIUAS 

289,-

KOTA 
PATA 80 L  

429,-

Taloustavaraosastolta

VAPPUUN:

ERILAISIA
JUHLATUNIKOITA
MYÖS ISOILLE TYTÖILLE

PARTY DOPPE 40 cm

220
SERPENTIINISPRAY

250

350

395

Mustang PALLOGRILLI 
42,5 cm
- käyttökorkeus 58cm
- emaloitu pinta 

1895
Mustang 
KANSAS KAASUGRILLI
- 3 ruostumatonta teräsputkipoltinta
- sivukeitin 

169,-

GRILLI-
HARJA195
Mustang GRILLAUSVÄLINEET
- 3-osainen, pituus 47cm 

795

Mustang 
GRILLIPUHDISTUS-
AINE 650 ml

Grillisti 
LEHTI-
PUUHIILI 14 l

365 895

Grillisti 
LEHTI-
PUUHIILI 30 l

PAUKKUSERPENTIINI
15kpl/pkt

Prego 
SÄHKÖ-
SAVUSTIN 
1000 W

59,-

VAPPU-
VIUHKA

150

SERPENTIINI 
3 rll/pss

149
LAAJA VALIKOIMA 

ERILAISIA ILMAPALLOJA!

Atria
BROILERIN
OHUT
FILEELEIKE
naturell tai 
hunaja
480-600 g599

pkt

Tuore
SILAKKAFILEET
pyyntivaraus 595

kg

Eldorado
siemenetön
VIHREÄ 
RYPÄLE
500 g

VIP
SIMA

1,5 l
sis. pantin 0,40

239
plo
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Oulunkaaren jäsenkuntien 
eri toimielimillä on nyt en-
tistäkin enemmän vaikutus-
mahdollisuuksia sosiaali- ja 
terveyspalvelujen suunnit-
telussa. Samalla jäsenkunnat 
tekevät aiempaa enemmän 
yhteistyötä sote-palvelujen 
kehittämisessä.

Oulunkaaren kuntayh-
tymä ja jäsenkunnat linjaa-
vat kuntayhtymän seuraa-
van vuoden toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet aina 
niin sanottuihin järjestä-
missopimuksiin. Jokainen 
kunta tekee kuntayhtymän 
kanssa oman järjestämisso-
pimuksensa, josta käy ilmi, 
mitä palveluja Oulunkaari 
kunnalle järjestää ja tuottaa; 
millä tavalla, ja mitkä ovat 

Luottamushenkilöt mukana sote-palvelujen kehittämisessä  
toiminnan tärkeimmät ta-
voitteet. Järjestämissopimus 
määrittelee myös, paljonko 
kunta antaa Oulunkaarelle 
rahaa palvelujen järjestämi-
seen ja mitä toimintoja tulee 
erityisesti kehittää. Järjes-
tämissopimukset syntyvät 
osana kuntien kanssa käy-
tävää vuotuista neuvottelu-
prosessia eli kuntaneuvotte-
luja. 

Kuntayhtymä on kehit-
tänyt kuntaneuvottelupro-
sessia ja lisännyt seudul-
lista yhteistyötä niin, että 
päättäjät saavat entistä pa-
remmin tietoa päätöstensä 
tueksi. Kuluvan vuoden toi-
minnan arviointi on tärkeä 
osa seuraavan vuoden pal-
velujen suunnittelua. Päät-

täjät voivat seurata kuntayh-
tymän taloutta ja toimintaa 
samalla tavoin kuin kunnan 
omia osavuosikatsauksiakin. 
Myös erilaiset indikaattorit 
ja kuntavertailut ovat tärkei-
tä taustatietoja.

- Ajantasaiset ja tarkkaan 
analysoidut taustatiedot 
sekä monipuolinen yhteis-
työ ovat todella tärkeitä, kun 
sovitaan pidemmän aika-
välin toimintalinjoista, tote-
aa kehitysjohtaja Anu Vuo-
rinen.

Kuntayhtymä raportoi 
toiminnastaan säännöllisesti 
kunnanhallituksille. Lisäksi 
kuntien johtoryhmissä sekä 
Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen työryhmis-
sä on aina myös Oulunkaa-

ren edustaja. Kuntayhtymän 
johto osallistuu tarvittaessa 
myös kuntien muiden toimi-
elinten kokouksiin.

-  Yhteistyö kuntien kans-
sa on ollut aiemminkin to-
della avointa ja toimivaa. 
Oulunkaaren menestys poh-
jautuu nimenomaan siihen, 
että kunnat ohjaavat tiiviisti 
toimintaamme, kertoo kun-
tayhtymän johtaja Leena 
Pimperi-Koivisto.

Kuntaneuvottelupro-
sessi alkoi tänä kevää-
nä Pikku-Syötteellä jär-
jestetyllä kaksipäiväisellä 
seminaarilla. Seminaaris-
sa joukko kuntien ja Oulun-
kaaren luottamushenkilöitä 
ja työntekijöitä kuuli asian-
tuntijapuheenvuoro-

ja ja linjasi alustavia järjes-
tämissopimusten tavoitteita. 
Keskustelua herättivät muun 
muassa sote-uudistus, elin-
keinoelämän kehittäminen, 
sähköiset palvelut ja ennal-
taehkäisevään työhön pa-
nostaminen.

- Oulunkaaren sopimus-
ohjausmalli on toimiva. Pit-
käjänteinen työ näkyy myös 
erikoissairaanhoidon me-
noissa, jotka eivät enää heit-
tele kuten ennen vaan kehit-
tyvät maltillisesti, totesi Iin 
eläkkeelle jäävä kunnanjoh-
taja Markku Kehus.

- Ei ole sama, kuka palve-
lut järjestää. On tärkeää, että 
palveluihin saa vaikuttaa ja 
rahat jäävät omalle alueelle, 
totesi myös Iin kunnanhal-

lituksen puheenjohtaja Tei-
jo Liedes.

Järjestämissopimusten si-
sältö tarkentuu alkukesäs-
tä kuntakohtaisissa neu-
votteluissa. Kesällä kunnat 
antavat alustavan budjet-
tiraamin, jonka sisällä pal-
velut tulee järjestää, ja syk-
syyn mennessä kunnat ja 
Oulunkaari vahvistavat so-
vitun raamin. Syksyllä jä-
senkuntien kunnanhallituk-
set ja valtuustot käsittelevät 
järjestämissopimuksia koko-
uksissaan, ja joulukuussa so-
pimukset hyväksytään sekä 
kuntien että kuntayhtymän 
luottamuselimissä.

Oulunkaari tiedotus 

Keskusta ja Perussuomalaiset 
keräsivät eniten ääniä Pudasjärvellä

Pudasjärvellä kävi eduskun-
tavaaleissa äänestämässä 
4389 henkilöä. Äänioikeutet-
tuja on 6623, joten äänestys-
prosentiksi tuli 66,3, joka on 
yli edellisten eduskuntavaa-
lien 58,3 prosentin, tosin alle 
valtakunnallisen äänestys-
prosentin 70,1. Eniten Pu-
dasjärveltä sai ääniä Keskus-
ta 50,6 %, Perussuomalaiset 
26,0, Vasemmistoliitto 8,8, 
Kokoomus 5,4, SDP 4,8, Vih-

reät 3,0 ja KD 0,4 prosenttia.
Ehdokkaista eniten sai 

Pudasjärveltä ääniä Keskus-
tan taivalkoskelainen eh-
dokas Niilo Keränen 920, 
pudasjärvinen Kari Tykky-
läinen (P-S) 863, kempeleläi-
nen Juha Sipilä (Kesk) 552, 
pudasjärvinen Sanna Steni-
us (Vas) 300, haukiputaalai-
nen Mirja Vehkaperä (Kesk) 
228, oululainen Tytti Tuppu-
rainen (SDP) 148, tyrnäväläi-

nen Tapani Tölli (Kesk) 119, 
oululainen Sami Pikkuaho 
(Kok) 112, haapajärvinen 
Antti Rantakangas (Kesk) 
100. Muut ehdokkaat jäivät 
alle sadan äänen. 

Pudasjärveltä oli kol-
me ehdokasta. Perussuoma-
laisten Kari Tykkyläinen sai 
kaikkiaan 3327 ääntä. Hän 
oli ääntenlaskennassa pit-
kään ensimmäisenä vara-
kansanedustajana, lopulli-

sen äänimäärän perusteella 
toisena varalla. Ensi kertaa 
ehdokkaana ollut Vasem-
mistoliiton Sanna Stenius 
keräsi 447 ääntä ja Suomen 
Kommunistisen puolueen 
ehdokas Juri Bespalov 29 
ääntä.

Hyvä  
äänestysprosentti
Syöte-Iinattijärvi-Hirvas-
kosken äänestysalueen vaa-
lipaikalla Hirvaskosken 
koululla varsinaisena vaa-
lipäivänä sunnuntaina vaa-
livirkailijat kertoivat olleen 
varsin vilkasta. Ennakkoon 
oli äänestänyt 240 henkilöä 
ja kaikkiaan äänioikeuttaan 
käytti 427 henkeä. Äänestys-
prosentissa päästiin 65,7. Pu-
dasjärven äänestysprosentti 
ylitettiin selvästi.

-Ensimmäinen äänestä-
jä oli jo odottamassa vaali-
huoneiston ovien avaamista 
yhdeksän aikaan aa-mulla. 
Vilkkainta oli puolen päivän 
jälkeen, kertoi vaalilauta-
kunnan puheenjohtaja Pau-
la Manninen.

Kello 16 aikoihin oli ää-
nestänyt 409 henkeä ja sil-
loin äänestysprosentti oli 
noin 60, joten odotettiin var-
sin hyvää kokonaistulosta. 

Huhtamäki pudottamassa vaalilipun kuurnaan Pertti Mannisen ja Alpo Laakkosen toimi-
essa vaali-virkailijoina.

Hirvaskosken koululla Päivi Pohjanvesi ojentamassa äänestyslippua iltapäivällä Syötteel-
tä äänestä-mään saapuneelle Helena Huhtamäelle. Taustalla äänestysvirkailijoina Erkki 
Honkanen ja Paula Manninen. 

Perinteiseen tapaan varsi-
naisena vaalipäivänä koulul-
la äänestäneet Kati ja Jaakko 
Huitsi Hirvaskos-kelta ker-
toivat, että ehdokkaan valin-
ta oli ollut selvänä jo äänes-
tämään lähtiessä.

-Meillä on ollut vakioeh-
dokas. Tapanamme on käy-

Äänestyspaikoilla toteutettiin perinteinen Pieni ele – vaali-
keräys, joka perustuu 18 järjestön yhteistoimintaan. Muka-
na ovat mm. seuraavat liitot: Allergia- ja Astma, Diabetes, 
Epilepsia, Hengitys, Invalidi, Kehitysvammaisten, Kehitys-
vamma, Kuulo, Kuurojen, Mielenterveyden, Munuais- ja 
maksa, Neuro, Näkövammaisten, Proriasis, Reuma, Sotain-
validien ja Sydän. Hir-vaskoskella keräystä suorittamassa 
Pudasjärven Sydänyhdistyksen sihteeri Risto Väisänen. 

Kati ja Jaakko Huitsi Hirvaskoskelta tarkistamassa vakioehdokkaansa äänestysnumeroa.

dä jokaisessa vaalissa ää-
nestämässä, on aika pieni 
homma, mutta tärkeä. Ää-
nestäminen on mielestämme 
myös Suomen itsenäisyyden 
kunnioittamista. 

Heimo Turunen
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Pudasjärven ja Taivalkosken 
Keskustaväki kokoontui vaa-
livalvojaisiin vaalipäivän il-
tana Jukolan Pirttiin. Paikal-
le alkoi väkeä kertyä hyvissä 
ajoin äänestyksen päättymis-
tä kello 20. Paikalle saapui 
myös odotettu osallistuja, 
eduskuntavaalien ehdokas 
Niilo Keränen. Kahvia nau-
tittiin, arpoja ostettiin ja kuu-
lumisia vaihdettiin sekä vil-
kuiltiin kelloa. Kello 20 tuli 
alkoi jännittäminen todel-
la, kun ennakkoäänet julkis-
tettiin. Keskusta oli ykköse-
nä, SDP, Perussuomalaiset 
ja Kokoomus tavoittele-mas-
sa kakkospaikkaa, jonka sit-
ten jännittävien vaiheiden 
jälkeen sai Perussuomalaiset. 

Televisio oli koko ajan 
avoinna, radiostakin kuu-
lui selostus sekä ainakin kol-

Keskustan vaalivalvojaisissa iloinen tunnelma

me tietokonetta oli avoinna, 
joista seurattiin äänten las-
kennan edistymistä. Välillä 
harmiteltiin joidenkin äänes-
tysalueiden hidasta äänten-
laskun edistymistä. 

Aika pian alkoi varmis-
tua, että Niilo Keränen on 
valittu kansanedustajaksi. 
Juha Sipilän äänikuninkuus 
vahvistui koko ajan ja lopus-
sa ylitettiin jo 30 000 äänen 
raja, joka merkitsi valtakun-
nallisestikin tällä kertaa suu-
rinta äänimäärää ja kautta 
aikain suurinta äänimäärää 
Oulun vaalipiiristä. Keräsen 
äänimäärä 5690 oli yhdek-
sästä valitusta keskustalai-
sista viidenneksi paras; edel-
lä Sipilä, Tölli, Rantakangas 
ja Pylväs. Todettiin myös 
tyytyväisyydellä, että Pudas-
järvellä Keskusta sai yli puo-

let äänistä 50,6 prosentin ää-
niosuudella. 

Kello 22 jälkeen aloitettiin 
jo onnittelupuheiden pitä-
minen ja muistamisten anta-
minen. Keräsen tukiryhmän 
vetäjä Mari Kälkäjä kiitteli 
taivalkoskelaisten ja pudas-
järvisten hyvää yhteistyö-
tä ja yhteishenkeä vaalityös-
sä. Kuntien välillä tämä voisi 
toteutua muillakin alueilla, 
hän totesi. Taivalkoskelaiset 
tukiryhmän jäsenet lahjoitti-
vat Keräselle selkärepun, jol-
la hän voi kiikuttaa alueen 
terveisiä päättäjille ja tuoda 
terveisiä Eduskunnasta koti-
seudulle. Pudasjärvisillä oli 
myös keskustan vihreä kra-
vatti, lahjoja ja kukkia, joita 
iloisen puheensorinan kes-
kellä omalle ehdokkaalle – 
nyt jo kansan-edustajalle – 
luovutettiin halauksien kera. 

Välillä oli arpajaisetkin 
ja onnelliset voittajat haki-
vat voittonsa. Äänten lasken-
nan loppuvaiheeseen saakka 
piti jännittää kuusamolai-
sen Ulla Parviaisen tilannet-
ta. Pitkään hänellä ja kalajo-
kisella Eija Nivalalla oli vain 
200 äänen ero ja Kalajoen ää-
niä oli vielä runsaasti laske-
matta. Kun äänet oli laskettu, 
eroa jäi Nivalan ja Parviaisen 
välille 54 ääntä ja kuusamo-
lainen tuli valituksi vaalipii-
rin viimeiseltä paikalta.

Niilo Keränen mainitsi 
kiitospuheessaan pitäneen-
sä Eduskunnasta 12 vuo-
den vuorotteluvapaan, kun 
oli kansanedustajana yhden 
kauden vuosina 1999-2003. 

-On tärkeää, että kan-
sanedustajia on myös maa-
seutukunnista. Meidän pi-
tää pystyä asumaan maalla 

ja saamaan siellä peruspal-
velut. Tulen huomioimaan 
kansanedustajan työssä ta-
vallisten ihmisten asiat. En 
jätä teitä! Käyn teitä tapaa-
massa myös vaalien välillä-
kin, Keränen lupasi. 

Vaalituloksen selvittyä 
Keränen on pyytänyt Mari 
Kälkäjää eduskunta-avusta-
jakseen, joka on myös teh-
tävään lupautunut. Kälkä-
jä kertoi, että pääasiassa hän 
tulee tekemään työtä Ou-
lun vaalipiiristä käsin, mut-
ta kyllä eduskunta-avusta-
jan työhön kuuluu varmaan 
Helsinki –reissujakin sään-
nöllisesti.

Perussuomalaisten 
vaalivalvojaiset  
Kurenkoskessa
Pudasjärven Perussuomalai-
set kokoontuivat vaalivalvo-
jaisiin Hotelli-Ravintola Ku-
renkoskeen jännittämään ja 
seuraamaan äänten laskun 
edistyessä Tykkyläisen ää-
nimäärän kehittymistä. Te-
levisio oli avoinna ravinto-
lasalissa, kahvia tarjottiin ja 
baaritiskiltä sai käydä osta-
massa vaikka oluen. Paikal-
la oli koko illan myös YLE:n 
TV-toimittaja Erkki Määttä-
nen, joka oli tehnyt Tykkyläi-
sestä TV:ssä esitetyn Siuruan 
Rubens elokuvan. Hänellä oli 
TV:n päällä yksi yleiskuvaa 
filmaava kamera ja lähellään 
toinen huippukamera, jolla 
sai kuvattua vähäisessäkin 
valossa hyvää kuvaa. Se, että 
mitä ohjelmaan tulee vaaliti-

Keskustan vaalivalvojaisissa oli runsaasti väkeä Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta.

Keräsen kansanedustajaksi valinnan jälkeen oli vuorossa lahjojen ojentaminen puolin ja 
toisin; tukiryhmä muisti Niiloa ja Niilo kiitti ja muisti tukiryhmän jäseniä.

Kari Tykkyläinen sai illan aikana runsaasti onnitteluja suuresta äänimäärästä. Tilanteita 
kuvasi illan aikana TV-toimittaja Erkki Määttänen.

Perussuomalaisten vaalivalvojaisten puuhahenkilönä toi-
mi Pudasjärven Perussuomalaisten sihteeri Eila Puurunen. 
Tykkyläinen jakoi välillä myös ehdokkaan naamareita.

Kansanedustaja Niilo Keräsen tukiryhmän vaalipäällikkö 
Mari Kälkäjä toimii nyt Keräsen eduskunta-avustajana.

laisuudesta ja milloin ohjel-
ma tulisi tv:stä ulos, sitä ei 
toimittaja uskaltanut sanoa.

Keskustelussa tuli esille, 
että muistaakohan Soini kut-

sua Tykkyläisen kulttuurimi-
nisteriksi, jos Perussuomalai-
set ovat hallituksessa. 

Heimo Turunen

Vasemistoliiton ehdokas Sanna Stenius Pudasjärveltä (oikealla) oli ensimmäistä kertaa 
eduskuntavaaleissa ehdokkaana ja kertoi vaalityön antaneen hyvää kokemusta tuleviin 
vaaleihin. Kuvassa hän vaalitilaisuudessa Pudasjärven torilla.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä keräsi Pudasjärveltä 
552 ääntä ja Oulun vaalipiiristä ennätykselliset 30 758 ään-
tä, jolla irtosi vaalien valtakunnallinen äänikuninkuus. Sipi-
lä vieraili myös Pudasjärvellä ja lupasi, jos pääsee päämi-
nisteriksi, tulla vierailemaan paikkakunnalla. Kuvassa hän 
on helmikuussa tapaamassa äänestäjiä Tuli-Tauko lettu-
kahvilassa.
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

PESULAN VASTAANOTTOPISTE
(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

-15%
MATTOJEN JA VUODEVAATTEIDEN PESUT

Tarjous voimassa 10.5.2015 asti.

Atrilli
grillimAkkArA

400 g

suomAlAinen
pekonikuutio

140 g

elovenA
kAurAhiutAle

1 kg

0,89
pkt

1,69
pkt

1,49
pkt

virvoitusjuomAt 
0,95 l

0,99
plo

grillinAkki
840 g

1,99
pkt

Tarjous voimassa 

la 25.4. alkaen

sis. pantin 0,20

lAsten 
tuulipuvut
120-170 cm

39,50
tyttöjen
beAvers
huppAri
140-160 cm

29,50

poikien
beAvers
huppAri
130-160 cm

29,50
tyttöjen
beAvers
liivihAme
90-130 cm

18,90

tyttöjen beAvers
trikoofArkut
90-120 cm

18,90
poikien beAvers
collegehousut
130-160 cm

18,90

tyttöjen
beAvers
trikoohousut
130-160 cm

13,40
poikien
t-pAitA
130-170 cm

12,60
90-130 cm

13,20

2,49
prk

suvisilli
580/250 g

 
 

nyt meiltÄ sAA:

hondA 
trx 420 fe 

7490,-
+ toimituskulut

trApper
500 t3 efi 
5990,-

+ toimituskulut

hondA 
trx 500 fe 

7790,-
+ toimituskulut

comAnche
110

899,-
+ toimituskulut

veneet, jollAt jA 
kAnootit sAApuneet!

vApputArjoukset ti 28.4. AlkAen:

tAffel
sipsit

235-325 g

5,00
2 pss

kevyt 
snAc nAkki

12% 280 g

1,09
pkt

1,79
ras

lihApiirAkkA
900 g

3,99
pss

mArinetti
400 g

2,79
ras

forssAn
perunAsAlAAtti

800 g

2,69
ras

hillomunkki
560 g

2,99
pkt

meiltä hyvä 
valikoima vappuun:

- hiusvÄrejÄ
- vAppuhyrrÄt 

yms...

4,99
pss

jÄtti-
vAAhtis

500 g

pihA-

rAkennukset:

hiillos
grillipihvi

320 g

- peruukkejA
- ilmApAllojA

- serpentiinejÄ

pAlvelemme:
to 30.4. klo 9-18
pe 1.5. klo 11-18
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Kaikki kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 

yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 

Myymälässämme malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

LIUKUOVET

V SI I NO

 * nopeat toimitusajat      * monipuolinen mallisto    
* tukkuhinnat       * ei ostorajoituksia   

* myös jälleenmyyjille       * valmistus omilla tehtailla
* ilmainen suunnittelupalvelu myymälässä

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

ark. 9-18, la 10-14

KEITTIÖT

V SI I NO

www.keittiokalustetukut.fi                
www.visionliukuovet.fi

Henkka 
040 184 1888

Asiantuntija 
palveluksessasi!

Kalustesuunnitelmat ammattitaidolla. 
Tulen myös kotiisi mittaamaan! Soita ja sovi!Eero 

040 184 1444

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Remontin 

tilanneille 

piipunpellitys 

kaupan päälle! 

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

Käytä omistajanvaihdoksessa aina asiantuntijoita
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jillä on menossa jo kolmas 
omistajanvaihdosprojek-
ti, jolla kannustetaan yrittä-
jiä valmistautumaan mah-
dollisimman ajoissa joko 
yrityskauppaan tai suku-
polvenvaihdokseen. Val-
mistautuminen on useasti 
suurimmaksi osaksi henkis-
tä, jossa yrittäjä tunnuste-
lee omaa tahotilaa ja muiden 

muassa perheensä suhtautu-
mista asiaan – tämä on on-
nistuneen omistajanvaih-
doksen kannalta se tärkein 
vaihe. Valmistautumisvai-
heessa kannattaa tarvittaes-
sa käyttää sparraajana esi-
merkiksi yrityskummia tai 
yksityisiä toimijoita.

Kun hyvä tahtotila on 
löytynyt, kannattaa valita 
seuraavan vaiheen asiantun-

tija. Verotus, sopimusasiat, 
arvonmääritys ja yritysjär-
jestelyt ovat tyypillisiä asi-
oita, jotka kannattaa antaa 
asiantuntijan hoitaa, jotta 
saadaan paras ja järkevin to-
teutus. Joskus yrittäjät koke-
vat asiantuntijapalvelut kal-
liiksi ja saattavat hinnoitella 
itse yrityksensä tai liiketoi-
mintansa, jolloin hintapyyn-
nöt ovat lähes poikkeuksetta 

Avoimet ovet Pahkakosken  
vesivoimalaitoksella 

Tervetuloa tutustumaan Pahkakosken voimalaitokseen lauantaina  
9.5.2015 klo 14-16! 

Tarjolla on kahvin ja pullan lisäksi tutustumiskierros voimalaitoksen tiloissa.

Järjestämme kuljetuksen Pudasjärven keskustan S-Marketin parkkipaikalta 
klo 13. Paluukuljetus Pahkakoskelta lähtee klo 15.00. Mahdollinen toinen 
kuljetus klo 14.00 lähtö/klo 16.00 paluu. Voimalaitoksen läheisyydessä on 
paikoitusmahdollisuus, jos tulet omalla autolla.  
 
Bussikuljetuksen järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan sähköpos-
titse osoitteeseen infra@pvo.fi tai puhelimitse numeroon 010 478 6375 
30.4.2015 mennessä.  
 
Voimalaitos sijaitsee osoitteessa Pahkalantie 1125, 91260 Pahkakoski.
Tervetuloa!

liian suuria. Tämä johtaa-
kin pitkiin myyntiaikoihin. 
Myös rahoittajat eivät pys-
ty antamaan ostajille lainaa, 
koska takaisinmaksuajat 
ovat suurista hintapyynnöis-
tä johtuen liian pitkiä.

Asiantuntijoita löytyy 
varmasti tarpeeksi, mistä va-
lita. Oleellisinta on saada so-
veltuvin, jonka kanssa löy-
tyy mutkaton puheyhteys 

ja luottamus. Asiantuntijan 
valinnassa Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien käynnissä 
oleva hanke voi auttaa yrit-
täjiä. Hankkeella on puite-
sopimuksella 14 eri asian-
tuntijaa, joiden palveluista 
on mahdollista saada tukea. 
Hanke kestää vuoden 2017 
toukokuulle asti. Asiantun-
tijapalveluista on ollut kova 
kysyntä, joten niitä kannat-

taa kysyä Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjiltä mahdolli-
simman ajoissa.

Tommi Sirviö
kehityspäällikkö, PPY



10 11nro 17PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti24.4.2015 24.4.2015nro 17

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymis-
tä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on 
ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. 
Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTETAAN

SEKALAISTA

Ostetaan kaikki 
Toyota Hiacet 

käteisellä, myös epäkuntoiset ja 
verovelkaiset.

Nouto kotipihasta.
Tarjoa myös muitakin paketti- ja 

lava-autoja!
Puh. 040 365 0292

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Korentojärven Kalaveden osa-
kaskunnan kalastusluvat vuo-
delle 2015 saapuneet. Jokaista 
ostettua kalastuslupaa kohden 
kylkiäisenä ilmanen vetouistin. 
Uistimet tarjolla vain Seppo 
Parkkilalla p. 044 582 2015.

Myytävänä vanhoja hirsilatoja.
P. 0400 294 454.

Sinkitty koira-aitaus. Koko 2x 
380, 1x425 (3 valmista ele-
menttiä) ja n 5-6 m rullassa. 
Alaosa tiheämmällä reiällä, 200 
€. (sis hirsisen vanhan kopin). 
Tracker G400 tutkapanta latu-
reineen. Vähän käytetty, 260 €. 
Molemmat Oulussa. P. 040 961 
7921/ Mervi.

Hierontamattoja, AEG- merkk. 
2 kpl. Istuinmalli, voi laittaa au-
tonistuimellekin, 50 €/kpl. Ikku-
noita, käyttämättömiä, vaikka 
mökkirakennuksiin, halpoja. 
Annetaan 1 käytetty ikkuna. P. 
040 861 6398.

2 kpl kitkarenkaita (ei vanteita) 
225/50 R17 Bridgestone Bliz-
zak, Kurenalla, 20 €, p, 0400 
588 610.

Ensi viikonloppuna lauan-
taina ja sunnuntaina 25.-
26.4. on Tuomas Sammel-
vuo -salissa taas nähtävää 
silmän täydeltä kun pela-
taan lentopalloilun veteraa-
nien SM-turnaus. Areenalla 
ovat viisikymppiset miehet. 
Mukana on 14 joukkuetta 
ympäri Suomea.

Pelaajalistoilta löytyy 
monta takavuosien maa-
joukkuepelaajaa ja mesta-
ruussarja-jyrää, joista voisi 
mainita ainakin Jussi Joki-
sen, Markku Ahilan, Jouni 
Koskelan, Tapio Nissin ja 
Kai Steniuksen nimet. Joki-
sen Jussi pelasi aikoinaan 
226 maaottelua ja peräti 501 
SM-sarjan ottelua, niin et-
tei väliin tainnut jäädä aino-
atakaan. Siinä on sarjaa ker-
rakseen. Ahilan Markku oli 
aikoinaan kiistatta vastaan-

Huippulentopalloa 
Tuomas Sammelvuo  -salissa

ottajien ykkönen koko maas-
sa ja nimettiin kerran vuoden 
lentopalloilijaksikin.

Mielenkiintoista nähdä, 
mikä on miesten kunto tänä 
päivänä.

Pudasjärven Urheilijat 
on taas pitkästä aikaa mu-
kana omalla joukkueellaan. 
Takavuosilta on PuU:lla 
saavutuksina SM-pronssi 
35-vuotiaiden sarjassa sekä 
hopea ja pronssi nelikymp-
pisten SM-kisoissa. Mahdol-
lisuuksia hyvään sijoitukseen 
on nytkin.

Joukkueen rungon muo-
dostavat pudasjärviset Mat-
ti Parkkisenniemi, Ari-Pekka 
Häyrynen ja Kalle Jurmu. A-P 
on taas harjoitellut kovasti ja 
on liki huippuvuosiensa kun-
nossa. Muut PuU:n pelaajat 
ovat Juha Imponen, Veikko 
Rautio, Martti Moilanen, Ari 

Liimatainen, Timo Keränen 
ja Tapio Nissi.

Timo Keränen muiste-
taan Oulun Lipon kovakä-
tisenä pesäpalloilijana ja 
vinhasti lähtee pallo len-
tiskentälläkin Timon lyön-
neistä. Tapio Nissi on ko-
toisin Ivalosta ja pelasi 
monta vuotta SM-sarjaa Ro-
vaniemellä ja Kuopiossa 
sekä maajoukkueen hakku-
rinakin.

Tuomaripuolella näh-
dään liigatuomari Tapani 
Heikkilä loppuotteluiden oi-
keudenjakajana.

Tämä turnaus on samal-
la myös yksi Pudasjärven 
Urheilijain juhlavuoden ta-
pahtuma. Kannattaa poike-
ta viikonloppuna Tuomas 
Sammelvuo - salilla. 

Seppo Sammelvuo

Henkilöauton peräkärry, leveys 
140-150 cm ja pituus 2,7-3,5 
m. P. 040 515 3130.Vuokrattavana keskustassa 

saunallinen RV-huoneisto, 3-h. 
P. 0400 992 999.

VUOKRATTAVANA

Jokilaaksojen aluejärjestön 
perinteinen talvipäivätapah-
tuma maaliskuulla keräsi tä-
näkin vuonna paljon väkeä 
Auran majalle ulkoilemaan 
sekä hiihtämään.

Pudasjärven Eläkeläisten 
kevätkokous sattui samaan 
aikaan, joten meiltä oli vain 
yksi hiihtäjä, mutta sitäkin 
sähäkämpi.  Ensi vuodeksi 
on jo lupautunut uusia hen-
kilöitä mukaan.

Pudasjärven Eläkeläis-
ten edustajana toimi Aarne 
Latvajärvi, hän sijoittui yli 
80-vuotiaiden sarjassa toisek-
si. Aarne on hiihtänyt viitenä 
vuotena peräkkäin, hän on 
aina saanut mitalin, useim-
min hopeamitalin paitsi 
vuonna 2014 hän sai kultami-
talin. Tässä sarjassa on alku-
aikoina ollut viisi henkilöä ja 
muina vuosina kolme. Alku-

Pudasjärven Eläkeläiset 
mukana talvipäivätapahtumassa

Eero Räisänen kukitti Aarne Latvajärven.

aikoina hän hiihti voitelemat-
tomilla suksilla, mutta viime 
vuosina hän on hiihtänyt voi-
delluilla suksilla ja käyttänyt 
ammattilaista suksien voite-
lussa. 

Ei ole ihme, että Aarne on 
hyvässä kunnossa, kun hän 
harrastaa paljon liikuntaa. 

Vesijumpassa hän käy sään-
nöllisesti joka toinen viikko, 
talviaikana hän hiihtää 3-4 
kertaa viikossa 20 km ker-
ralla. Kesäisin hän käy käve-
lylenkillä 7 km kerralla. Täs-
sä on mallia nuoremmillekin.

Hilkka Tihinen

MAANANTAINA 27.4.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 11.00
Kuusamo Hotelli   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

Päänsärky/
migreeni

ONKO VAIVANASI?

niska-,
hartia- ja 
olkapääkivut

ristiselkä-
lonkka-

nivus-

reisi-

polvi-

nilkka-
jalkateräkivut

Jalkojen pituuero ja siitä johtuva jalka-
terien virheasennot aiheuttavat her-
mojen pinnetiloja, jotka heijastuvat eri 
puolille kehoa erilaisina kiputiloina. Nämä 
turhat kivut ovat kuitenkin poistettavissa tu-
kipohjallisilla.

JALAT TERVEYDEN PERUSTA

VARAA AIKA 
TUTKIMUKSEEN!
• tarkat käyttöohjeet
• maksuttoman kontrollitutkimuksen
• kolmen kuukauden takuun
• sekä potilasseurannan

Tiedustelut ja 
ajanvaraukset: 
Puh. 040 582 7548

Erno Pajunen
Doctor Of Naprapathy

Vastaanotto ti 28.4. klo 9- 
Jalkahoitola Stressipisteen tilat, 

Varastotie 5.

Kansalaisopiston järjestämän 
kurssitoivekampanjan osal-
listujista arvotun 125 euron 
arvoisen kurssipassin voitta-
ja oli Mirka Pääkkö Pärjän-
suolta. Kansalaisopiston väki 
on tyytyväinen ja innostunut 
uusista kurssi-ideoista, joi-
ta saatiin maaliskuisen kam-
panjan aikana useita kym-
meniä! Nähtäväksi jää, mitä 
kursseja tulevaisuudessa jär-
jestetään. Toiveita tuli lai-
dasta laitaan, mm. eläinten 
täyttöä, lampaanlihan leik-
kuuta, kukkien sidontaa, mo-
nenlaista kuntoilua ja liikun-
taa, etenkin ei tavoitteellisia 
joukkuelajeja, polkupyörän 
korjausta aloittelijoille, puu-
tarhaan betonitöitä ja paljon 
muita hyviä ideoita. Nyt on 

Mirka Pääköllä arpaonnea

kansalaisopistolla huolena 
vain, miten nämä kaikki hy-
vät ideat saadaan toteutet-
tua, huokaisi Juha Holappa 

Juha Holappa suorittamassa arvonta, onnettarena Vuokko 
Nyman. 

arvontaa valvoessaan. Ar-
vonnan onnettarena toimi 
kuvataideopettaja Vuokko 
Nyman. HV

Upea matala Eeva mommo-
pyörä. Naisten vakio ja vaihde-
pyöriä, Jopo, miesten/poikien 
maastop., tyttöjen/poikien pyö-
riä ja nuorisopyöriä, rälläysp. 
Muutama lastenpyörä. Kevät-
hintaan, sisitikuntoisia. Lisäksi 
monenlaisia pöytiä, yksi uusi-
kin. P. 040 504 2814.

2 koivurungolla olevaa täys-
nahkaista nojatuolia,kuin uu-
det, 60 €. P. 0400 671 937.

Kulttuuritoimen tehonainen 
Birgit Tolonen ja kaiken kan-
san komeasti mukaansa tem-
paava kanttori Keijo Piirai-
nen käynnistivät sunnuntaina 
Laulamme yhdessä- laulu-
tilaisuudet Pohjantähdessä. 
Nelisenkymmentä yhdessä 
laulamisesta innostunutta ih-
mistä saapui laulamaan is-
kelmiä eri vuosikymmeniltä. 
Uunituoreen lauluvihkosen 

Iloisesti iskelmiä
valikoimassa oli vanhoja tut-
tuja ralleja sekä uusia vähem-
män porukalla laulettuja lau-
luja. Laulutilaisuuden saattoi 
katsoa olevan opillisesta näkö-
kulmasta sekä vanhan kertaa-
mista että uuden oppimista.

Yllätysnumerona yhteis-
laulun lomassa saimme kuul-
la Eija Ahosen tulkitseman 
Lokki-laulun. Tällainen ta-
pahtuma mahdollisti mai-

niosti laulua opiskelevan 
esiintymiskokemuksen hank-
kimisen oikean lauluyleisön 
edessä. Toisille laulaminen 
ei-ammattilaisena vaatii roh-
keutta ja itsensä ylittämistä.

Kiitokset Birgitille ja Kei-
jolle keväisen-/kesäisen lau-
lusirkutustilaisuuksien käyn-
nistämisestä.

Sointu Veivo
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* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat maastoretket

RATSASTAMAAN!

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Kesäleirit löytyy kotisivuilta, tutustu ja varaa!

KESÄLEIRIT 2015:

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.
www.hirvaskoski.fi

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

HAMMASLÄÄKÄRI

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518
Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua. www.terameri.com

fysioterapeutit Riitta Tiainen ja 
Jarno Saari, toimintaterapeutit 
Heidi Perkiö ja Katja Kuusento

Vaativan kuntoutuksen 
fysio-, lymfa-, allas- ja jalka-terapiapalvelut. 

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella.
Kelan suorakorvaus.

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

Kebab pizzeria
Pudasjärvi

ma-to  11.00-21.00
pe  11.00-05.00
la  12.00-05.00
su  12.00-20.00
p. 040 474 4700

AVOINNA:

Oikopolku 2C, 93100 Pudasjärvi

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

GRILLITUOTTEET JA KAHVILA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

-  kotikäynnit, myös 
  Sarakylän alueella

Ajanvaraukset p. 0500 558 368, 050 347 0261. Jukolantie 6, Pudasjärvi

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

- hieronta
-  lymfaterapia

- parafiinihoito käsille
-  Fysio Shop -tuotteet 

KOTIHOITOPALVELUT kuntohoitaja PÄIVI JUNNA 

Monipuoliset fysioterapiapalvelut yli 30 vuoden kokemuksella

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30
su 16.00-21.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

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

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

RATSASTUSPALVELUJA

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, 
p. 044 337 7833, aki@tauonpaikka.fi

Lounas arkisin klo 10-14.
Meiltä myös pizzat, burgerit ja kebabit.

Tervetuloa! Lauantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,

ke-pe 10-18, la 12-19
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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

 

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PAINOPALVELUITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja 

lämmitysvesiverkostostojen saneeraukset 
Uponor komposiitti järjestelmällä.

Palveluhakemisto

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

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

www.koillispaja.fi
koillispaja@koillispaja.fi

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PELTITYÖT, 
HITSAUKSET RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Osuuspankkien nuorten kuvataidekilpailu 39. kerran
Nuorille tarkoitettu Osuus-
pankkien kansainvälinen 
kuvataidekilpailu järjestet-
tiin Suomessa 39. kerran. 
Pudasjärven alueen kuva-
taidekilpailun palkintojenja-
kotilaisuus pidettiin keski-
viikkona 22.4. Osuuspankin 
kokoustilassa, jonne ko-
koontui kilpailuun osallis-
tuneita koululaisia ja opet-
tajia sekä lasten vanhempia. 
Kuvataidekilpailu on pidet-
ty tapahtuma ja osallistujilta 
on saatu kommentteja, että 
piirtäminen on mukavaa ja 
helppoa. Koululaiset olivat-
kin lähettäneet kilpailuun 
nyt yli 300 taideteosta.

Palkintojenjakotilaisuu-
teen osallistuneita olivat vas-
taanottamassa Osuuspankin 
toimitusjohtaja Teuvo Perä-
talo ja myyntipäällikkö Mik-
ko Kähkönen. Perätalo ker-
toi kilpailun taustoista ja 

kiitteli kouluja yhteistyös-
tä sekä oppilaita kilpailuun 
osallistumisesta. Perätalo to-
tesi, että tänä vuonna kuva-
taidekilpailussa on erikoinen 
piirre, koska siinä on mu-
kana myös Uusi Lastensai-
raala 2017 -hanke. Suomes-
sa Osuuspankit lahjoittavat 
lastensairaalalle kilpailuun 
osallistuvista töistä 1 euron, 
enimmäislahjoituksena 15 
000 euroa.

Kilpailussa oli kolme sar-
jaa ja kilpailutehtävänä 6-8 ja 
9-10 -vuotiaiden sarjassa oli 
Matkalla maailmassa ja 11-
13 -vuotiaiden sarjassa Pai-
koillanne, valmiit, liiku! 

Kilpailutöiden arvioin-
nissa myös viime vuonna 
tuomarina toimineella tai-
teilija Kari Tykkyläisellä oli 
kova urakka. Palkinnot jaet-
tiin kolmen eri sarjan kol-
melle parhaalle ja töiden 

arvostelukriteereihin kuu-
luivat kokonaisvaikutel-
ma, omaperäisyys, aitous 
ja fantasia sekä ilmaisuvoi-
ma. Sarjojen ensimmäisik-
si sijoittuneiden, Iida Esko-
lan ja Janne Vääräniemen 
sekä Olli-Samuli Rissasen 
työt lähetetään seuraavak-
si valtakunnalliseen kilpai-
luun Helsinkiin, jossa sar-
jojen voittajat palkitaan 500 
euron lahjashekeillä. 

Valtakunnalliset voitta-
jatyöt edustavat maatamme 
kesäkuussa Saksassa järjes-
tettävässä kansainvälisessä 
loppukilpailussa. 

Pudasjärveläisten kilpai-
lutöitä voi käydä ihailemas-
sa Osuuspankissa lähiviik-
kojen ajan. 

Pertti Kuusisto

Ryhmäkuvassa Pudasjärven Osuuspan-
kin kuvataidekilpailun 6-8 ja 9-10 sekä 11-13 
-vuotiaiden sarjojen kolme parasta osallis-
tujaa hienoine taidemaalauksineen. Kuvasta 
puuttuu Jenna Puhakka.

Tulokset: 
6-8-v: 1. Iida Eskola, Lakarin 
koulu, 2. Matti Keskitalo, Hir-
vaskosken koulu, 3. Aaron Vää-
räniemi, Hirvaskosken koulu. 

9-10-v: 1. Janne Vääräniemi, 
Hirvaskosken koulu, 2. Anni Vil-
jamaa, Lakarin koulu, 3. Jenna 
Puhakka, Kurenalan koulu. 
11-13-v: 1. Olli-Samuli Rissa-

nen, Lakarin koulu, 2. Annika 
Tauriainen, Lakarin koulu, 3. 
Noomi Ervasti, Hirvaskosken 
koulu. 

Fasaanille kaveri
Matti Jaakolan työpaikalla Hollossa on asustel-
lut urospuoleinen fasaani. Se on kesyyntynyt 
ja ilmeisesti ruokitaan, koska on siellä asustel-
lut pidempään. Kevään innoittamana tämä Jake 
-niminen lintu on vallan innostunut, olisikohan 
sillä romattiset puuhat mielessä. Tervehdyksen 
sijasta hyppii jalkaan ja on tykästynyt Matin pu-
naiseen autoon. Löytyisiköhön tälle fasaaniher-
ralle naaraspuoleinen kaveri?

Erja Jaakola
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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!

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

Taksi Piipponen Oy

BINGO
Hetepirtillä 

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 25.4. klo 13.00
Seuraavat bingot: 

9.5. ja 30.5. 
Tervetuloa! HNSwww.hetepirtti.fi

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 26.4.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Koreten Vesiosuuskunnan
VARSINAINEN 

OSUUSKUNTAKOKOUS
su 3.5.2015 klo 12. Kipinän koulu.

Esillä sääntöjen 14 pykälän mukaiset asiat sekä
päätetään pumppaamolla sulkuventtiilien ja vesimittarin

vaihtaminen ja desinfiointi yhteen rakentaminen. 
Tervetuloa!

Kipinässä 29.3.2015
Hallitus 

”Kuvia luonnosta” -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 1.3.-29.4. klo 
10-16. 
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Puikkarin edestä, kävellään, juostaan, hol-
kätään yhdessä. Voit ottaa vaikka koirasikin mukaan lenkkeilemään.Kunto-
tanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 19.-21. Osallistumismaksu. 
Lätäkön yli lasku Hiihtokeskus Iso-Syöte la 25.4. klo 12. Takarinteiden 
alle rakennetaan jälleen iso rapakko kauden lopun kunniaksi! Onnistutko 
sinä pääsemään kuivana yli?  Tuomarit palkitsevat surffi/vesihiihtotyylin lisäk-
si hauskimpia asuja ja parhaita pannuja!  
Veteraanien lentopallon Suomen mestaruusturnaus la-su 25.-26.4. 
Tuomas Sammelvuo -sali,  Tuulimyllyntie 4.
Veteraanipäivän juhlallisuudet ma 27.4. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Kelkkakauden päättäjäiset Pikku-Syötteellä pe-su 1.5.-3.5. Rinteistä 
löytyy isoista ja pienistä hyppyreistä koostuva hyppylinja. Kiihdytyslinja ja 
snowcross rata.
Koululaisten uintikisat ke 6.5. klo 9-45-15 Virkistysuimala Puikkari, Tuu-
limyllyntie 4.
FC Kurenpojat - Ajax Sarkkiranta la 9.5. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Hyvän Olon Messut la 9.5. klo 9-15. Monipuolista ohjelmaa, arvontaa, 
tuote-esittelyjä ja -myyntiä. Messukahvila avoinna. Tuomas Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4.

Pudasjärven 
Sos.dem.työväenyhdistys 

Juhlapuhujana on 
Mikko Salmi. 

Tervetuloa perinteiseen

Perinteistä 
ohjelmaa ja 

hernekeittoa 
tarjolla lopuksi. 

Pudasjärven paikallisjärjestö

Tervetuloa!

TYÖVÄEN 
VAPPUJUHLAAN

perjantaina 1.5.2015 klo 12 
Pudasjärven torille

Päivi Pohjanvesi esittelee ja 
maistattaa Oriflamen

wellness-tuotteita (mm. painonhallinta).

Pelitanssia!
Kirjasto opastaa, kuinka ryhmäliikuntaa
voi harrastaa pelikonsolin ohjauksessa.

Kauneus- ja hyvinvointikirjallisuutta. 

Vapaa pääsy.  Tervetuloa!

HYVINVOINTI-ILTA 
KIRJASTOSSA

tiistaina 28.4. klo 18.30 alkaen

Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi

Pudasjärvellä ti 12.5.2015 klo 18.
Aiheena keväiset kimput.

Osallistumismaksu 35 € (sis. materiaalit)

Lisätied. ja ilmoittautumiset 4.5. mennessä 
puh. 040 553 5780/Viherpaja Versola. 

Kukkasidontakurssi Posonojan 
osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
su 17.5.2015 klo 12.00 Kyllössä, 

Suvannontie 254. 
Sääntömääräiset asiat.

 Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä
 Kyllössä 24.5-7.6.2015. 

Hoitokunta

PUDASJÄRVEN 
4H-yhdistyksen 
VUOSIKOKOUS 

ma 11.5.2015 klo 14. 4H toimistolla
Kauppatie 3 L . Tervetuloa.

Hallitus

TEHOKÄVELY su 26.4. klo 18 
Puikkarin pihalta.

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. 

Järjestää Kansalaisopisto ja 
PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Syötteen 
Matkailuyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS
ke 20.5.2015 klo 16 
Hotelli Pikku-Syöte. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Hallitus   
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia 
kaupungintalon 
aukioloajoissa
Vappuaatto to 30.4. klo 8-15 
Vappu pe 1.5.  suljettu 
Ke 13.5.  klo 8-15 
Helatorstai 14.5.  suljettu

Haemme ammattitaitoisia 
KAIVINKONEKULJETTAJIA sekä 

MAANRAKENNUS-/
KAAPELITYÖNTEKIJÖITÄ 

kaapelitöihin Pudasjärvelle.
Hakemukset mrkharri@gmail.com.

Lisätiedot puh. 040 183 7768
Maanrakennus Keränen Oy

Haetaan työkaluosastollemme

LOMANTUURAAJAA 
sekä 

VIIKONLOPPU-
TYÖNTEKIJÄÄ

Asiakaspalvelukokemus katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Pasi Ojala 0400 778 078
Hakemukset: pasi.ojala@perhemarket.fi

Veteraanipäiväjuhlassa nuorten ja  
veteraanien kohtaamista
Pudasjärven kaupungin kan-
sallisen veteraanipäivän juh-
la järjestetään maanantaina 
27.4. kello 12 liikuntahallilla 
Tuomas Sammelvuo –salissa. 
Sitä ennen tarjotaan ruokai-
lu veteraaneille ja puolisoil-
le Rimminkankaan koululla. 

Juhlatervehdyksen tuo 
juhlaan maakuntajohtaja 
Pauli Harju. Juhlayleisöä tu-
lee olemaan 700-800 henki-
löä, sillä veteraanien lisäksi 
juhlaan osallistuvat lukion ja 
yläasteen oppilaat sekä useat 
alakoulut oppilaineen. Myös 
muuta yleisöä odotetaan pai-
kalle runsaasti. 

Ohjelma koostuu koulu-
laisten ohjelmasta ja puhal-
linmusiikista vastaa kansa-
laisopiston puhallinorkesteri. 

Kaupunki ja seurakunta 
toteuttavat veteraanijuhlan 
toista kertaa näin mittavana 

Viime vuoden Veteraanipäivän juhlan osallistujia seurakuntakodissa.

tapahtumana. Ensimmäisen 
kerran juhla järjestettiin vas-
taavin järjestelyin muutama 
vuosi sitten. Ohjelma koos-
tuu koululaisten ohjelmas-
ta. Puhallinmusiikkia esittää 
kansalaisopiston puhallinor-
kesteri.

Järjestelyistä ja suunnitte-

lusta vastaa pääosin Pudas-
järven kaupunki. Yhteistyös-
sä ovat mukana Pudasjärven 
seurakunta, maanpuolus-
tusjärjestöt, LC Pudasjärven 
kaksi klubia ja liikennöitsijä 
Nevakivi Oy.

-Tavoitteena on veteraani-
sukupolven ja nuorten koh-

taaminen tässä arvokkaassa 
juhlassamme. Haluamme to-
teuttaa veteraaniemme toi-
veen ohjelman sisällöstä ja 
tuoda juhlaamme useita las-
ten sekä nuorten esityksiä, 
toteaa juhlajärjestelyistä vas-
taava kulttuuriohjaaja Birgit 
Tolonen. HT

Pudasjärven seurakunnas-
sa on järjestetty Naisten 
päivät joka vuosi 1996 läh-
tien. Ajankohta on muo-
toutunut viikonvaihtee-
seen viikko pääsiäisen 
jälkeen. Päiviä on puuhaa-
massa seurakunnan dia-
koniatyöntekijöiden apuna 
yhdeksänhenkinen naisten 
vapaaehtoisryhmä. Aikai-
sempina vuosina päivät on 
pidetty kaksipäiväisinä. 

Tämän vuoden naisten-

”Siskoni, sinun kanssasi matkaa teen”

päivä järjestettiin sunnun-
taina 12.4. Ensin osallistut-
tiin ehtoollismessuun, jossa 
oli 84 henkeä mukana. Sii-
tä siirryttiin ruokailemaan 
ja puoliltapäivin alkanee-
seen ohjelmaan. Teemana 
oli ”Siskoni, sinun kanssa-
si matkaa teen”. Vierailija-
na oli luokanopettaja Saila 
Kukkohvi-Jämsä Oulusta. 
Hän puhui aiheista ”Löy-
töjä naisena olemisesta” 
ja ”Että jaksaisin huomi-

seen”. Kanttori Jukka Jaak-
kola johdatteli ja laulatti 
välillä hengellisiä lauluja ja 
virsiä.  

Kukkohovi-Jämsä poh-
ti erilaisia rooleja naisena 
olemisesta, jossa on yleen-
sä monta roolia; ystävä, 
työkaveri, tytär, puoliso, 
miniä, äiti, käly jne. Roo-
lit luovat erilaisia paineita. 
Oman jaksamisen kannalta 
on tärkeää muistaa huomi-
oida myös omat tarpeet ja 

Naisten päivien vieraileva puhuja Saila Kukkohovi-Jämsä (vasemmalla) kehotti omassa 
jaksamisessaan ottamaan huomioon omat tarpeet ja toiveet. 

Seurakuntakeskuksen rippikoulusali täyttyi naisten päivän kuulijoista.

toiveet. Jokainen päivä tu-
lisi löytää helmihetkiä, jot-
ka antavat iloa ja voimaa. 

Päivien vierailija ehdot-
ti, että naiset muodostai-
sivat pieniä ystäväpiirejä, 
joissa yhdessä kannetaan 
toinen toistensa huolia ja 
iloja, joiden jakaminen mo-
ninkertaistaa ilon. Surun 
jakaminen taas puolittaa 
surun. 

Ryhmissä harrastetaan 
yhteisesti sovittuja asioi-
ta esimerkiksi kirjojen lu-

kemista, keskustelemista, 
käydään yhdessä teatte-
rissa, elokuvissa, matkoil-
la. Jokaisella tulisi olla 4-6 
”elämässä kantajia”.

Kukkohovi-Jämsä verta-
si jaksamista vaellukseen, 
jonne pitää miettiä resurs-
sit ja ottaa tarpeelliset ta-
varat. 

-Toisia voi auttaa kanta-
misessa, mutta ei liikaa. Sil-
loin väsyy matkalla. Auttaa 
voi, mutta toisten puolesta 
ei voi elää. HT

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
ensi viikolla poikkeuksellisesti 

jo to 30.4.2015
Lue lehti netistä: 

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Elintarvikkeet ja päivittäistavarat
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Alkon tilauspiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti
●  Mökkien siivous- ja huoltopalvelut
●  Syöte Shop kiinteistöstä löydät myös Syötteen  

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.

Koskitrucks / Koskitraktori  |  Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi  |  Puh. 040 481 4711 / 040 589 3358 

TERVETULOA!

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA:

Närhi Oy / Raskaan kaluston varaosat
Haka-traktori Oy / New Holland - Case IH
Agco Suomi Oy / Valtra
Findiesel Oy
Porokka Forest Oy
Kilafors AB
Pitopalvelu Illikainen

Tule paikalle tutustumaan 
palveluihin ja kalustoon. 

Mukana yhteistyökumppaneita 
ja esittelykoneita toimi-
alojensa huipulta!

- Tilaisuuteen traktorilla saapuville ilmainen 
   tehon mittaus kello 10 - 14
- Hernekeittotarjoilu soppatykistä ja kahvia
- Esittelyssä ja koeajossa mm. New Holland 
   T7.200 Autocommand,  uusi Valtra T4
- Koekäytössä Kesla 2110T -puutavaranosturi
- MST perävaunut / suomen kevein 9-akselinen 
   ketjupurkuyhdistelmä

Omistajan vaihdoksen myötä uudistuneen korjaamon, 
konepajan ja varaosamyyntipisteen avajaiset

 PUDASJÄRVELLÄ 29.4.2015 
KLO 9 - 15

AVAJAISET
Koskitraktorin

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

JOPO 1 v   

365€

ILONA 1 v 299€
AIKUISTEN 3 v 

329€POLKUPYÖRÄT

Alkaen

NUORTEN JA 
LASTEN 
POLKUPYÖRÄT 

Alkaen

199€
Meiltä myös polkupyörän satulat, 

lukot, renkaat ym. tarvikkeet

Kevään 2015 odotettu uutuus!

MS 201 C-M
● 1,8 kW/2,4 hv
● 3,9 kg
● M-Tronic

699€

● 2,3 kW/3,1 hv
● 4,5 kg
● 42,6 cm3

● M-Tronic

MS 241 C-M

659€

Ärhäkkä 
monitoimikone

● 1,3 kW/1,8 hv
● 3,5 kg
● ErgoStart 
 kevytkäynnistys

MS 193 C-E

Pikkujätti!459€

● 1,2 kW/
   1,6 hv
● 4,1 kg

MS 170
Laadukas pikkusaha

199€

● 2,2 kW/3,0 hv
● 8,4 kg
● 45,6 cm3

FS 460 C-EM K
Vahva metsäraivuri

899€

543 XP
● 2,2 kW/3,0 hv
● 4,5 kg
● 43,1 cm3 599€

Legendaarisen 242 manttelinperijä

OREGON 
KOMBIKANNU 
kaatonokilla 
+ ylitäyttösuulakkeella

29,90€

435
Yleissaha

●  1,6 kW / 2,1 hv
● 4,2 kg
● 40,9 cm3 299€ERIKOISERÄ AMMATTIKÖYTTÖÖN 

HYVÄKSYTTYJÄ METSURIN TURVAVARUSTEITA!
TURVA-AVOHAALARIT 120€
TURVAPUSERO 90€
TURVASAAPPAAT 80€
KYPÄRÄ 30€

260€

Tai kaikki edelliset 

YHTEENSÄ

FS 260 C-E

699€


