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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Niemitalon leipäjuuston
valmistus palasi 

kotikonnuille s.  7

Taidemaalaus monelle 
rakas harrastus s. 11

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

10€
Suuri

 erä 

merkkik
ehyksiä

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 toiset 
silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle, tarjoamme edullisemman. 
Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit ja kehykset laajasta erikoismallistosta. 
Etu koskee uusia tilauksia. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % 
17.4. asti maksetuista ostoksista. Voimassa 17.4.2014 asti. Ei muita alennuksia. 
Etusi arvo jopa 598 €. Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi
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Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi
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holland
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pkt
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pkt

broilerin 
fileesuikaleet

- naturel - hunaja 300 g

2,49
ras

rahkat 150 g
- mansikka
- persikka

- vanilja

1,50
2 prk kiroileva siili

pussilakanasetti

29,00 5,99

15,90

leivon
sokerikorput  800 g

2 pss

vain 
sunnuntaina:

(yks. 3,70 pss)

Tervetuloa maaseutuelinkeinojen investointipäivään

Keskiviikkona 9.4.2014 alkaen 9.30
Osuuspankin alakerran kokoustilaan.

Ohjelma

09.30 - 10.00 Ruokailu
10.00 - 10.15 Tilaisuuden avaus, Elias Rask

10.15 - 12.00 Rakentamisen kustannukset ja hyväksyttävät kustannusarviot, 
investointi- ja aloitustuen käsittely, Jari Lehto (RI) ELY-keskuksen asiantuntija.

Tilaisuuteen mahtuu 40 henkilöä, ilmoittautumiset ma 7.4. mennessä 
pudasjarven@op.fi tai puhelimitse 010 257 1906.

Tilaisuuteen osallistuneille Pudasjärven Osuuspankin lippalakki.

AJANKOHTAISTA MAATALOUSYRITTÄJILLE!

Tervetuloa Kansalaisopiston 
kevätnäyttelyn avajaisiin

pe 4.4.2014 klo 18.00 
Pohjantähdessä, Teollisuustie 1

Yhteistyössä Kansalaisopisto ja Kulttuuripalvelut

Näyttely on avoinna 
5.4-29.4.2014
ma-ke 15-20
la-su 14-17

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

Lämpö-

kamerakuvaus 

kaupan päälle!

Pyydä ilmainen kustannusarvio!

Syötteen Rakennus- ja 
huoltopalvelu M. Särkelä

Vesikattoremontit kaikiLLa katteiLLa 
sekä energiaremontit noPeaLLa 

aikatauLuLLa aVaimet käteen Pakettina!
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

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

YrittäJä! 
ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

tään maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoitukses-
ta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n ku-
luessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Onko sinulla oma lempilaulu tai -virsi?  
Tuleeko mieleesi useinkin jokin laulu sä-
velmineen?  Se laulu voi liittyä tiettyyn ti-
lanteeseen, jossa se toistuu monta kertaa.  
Tuoko laulaminen sinulle iloa ja riemua 
sydämeen? Luulen, että moni on löytänyt 
tänä keväänä iloa luonnosta.Minä olen 
päässyt hiihtämään luonnon rauhaan ja 
kokemaan sen kauneuden ja voiman.  Ru-
noilija Niilo Rauhala on kirjoittanut vir-
ren 576. 

Tämä on lempivirteni, mikä tulee mieleen 
hiihdellessäni.

"Maa hohtaa lumivaipassansa,
on Luoja itse luonut hangen, jään.
Maa Herran on myös roudassansa
ja lepää talven hänen kädessään.
On ankara ja pitkä talviyö,
vaan läpi senkin jatkuu Luojan työ."

Kelloja siirrettiin, ja nyt on kesäaika.  
Päästiin pimeimmän ajan yli. Onko miele-

si tullut  iloiseksi, kun kevät on koittanut 
ja valoa riittää? On rikkaus, että saamme 
nauttia neljästä vuodenajasta asuessam-
me Suomessa.  Löydätkö kaikista vuo-
denajoista jonkun hyvän, itsellesi sopivan, 
mielekkään tarkoituksen?  Tätä voitaisiin 
miettiä.

" Taas kaamos saartaa,
painaa mieltä, vaan Herra meidän
lähellämme on.  Yön valta väistyy
päivän tieltä, ja kevät nousee,
juhla auringon.  Näin tunturit ja 
järvet, erämaa valoa toivon saavat heijas-
taa."

Oletko kokenut itsesi pieneksi luon-
non keskellä?   Jumalan suuruus ja oma 
pienuus tuntuu silloin, kun kulkee tuntu-
reiden keskellä lapin erämaissa.  Välillä on 
nousua tunturin selkää pitkin kohti sen 
lakea.  Välillä on taas helpompaa alamäkeä,  
mutta se helppo alamäkikin voi pelottaa.  
Pitkän vaelluksen jälkeen mieli on iloinen.                            

"Nyt vaikka nukkuu siemen, multa,
työn äänet kaikkialta kuuluvat.
Me saamme hoitaa hengen tulta,
ja kätten töihin päivät kutsuvat.
Ja hohtavilla talvihangilla  
suot, Herra, mielen, ruumiin iloita."

Kevät antaa voimia tehdä työtä iloi-
ten.  Kun routa on sulanut, alkaa kylvö-
työt. Näemme kasvun voimaa ja elämän 
ihmettä.

" Teit, Herra, talven jäätäväksi,
vaan kohdussaan maa kantaa elämää.
Loit silmuun toivon kestäväksi,
maa kevään helmaan versot synnyttää.
Jos raskas onkin talven ahdistus,
niin väkevä on kevään vapaus."

Vietimme juuri neljättä paastonajan 
sunnuntaita.  Tämän sunnuntain aiheena 
oli  Elämän leipä.  Raamatussa kerrotaan 
taivaan leivästä, Jumalan leivästä ja elä-
män leivästä.  Jeesus on itse sanonut: To-

dellista taivaan leipää teille antaa minun 
Isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee tai-
vaasta ja antaa maailmalle elämän. "Minä 
olen elämän leipä.  Joka tulee minun luok-
seni ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo 
minuun, ei enää koskaan ole janoissaan."  
(Joh. 6: 32-35). Jumala lähetti oman Poi-
kansa, Jeesuksen, taivaasta maan päälle.  
Hän on elämän leipä, jota Jumala tänään-
kin antaa valtakunnassaan asuvalle ja jo-
kaiselle, joka tahtoo tulla Jeesuksen luo.

"Oi Herra, armon meille annat
ja Kristuksessa meidät vapahdat.
Niin kukkivat kuin jäiset rannat
luomisen uuteen päivän katsovat.
Ja luomakunta yhtyy  
kiitokseen
Jumalan lasten riemuun, 
kirkkauteen."

                                                            
Kerttu  
Luokkanen

Hohtavilla talvihangilla

Syötteen luontokeskuksessa 
on esillä Puputus näyttely. 
Sopivasti kevään ja pääsiäi-
sen aikaan sijoittuva näytte-
ly esittelee Sirpa Tuomaalan 
kuvataidetta ja hänen äitinsä 
Seija Tuomaalan keraamisia 
jäniksiä. Puputus näyttely 
on kohdistettu koko perheel-
le, myös lapsille. 

Näyttelyssä esillä ole-
vat Sirpa Tuomaalan kuva-
taideteokset on tehty tussil-
la, hiilellä ja pastillilla. Seija 
Tuomaalan jänikset puoles-
taan hyppelevät näyttelys-
sä keraamisina. Näyttelys-
sä on noin 20 työtä ja ne ovat 
myynnissä. Taiteilija toivoo, 
että töistä välittyvät keväiset 
tunnelmat napattuna ympä-
röivästä luonnosta.  

Sirpa Tuomaala kertoo 
Puputus näyttelyn synty-
misestä: ”Jänis on niin tut-
tu näky, että sen helposti si-
vuuttaa. Mutta siitä löytyy 
myös ihmettelemistä, sa-
maistumiskohdetta ja se on 
myös aika söpö olento. Ku-
vissa on totta ja mielikuvia. 
Riippuu myös katsojasta 
mitä näkee. Aluksi tein esit-

Puputus-näyttely 
Syötteen luontokeskuksessa

täviä teoksia. Sitten oli aika 
jo katsoa maisemia "jänik-
sen silmin". Perehdyin myös 
jänikseen eläimenä ja sieltä 
paljastui uutta ja ihmeellis-
tä, esimerkiksi jäniksen sosi-
aalisesta elämästä. Tuon tätä 
tietoa ilmi neljällä isolla tie-
tokoneella tekemälläni sarja-
kuvavedoksella. ”

Sirpa Tuomaala on syn-
tyjään pudasjärveläinen tai-
teen maisteri. Luonto ja ih-
minen osana luontoa ovat 

Sirpa Tuomaala Sipi sipi tussi ja guassi.

hänelle inspiraation lopu-
ton lähde. Töissään Tuomaa-
la tavoittelee ainutkertaisen 
hetken koetun tunnelman tai 
tunteen välittämistä. 

Ihastuttavaan Puputus-
näyttelyyn voi tutustua 13.6. 
saakka Luontokeskuksen 
aukioloaikana. 

Oili Annila  
Luontokeskus

Rakkaamme

Eino Paavali
Hiltula
s.19.8.1933
k. 15.3.2014

Kaivaten

sisaret ja veli perh.
sukulaiset ja ystävät

Lepää rauhassa tuulen kehdossa,
tuoksussa keväisen maan.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
lämmin kiitos osanotosta.

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ

P. 040 1951 732 

Messu seurakuntakodissa su 
6.4. klo 10,  Juha Kukkurai-
nen, Juha Rauhala, Keijo Pii-
rainen
Konsertti seurakuntakodis-
sa su 6.4. klo 15, Teemu Huu-
nonen , huilu ja Katri Holma, 
urut ja piano. Ohjelmamak-
su 10 €.
Raamattupiiri rippikoulusa-
lissa ma 7.4. klo 17.30.
Kuorot:   Vox Margarita ke 
2.4.  klo 18.15, lapsikuoro to 
3.4.. klo 16.30, nuorisokuoro 
to 3.4.  klo 17.00, kirkkokuoro 
to 3.4. klo 18, Sarakylän kap-

pelikuoro ti 8.4.  klo  14.15.
Lähetystyö: Kirpputori  ke  
2.4. klo 10–13.
Ystävänkammari ti 8.4. klo 
12.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 
3.4. klo 17.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 7.4. klo 11.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 4.4. klo 18-22
Perhekerho:  Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 2.4. ja 
to 3.4.  klo 10-13,  Korpisen 
kylätalossa ke 2.4.  klo 10-

13. Iltaperhekerho seurakun-
takodissa to 3.4. klo 16.30-
18.30.
Lapsiparkki  seurakunta-
kodissa perjantaisin 9.30 – 
12   parkkiin voi ilmoittau-
tua etukäteen  (08) 882 3100.  
Lapsille pieni välipala mu-
kaan.
Rauhanyhdistykset:  Om-
peluseurat Yli-Livolla  Kert-
tu ja Jouni Luokkasella pe 
4.4. klo 18 (Jaakko Sääski-
lahti). Seurat Kurenalan rau-
hanyhdistyksellä su 6.4. klo 
17 (Mikko Tuohimaa, Timo 

Luokkanen). Käsityöil-
ta Sarakylässä Eeva Puha-
kalla pe 4.4. klo 19 ja lau-
luseurat ja opistoilta Iivari 
Jurmulla su 6.4. klo 19.
Kastettu: Sofia Emilia Sa-
rajärvi,  Iina Lyydia Luok-
kanen, Emmiina Josefiina 
Luokkanen, Mikko Ansel-
mi Illikainen, Miina Birgit-
ta Luokkanen.
Haudattu: Helmi Elviira 
Pohjola 85 v,  Valma Eila 
Elisa Haarahiltunen   83 v, 
Eino Paavali Hiltula 80 v, 
Veikko Olavi Seliö   65 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi keskiviikkona 26.3. pitä-
mässään kokouksessa Tol-
panvaaran-Jylhänvaaran 
tuulivoimapuiston osayleis-
kaavan kaavanlaatijan esit-
tämin vähäisin muutoksin.

Kaava mahdollistaa alu-
eelle 22 tuulivoimalan ra-
kentamisen ja kokonai-
suudessaan toteutettuna 
hankeinvestoinnin arvo on 
noin 100 miljoonaa euroa. 
Kaavaehdotuksesta saatiin 
kymmenen lausuntoa, seit-
semän muistutusta ja yksi 
kansalaisadressi. Adressin 
96 allekirjoittanutta vastus-
taa vaaramaisemien kaavoit-
tamista tuulivoima-alueiksi. 

Saadun palautteen poh-
jalta kaavan laatija ehdotti 
kaavaehdotukseen vähäisiä 
muutoksia. Muun muassa 
muistutuksissa meluvaiku-
tuksista esitetyn huolen joh-
dosta viranomaisneuvotte-
lussa päätettiin lisätä kaavan 
yleismääräyksiin vaatimus 
meluohjearvojen huomioi-
misesta alueen suunnittelus-
sa ja toteuttamisessa.

Metsähallituksen Laatu-
maan tuulivoimapäällikkö 
Erkki Kunnarin mukaan nyt 
odotellaan kaavan käsittelyä 
ja sen jälkeen seuraava vai-
he on rakennuslupien hake-
minen. 

-Samanaikaisesti teem-
me vielä teknisiä selvityk-
siä. Metsähallitus ei itse osal-
listu tuulivoimatuotantoon, 
vaan haemme hankkeel-
le investorin, joka rakentaa 
puiston ja tuottaa sähkön. 
Rakennusvaiheen aktiivi-

Tolpanvaaran –Jylhänvaaran 
tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Tolpanvaaran –Jylhänvaaran tuulivoimapuiston 
osayleiskaava mahdollistaa alueelle 22 tuulivoimalan rakentamisen ja kokonaisuu-
dessaan toteutettuna hankeinvestoinnin arvo on noin 100 miljoonaa euroa.
nen aika alkaa suunnitelmi-
en mukaan syksyllä 2015 ja 
sähköntuotantovalmius olisi 
loppuvuodesta 2016, mikä-
li kaava- ja lupavaihe etenee 
nykysuunnitelmien mukai-
sesti, totesi Kunnari.

KM Juha Holappa 
opetus- ja  
sivistysjohtajan 
virkaan
Kaupunginvaltuusto valit-
si kaupunginhallituksen esi-
tyksen mukaisesti opetus- 
ja sivistysjohtajan virkaan 
KM Juha Holapan. Opetus- 
ja sivistysjohtaja toimii hy-
vinvointi- ja sivistystoimen 
toiminta-alueen johtajana 
ja lisäksi hyvinvointivalio-
kunnan vastuuviranhaltija-
na. Hyvinvointi- ja sivistys-
toiminnan tehtäväalueeseen 
kuuluu koko peruspalve-
lukokonaisuus; päivähoi-
to, esikoulu, peruskoulu, lu-
kio, kansalaisopisto, kirjasto, 

kulttuuri ja vapaa-aika. En-
nen päätöstä valtuutettu 
Marja-Leena Törrö esitti asi-
an käsittelyn jättämistä pöy-
dälle ja että virkaa ei täyte-
tä vielä, vaan virka laitetaan 
uudelleen hakuun. Törrön 
esitys hävisi pidetyssä ää-
nestyksessä, jossa Törrön 
esitystä kannattivat valtuu-
tetut Alpo Ollila, Tuula Kuu-
kasjärvi ja tyhjää äänestivät 
Mika Pesonen, Päivi Pohjan-
vesi sekä Sanna Stenius.

Jongunjärven  
ranta-asemakaava 
hyväksyttiin
Kokous hyväksyi Jongun-
järven ranta-asemakaavan 
esityksen mukaisesti kor-
jattuna kaavan laatijan vas-
tineessaan esittämin vähäi-
sin muutoksin. Hyväksytyn 
kaavan mukaan rantaraken-
tamispaikkoja on 29 ja il-
man omaa rantaa olevia si-
sämaan rakennuspaikkoja 

kaksi sekä yksi rantasau-
na. Ranta-asemamakaava 
on laadittu tavanomaisena, 
omarantaisena lomaraken-
tamisen kaavana. Lomara-
kennuskortteleita kaavan on 
sijoitettu 15 kpl. Rakennus-
paikkoja on osoitettu saariin 
14 kappaletta, Jongunjär-
ven rantaan yhdeksän kap-
paletta sekä Hanhilammelle 
ja Purolammelle molempiin 
kolme. Lomarakennusten 
rakennuspaikkakohtainen 
rakennusoikeus on 170 ker-
rosneliömetriä. Kaavan ra-
kennusoikeus on yhteen-
sä 6060 kerrosneliömetriä ja 
vuodepaikkojen arvioitu ko-
konaismäärä on noin 130-
150. Lausuntonsa kaavaeh-
dotuksesta antoivat kaikki, 
joilta lausuntoa pyydettiin. 
Kaavaehdotuksesta jättivät 
lisäksi muistutuksensa kak-
si yksityistä maanomistajaa.

Pertti Kuusisto

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

HUHTIKUUN TARJOUS

ENERGY-
KASVOHOITO

virkistävä kasvohoito,
sis. ripsien ja kulmien
kestovärjäykset sekä
kulmien muotoilun

55€55€

Pudasjärveltä ja Iistä osal-
listuttiin kymmenen hen-
gen ryhmällä Työpajapäi-
ville Lahden Sibeliustalossa 
26.-27.3. Mukana oli noin 
600 osallistujaa ympäri Suo-
mea. Päivät käynnistyivät 
ajankohtaisilla tiedottami-
silla ja nuorisotyöhön ja pa-
jatoimintaan liittyvillä uu-
tisilla kansanedustaja Sari 
Palmin ja opetus- ja kult-
tuuriministeriön edustajan 
Merja Hilpisen avajaispu-
heenvuorojen myötä. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
asiantuntija Jaana Walden 
selosti uudistuksen koh-
teena olevan nuorisolain 
etenemisestä. 
Lasten ja nuorten hyvin-
vointipalvelujen kehittäjä ja 
yhteiskunnallinen keskus-
telija dosentti Matti Rimpe-
lä Tampereen yliopistosta 
käsitteli laajasti yksilöiden, 
perheiden, yhteisöjen ja 
kuntien oppimista hyvin-
voinnin- tai pahoinvoinnin 
tilasta tänä päivänä. Luen-

Työpajapäivillä laatua yhteistyöstä ja verkostoista

nossaan hän pohti ja kan-
nusti kuulijoita miettimään 
hyvinvointiosaamisen ke-
hittymistä ihmisen elämän-
kulun aikana.

Luentojen jälkeen ylei-
söllä oli mahdollisuus osal-
listua rinnakkaisseminaa-
reihin, joissa esiteltiin ja 
kerrottiin työpajojen toi-
mintaan liittyvistä hyvis-
tä käytännöistä ja annettiin 

Sibeliustalon edustalla Pudasjärven ja Iin työpajojen valmentajia ja Pudasjärven et-
sivät nuorisotyöntekijät.

malleja onnistuneista hank-
keista. 

Aikuisten palvelut työ-
pajakontekstissa, työpa-
japedagogiikka nuoren 
hyvinvoinnin tukijana, sosi-
aalisen vahvistamisen mää-
rittely ja vaikuttavuuden 
arviointi, työpajojen ja op-
pilaitosten yhteistyön mer-
kitys nyt ja tulevaisuudessa, 
oppisopimuskoulutuksen 

mahdollisuudet ja ohjaus-
mallit, sektorirajat ylittävä 
yhteistyö pajatoiminnassa 
sekä työyhteisöjen valmen-
taminen kohtaamaan eri-
laisuutta olivat tärkeimpiä 
seminaareissa käsiteltyjä 
asiakokonaisuuksia.

Sointu Veivo

Tervetuloa värjäämään
Pääsiäismuna -kynttilöitä

pe 4.4.  klo 10-18    la 5.4.  klo 9-17
1,50- 2€  kpl 

UUTTA PAJAMYYMÄLÄSTÄ

Legendaarisen hyvät 
pesuaineet ja

välineet

Kotikutsuilla mukana   
myös kynttilät 

KYSY LISÄÄ!

UUTUUS! Löylyn kestävä
Kelluva kynttilä  2€ kpl

KYNTTILÄTALO
AUKI: ma - su. Tienvarressa KIINNI lappu ellemme

pääse palvelemaan. Voit varmistaa soittamalla 
040 549 2063 tai www.kynttilatalo.fi 

kynttilatalo@gmail.com  
Kuusamontie 2046, 93270 Sotkajärvi, Pudasjärvi

Poisto kynttilöitä AINA EDULLISESTI

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

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

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

1-vuotis 
SYNTTÄRIKAHVIT 

ti 8.4. 
klo 10-19

Tervetuloa!

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

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

KeVeYTTÄ 
KeVÄÄSeeN!

HUOM!
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Hiihtäjien juttelua kuunnel-
lessa ja myös osallistumal-
la keskusteluun Latukahvila 
Pytkynpirtin puuhien lomas-
sa ehtii samalla painaa mie-
leen mielenkiintoisia asioita.

Syötteellä oli vanhempi-
ensa kanssa hiihtämässä ja 
lomailemassa nuori mies. 
Hänen puheestaan kuuli, 
että hän on asunut ulkomail-
la useita vuosia. Aloin sitten 
keskustelemaan hänen kans-
saan. Selvisi, että hän on Zu-
richissä Sveitsissä töissä. 
Kerroin hänelle. että Sveitsis-
tä on täällä usein lomalaisia 
hiihtämässä. Oli siinä puhet-
ta, että pari vuotta taakse-
päin oli viidenkymmenen 
henkilön ryhmä Syötteellä 
lomallaan hiihtämässä ja hei-
dän kotikielensä oli ranska.

Kyseinen nuori mies ker-
toi, että Zürichissä puhutaan 
Sveitsin saksaa. Se on sellais-
ta mongerrusta, että hänellä 
meni vuosi, ennen kuin hän 

Syötteellä lomailevien  
henkilöiden kertomuksia

oppi sitä kuuntelemaan ja 
ymmärtämään.

Hiihtomaastoista hän ker-
toi, että Saksan puoleisella 
osalla Alppeja ovat vuoret 
loivapiirteisempiä. Siellä on 
hyvin paljon murtomaahiih-
tolatuja ja murtomaahiihto 
on siellä hyvin suosittu laji.

Eräs suomalainen mies oli 
ladulla pysähtynyt juttele-
maan ulkomaalaisten hiihtä-
jien kanssa. Hän oli kysynyt, 
mistä he ovat tulleet: ”Sveit-
sistä.” Hän oli hämmästellyt: 
”Kuinka Sveitsistä tullaan 
Suomeen hiihtämään?” Vas-
taus oli kuulunut: Siellä on 
joka paikassa niin paljon ih-
misiä! Täällä on luonnonrau-
haa, saa nauttia hiljaisuudes-
ta metsässä ja luonnossa. On 
upeat hiihtoladut ja maise-
mat. Mahtavat majoitustilat 
mökeissä, sauna, ja jos hyvin 
käy, on mahdollisuus katsel-
la revontulia. Hyvä palvelu, 
mukavat ja ystävälliset ihmi-

set. On kaikin puolin hienoa 
viettää lomaa täällä.

Ruokakulttuuri  
paikallista
Monenlaista eksotiikkaa on 
meillä täällä Syötteellä ja Pu-
dasjärvellä, mitä tarjota. On 
tosiaan upea tähtitaivas, kun 
ei valosaaste pilaa kaikkialla 
näkymiä. Revontuliakin nä-
kee hienosti, jos ne sattuvat 
loimuamaan. Ruokakulttuuri 
on paikallista; poroa ja riistaa 
on tarjolla sille, joka sitä halu-
aa. Ohjelmapalveluyrittäjil-
lä on tarjota lumikenkäretkiä, 
poroajelua, koiravaljakko-
ajelua, moottorikelkkailua, 
carting ajelua jääradalla, oh-
jattuja pilkkiretkiä. Ravinto-
loissa on viihdetarjontaa sitä 
haluaville. Luonto ja luonnon 
tuomat mahdollisuudet luo-
vat kaikille mahdollisuuden 
harrastaa monenlaisia asioi-
ta. Tästä eksotiikasta nautti-
vat hyvin monista maista tul-
leet matkailijat.

Olen tavannut kaksi kii-
nalaista naista. Heistä oli hie-
noa tutustua täällä paikkoi-
hin ja ympäristöön. Heillä 
oli suomalainen mies oppaa-
na. He olivat käyneet Ra-
nuan eläinpuistossa, Posion 
Pentikillä ja kierrelleet Kuu-
samossa Rukan kautta ta-
kaisin Syötteelle. Toinen nai-
sista kertoi ostaneensa upean 
maalatun porotaulun veljel-
leen Kiinaan.

Moskovasta on viime vii-
kolla ollut yksittäisiä perhei-
tä ja myös iso ryhmä matkai-
lijoita Syötteellä. Koulusta on 
nyt loma, ja niinpä perhei-
tä on sieltä tullut omalla au-
tolla tänne Syötteelle hiih-
tämään ja laskettelemaan. 
Toinen perhe kertoi tulleen-
sa junalla Moskovasta Kuo-
lan kautta Helsinkiin. Siel-
tä junalla Ouluun ja Oulusta 
linja-autolla Syötteelle. Tämä 
rouva kertoi, että Moskovas-
sa on myös ollut aivan erikoi-

nen talvi säiden suhteen. Hy-
vin lauhaa, ei yhtään lunta.

Ensikertalaiselta  
14 km hiihtoa 
Eräs liettualainen pariskunta 
oli suomalaisen isäntäväken-
sä kanssa hiihtämässä. Mies 
kertoi, että on lapsena hiihtä-
nyt, ja hänen hiihtonsa oli  nyt 
sitten lähtenyt sujumaan ihan 
hyvin. Rouva ei ollut koskaan 
hiihtänyt. Hän saikin sitten 
opetella hiihtämään, ja kyllä 
hiihto oli sujunutkin alkukan-
gertelun ja rytmin löytämisen 
jälkeen kohtalaisen hyvin.

Pariskunta hiihti noin 14 
kilometrin lenkit kahtena päi-
vänä. Se on mielestäni hieno 
saavutus hiihdossa ensikerta-
laiselle. Yhteinen keskustelu-
kielemme oli englannin kieli, 
kuten se on yleisesti kaikkien 
matkailijoiden kanssa.

Suomalaiset matkailijat 
ovat kertoneet, että he ovat 
autolla ajaessaan kauhulla 
katsoneet matkalla, kun lun-
ta ei ole ollut. Ajatus siitä, 
onko täällä lunta, on vallan-
nut matkaajien ajatukset ja 
puheet. Voi mikä ihastus, kun 
käännytään Kuusamontiel-
tä kohti Syötettä: Lunta, lunta 
ja paljon! Syötteelle tultaessa 
nähdään hienot hiihtoladut 

Ilta-auringon punerrus ke-
lossa ja metsänreunassa.

Latukahvila Pytkynpirtin 
herkkuja linnuillakin.

Lahja Simonen hiihtolenkillä perjantai-iltana Pohjoisen 
Pytkynharjunristeyksessä.

ja laskettelurinteet.  On pal-
jon puhdasta valkoista lunta. 
Voi ihmetystä! Lunta Luonto-
keskuksen mittauspaikalla on 
80 cm ja niinhän sitä on maas-
tossa muuallakin ja Ahmatu-
van tienoilla metrin verran. 
Onpa ilo ollut muistutella, 
että lunta täällä on lokakuun 
puolivälistä toukokuun puo-
liväliin. Hiihtämään pääsee 
lumetetuilla laduilla ja pai-
koin luonnonlumiladuilla jo 
lokakuun puolivälissä. Hii-
ihtoladut keväällä kunnoste-
taan niin kauan kuin voidaan. 
Jos on yöpakkasia, niin hiih-
tää voi vielä äitienpäivänä-
kin. Ja jos metsäsuksilla hiih-
tää, niin paikoin vielä senkin 
jälkeen, kun lunta on usein 
lunta on reilusti. 

Jäät lähtevät Salmenta-
kasesta noin 20.5, Naaman-
kajärven puoli aukeaa aikai-
semmin kovan virtauksen 
vuoksi. Siitä menee läpi kah-
den isomman joen vedet ja li-
säksi useiden pienempien pu-
rojen vedet laskevat siihen.

Mukavaa hiihto – ja ret-
keilykevättä ja kireitä siimo-
ja toivoen

Lahja Simonen 
Latukahvila Pytkynpirtti 
yrittäjä

Ilta-auringon hienot valosävyt.

Pudasjärven Havulan rannassa  
viiden tunnin pilkkikisat
Pudasjärven Virkistyskalas-
tajat järjestävät sunnuntaina 
6.4. yleiset pilkkikilpailut Pu-
dasjärven Havulan rannassa. 
Mikäli ahti olisi suosiollinen, 
viisi tuntia kestävän kilpai-
lun aikana voivat pilkkijöi-
den saaliit olla aikamoiset. 
Viime vuonna huhtikuun 
alussa pidetyssä kisassa yli 
10 kilon saaliita kirjattiin 
nappulasarjaa lukuun otta-
matta kaikkien sarjojen tu-
loslistoihin. Suurimman 
saaliin nappasi miessarjan 
voittaja vajaalla 24 kilolla, 
toiseksi suurimman miesve-
teraanien voittaja yli 21 kilol-
la sekä kolmanneksi suurim-
man naisten sarjan voittaja 
vajaalla 21 kilolla. Tuolloin 
kisaan osallistuneen 89 pilk-
kijän yhteenlaskettu kalan-

saalis oli vajaa 780 kiloa. 
Isoista saalispusseista pääka-
lana löytyi särkeä, joiden pil-
kinnässä oli käytetty useim-
miten pystypilkkiä ja sen alla 
tapsissa pientä mormuskaa. 
Lähellä jään alapintaa liik-
kuville särjille oli joidenkin 
pilkkijöiden mukaan toimi-
nut hyvin sopivan kokoinen 
raskas volframimormuska.

Kannattaa muistaa, että 
tulevan lauantain kilpailus-
sa on ennen varsinaisen pil-
kinnän aloitusta 30 minuutin 
siirtymäaika pilkkipaikoil-
le ja vastaavasti pilkintäajan 
loputtua 60 minuuttia aikaa 
saapua punnituspaikalle. 
Varsinainen kilpailuaika on 
kello 10-15, joten pilkkipai-
koille voi lähteä kävelemään 
jo kello 9.30. PK

Vasemmistoliiton Pudas-
järven osaston kevätkoko-
uksessa sunnuntaina 23.3. 
asetettiin pudasjärveläinen 
kaupunginvaltuutettu San-
na Stenius Vasemmistoliiton 
jäsenäänestykseen kansan-

Vasemmistoliitto esittää Sanna  
Steniusta kansanedustajaehdokkaaksi

Vasemmistoliiton kevät-
kokousväki päätti aset-
taa Sanna Steniuksen 
(oikealla) jäsenvaaliin eh-
dolle kansanedustajaeh-
dokkaaksi. 

edustajaehdokkaaksi. Sa-
malla toivottiin, että Sanna 
voisi olla koko Koillismaan 
yhteinen ehdokas.

Vappujuhlan järjeste-
lyissä yhdessä SAK:n ja 
SDP:n kanssa päätettiin olla 

mukana.  
EU vaaliehdokas, kansan-

edustaja Merja Kyllönen Suo-
mussalmelta vierailee Pudas-
järven torilla lauantaina 3.5. 

Kokous otti kielteisen 
kannan Kollajan mahdolli-

seen rakentamiseen. Kan-
nanotossa Vasemmistoliiton 
Pudasjärven osasto ei näe tar-
peellisena nostaa jälleen ker-
ran vaaliteemaksi Kollajan 
rakentamisvaatimusta. Ei ole 
mitään järkisyytä alkaa taas 
tappeluttamaan ihmisiä kes-
kenään. Kokouksen mielestä 
koskiensuojelulain voimas-
saollessa kaikkinainen hank-
keen valmistelutkin ovat lain 
vastaisia. HT

– lunta ihastellaan
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Soneran 4G-verkko laajenee 
Oulun seutukunnan alueel-
la sekä Pudasjärvellä. 800 
megahertsin taajuudella ra-
kennettava verkko tuo huip-
punopean mobiilinetin yhä 
useamman suomalaisen 
ulottuville. 

Soneran huippunopeiden 4G-palveluiden saatavuus laajenee
Uudet 4G-tukiasemat tuo-

vat nyt nopean mobiilinetin 
muun muassa Oulun seutu-
kuntaan ja Pudasjärvelle ja 
näin 4G-verkko laajenee esi-
merkiksi Pudasjärven kes-
kustaan ja kunnan lähiympä-
ristöön. Soneran 4G-verkko 

on toiminut jo aikaisemmin 
Oulun keskustassa. Tänä 
vuonna Soneran 4G-verkko 
laajenee noin sadasta nykyi-
sestä kunnasta yli 200 kun-
taan.

-Olemme luvanneet ra-
kentaa Suomen parhaan 4G-
verkon. Kolmen vuoden 
päästä 95 prosenttia suo-
malaisista pääsee Soneran 
4G-verkkoon ja viiden vuo-
den päästä peräti 99 pro-
senttia. Vahvistamme par-
haillaan olemassa olevaa 
verkkoa ja tuomme verkkoa 
erityisesti 800 megahetrsin 
taajuusalueella uusille alueil-
le yhä useamman suomalai-
sen ulottuville, sanoo Oulun 
aluejohtaja Hannu Heikka 
Soneralta.

4G-verkkoa käytetään 
huippunopeaan langatto-
maan tiedonsiirtoon mat-
kapuhelimella, tabletilla tai 
nettitikulla ja tietokoneel-
la. LTE-tekniikalla rakennet-

Raimo Helve AH-Telepisteestä kertoi, että Soneran 4G-
palvelut ovat olleet käytettävissä Pudasjärvellä jo noin 
kuukauden ajan.

tavan aidon 4G-verkon al-
haisen vasteajan ja jopa 150 
Mbit/s:iin nousevan no-
peuden ansiosta verkko 
mahdollistaa muun muas-
sa liikkuvan kuvan, vuoro-
vaikutteisten tv-palveluiden 
ja monien ammattisovellus-
ten vaivattoman käytön liik-
keessä.

Soneran 4G-verkko toi-
mii jo yli 90 paikkakunnal-
la. 4G-verkon rakentamisen 
rinnalla Soneran 3G-verkkoa 
nopeutetaan niin sanotulla 
dual carrier-tekniikalla. Tä-
män 3G-tekniikan tarjoama 
teoreettinen maksiminopeus 
on 42 Mbit/s. 

Tämän vuoden alusta läh-
tien 4G-verkkoa rakennetaan 
myös 800 MHz:n taajuusalu-
eella. Uudella taajuusalueel-
la rakennettava verkko voi 
aiheuttaa häiriöitä joidenkin 
antennitalouksien TV-vas-
taanotolle. Operaattoreiden 
yhteinen Taajuustalkoot-

hanke korjaa mahdolliset te-
levisiokuvan häiriöt veloi-
tuksetta.

Sonera tarjoaa tietoliiken-
ne- viestintä- ja televisiopal-
veluja kuluttajille, yrityksil-
le ja yhteisöille Suomessa. 
Palvelumme yhdistävät ih-
miset heille tärkeisiin yhtei-
söihin ja asioihin sekä lisää-
vät jokapäiväisen elämän 
mukavuutta ja laatua. Yri-
tyksille luomme kestävää 
kehitystä tukevia viestintä-
ratkaisuja, jotka vapauttavat 
aikaa ja energiaa tuottavaan 
työhön ja kasvuun. Soneralla 
oli vuoden 2013 lopussa 4,5 
miljoonaa kiinteän ja matka-
viestinverkon liittymäasia-
kasta. Soneran palveluksessa 
työskentelee 3 500 henkilöä, 
ja yhtiö toimii noin 30 paik-
kakunnalla ympäri Suomea.

AH-Telepisteen Raimo 
Helveen mukaan aito 4G tuo 
modernin nopean ja edulli-
sen laajakaistavaihtoehdon. 

-4G päätelaite hakee itse 
nopeimman yhteyden si-
jainnista riippuen. Mobiilina 
laitteena se seuraa tarvittaes-
sa mukana sinne missä laaja-
kaistaa tarvitaan. Tulevat TV 
viihdepalvelut ja vastaavat 
ovat toteutumassa nopeassa 
tahdissa myös 4G verkkoon. 
Siten ne eivät enää ole paik-
kaan sidoksissa, vaan toimi-
vat siellä missä asiakaskin 
on. 4G alue kattaa Pudasjär-
ven keskustaajaman noin 10 
kilometrin säteellä tässä vai-
heessa. Nopealle liikkuvalle 
4G laajakaistalle on ollut tar-
vetta, koska kysyntä on ollut 
runsasta. Uusia liittymiä on 
tehty paljon ja vanhoja liitty-
miä päivitetään 4G-versioik-
si. Samalla uusitaan vanhat 
modeemit 4G-laitteiksi. So-
neran 4G –mobiilinetin hin-
nat alkavat alle 20 euron, 
kertoo Helve. (PK) 

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Vesa 
Riekin 50-vuotismerkkipäi-
väjuhla oli lauantaina 22.3. 
seurakuntakodissa. Jo hy-
vissä ajoin kello 13 alkavaa 
vastaanottoa kaupungin-
hallituksen jäsenet ja mui-
takin yhdistysten edustajia 
alkoi kokoontua juhlapai-
kalle. Ensimmäisenä käyt-
ti puheenvuoron Pudasjär-
ven kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Timo Vähä-
kuopus kiitellen yhteistyös-
tä ja kokeneen kunnallis-
poliitikon neuvoista hänen 
aloittaessaan valtuuston pu-
heenjohtajana viime vuo-
den alussa. Puheensa lo-
puksi hän ojensi Riekille 
kaupungin viirin. Kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavit-
tila kiitti myös hyvästä ja 
lämminhenkisestä työtove-
ruudesta hänen noin kuu-
den vuoden kaupunginjoh-
tajuusajalla. 

-Paljon on vietetty ai-
kaa yhteisiä kaupunkim-
me asioita pohtiessamme, 
hän totesi. Samalla hän vä-

Vesa Riekin 50-vuotispäivät lämminhenkisissä merkeissä
litti kaupungin työntekijöi-
den onnittelut. Sointu Veivo 
toi onnittelut ja kukkater-
vehdyksen Karhupajalta ja 
kiitti myös samalla luotta-
mushenkilöiden välisestä 
hyvästä yhteistyöstä. 

Paavo Tihinen toi henki-
lökohtaisen ja Vasemmisto-
liiton tervehdyksen muis-
tellen monia yhteisiä vuosia 
kaupunginhallituksessa, joi-
hin on kuulunut vaikeis-
takin asioista sopiminen ja 
päättäminen. Kaupungin ta-
lous saatu yhteisvoimin pa-
remmalle mallille, mitä se 
oli muutamia vuosia sitten, 
hän totesi. 

Valtuutettu Alpo Turpei-
nen käytti puheenvuoron 
uutena hallituksen jäsene-
nä ja kiitti Riekkiä neuvois-
ta ja tuesta ja mainitsi Vesan 
olevan helposti lähestyttävä. 
Sitten valtuutettu Mika Pe-
sonen ojensi kukat, jonka jäl-
keen hallituksen ja valtuus-
ton jäsen Aune Ekdal lausui 
lämpimiä sanoja sekä  ojensi 
kirjalahjan. Metsänhoitoyh-
distyksen tervehdyksen toi 

hallituksen jäsen Nilla Jaa-
kola ja Kerttu Simu välit-
ti omien onnittelujen lisäksi 
Brysselistä EU parlamentaa-
rikko Hannu Takkulan toi-
mittamat kukat. 

Vesa Riekki vastasi kai-
kille yhteisesti kiittäen hy-
västä yhteistyöstä ja muis-
tellen kolmen kunnan ja 
kaupunginjohtajan aika-
na luottamushenkilövuosi-
en monia yhteisiä tilanteita. 
Kaupungin taloutta koske-
via vaikeitakin päätöksiä on 
pystytty yhdessä tekemään 
Pudasjärven parhaaksi. On 
oltu joskus eri mieltä, mutta 
onneksi tällaiset asiat eivät 
ole koskaan henkilöityneet, 
eivätkä vaikuttaneet henki-
lösuhteisiin, totesi Riekki. 

-Ilman aviopuolisoa Kat-
riinaa ja hänen ymmärtä-
väistä asennettaan tähän 
luottamustehtävien hoita-
miseen en olisi yhteenkään 
kokoukseen voinut lähteä, 
korosti vielä Riekki vaimon 
ja perheen tukea luottamus-
tehtävien hoitamisessa. 

Kaupunginhallituksen 

ja valtuuston jäsenten siir-
ryttyä juhlakahville tulivat 
vuoroon Pudasjärven Ur-
heilijoiden edustajat, jossa 
yhdessä muisteltiin muun 
muassa tämän vuoden um-
pihankihiihdon yöpymis-
paikan sijaintia Riekin syn-
tymäkodin maisemissa 

Kaupungin tervehdystä ja onnitteluja olivat tuomassa runsas joukko valtuutettuja, 
hallituksen jäseniä sekä kaupungin viranhaltijoita. 

Kerttu ja Hannu Simu välittivät Katriina ja Vesa Riekille onnittelukukat Brysselistä EU parlamentaarikko Hannu 
Takkulalta. 

Juhlakahvien aikaan 
merkkipäivävieraita ilah-
dutti Mökö-peikko laulul-
laan Riekkien nuorin lap-
si 5-vuotias Petra äitinsä 
Katriinan säestyksellä. 

Rojolassa. 
Hirvaskosken kylän 

edustajille Riekki muisteli 
heidän ensimmäisenä kysy-
neen häntä kunnanvaltuus-
toehdokkaaksi 22 vuotta sit-
ten. 

-Olette hyviä kuuntelijoi-
ta, Riekki kiitteli heitä. 

Sen jälkeen seurasi Pu-
dasjärven Sotaveteraani-
en onnittelut. Oulu-Koillis-
maan pelastusliikelaitoksen 
edustajien kanssa muistel-
tiin -90 luvun palolautakun-
nan ja teknisen lautakunnan 
työskentelyä, jossa päätök-
siä tehtiin muun muassa 
1993 uuden paloauton han-
kinnasta. Kaluston todettiin 
kehittyneen myönteisestin 
senkin jälkeen. 

Pudasjärven Yrittäjät ko-
rostivat onnittelupuhees-
saan kaupungin elinkei-
notoiminnan edistämisen 
tärkeyttä ja Keskustan kun-
nallisjärjestön edustajat 
ojensivat tuomisina Paavo 
Väyrysen uusimman kirjan, 
joka oli hankittu Väyrysen 

Pudasjärvellä pidetystä EU-
vaalitilaisuudesta. 

Iltapäivällä oli sitten on-
nittelijoina ja vieraina naa-
purit, ystävät ja sukulaiset 
muun muassa kymmenen 
sisarusta perheineen tulivat 
onnittelemaan yhtenä jouk-
kona. 

Heimo Turunen
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IS OPEN= 

ennennäkemätön 

tapahtuma 

Suomessa ja kauden 

kohokohta 

ISO-SYÖTTEELLÄ! 

YleXPop Klubi, Hotelli Iso-Syöte 
pe 4.4 Gasellit ja la 5.4. Timi Lexikon 

La 5.4. S-etukortilla 

10% alennus 
päivälipusta 
(klo 10-17)

SkiBussi = KisaBussi

Oulusta päiväseltään kisapaikalle? 

Hyppää OTP-Skibussin kyytiin 

pe tai la ja olet mukana fiiliksissä.

Sochista tuttuja!
Gjermund Braaten, 

Markku Koski, 
Janne Korpi, 

Petja Piiroinen, 
Brage Richenberg,

Billy Morgan

ja monta muuta 
kuumottavan kovaa laskijaa!  #isopen isosyote
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Matkailun ja tapahtumatuotannon 
seminaari pk-yrittäjille

TiisTaina 15.4. klo 10–14,  
HoTelli iso-syöTe & safaris, isosyöTTeenTie 246, 93280 syöTe

oamkin Culma-hanke järjestää seminaarin tapahtumien ja matkailun turvallisuusjärjes-
telyistä, markkinoinnista sosiaalisessa mediassa ja ympäristöystävällisyydestä. lisäksi 
kerromme venäläisille matkailijoille järjestettävistä palveluista. Tilaisuudessa voit myös 
tutustua Hostelranta.com-portaaliin, jossa voit markkinoida majoituspalveluita Venäjällä.

Culma-hankkeen koulutukset soveltuvat yksityisyrittäjille, kuntien matkailuvastaaville ja 
tapahtumatuotannon ammattilaisille. Culma on karelia enPi CBC -rahoitettu suomalais-
venäläinen yhteistyöhanke, jonka toteuttavat yhdessä Petroskoin valtionyliopisto ja 
oamk. Tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Ohjelma

10.00–10.15 seminaarin avaus, projektipäällikkö lucia Jakobsson, oamk,  
Culma-hanke

10.15–11.00    sosiaalisen median käyttäminen matkailumarkkinoinnissa,  
lucia Jakobsson

11.00–11.45 ympäristövastuu ja miten sitä voi mainostaa, sanna oja, oamk

11.45–12.00    kahvitauko

12.00–12:45 Turvallisuusasiat tapahtuma- ja retkijärjestelyissä

12.45–13.15    White road -hanke – näkökulmia venäläisiin asiakkaina, – 
projektipäällikkö Petri Muje, kaMk, White-road -hanke  

13.15–13.45 keskustelu ja seminaarin päätös

osallistuminen on maksutonta. kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoitautumiset 10.4. 
klo 16 mennessä sähköpostilla tai puhelimitse: projektipäällikkö lucia Jakobsson,  
lucia.jakobsson@oamk.fi, 040 141 5029. lisätietoja hankkeesta osoitteesta  
oamk.fi/culma.

Tervetuloa!

o u lu n a M M aT T i ko r k e a ko u lu : :  oamk.fi

Pudasjärven Osuuspankin 
edustajisto kokoontui en-
simmäiseen varsinaiseen 
kokoukseensa 25.3.2014. 
Aktiivisen, runsaat kolme 
tuntia kestäneen kokouk-
sen puheenjohtajana toi-
mi kunnallisneuvos Paavo 
Pikkuaho.

Edustajiston kokous kä-
sitteli Osuuspankin vuo-
den 2013 tilinpäätöksen, 
vahvisti sen ja myönsi vas-
tuuvapauden hallituksen 
ja hallintoneuvoston jäse-
nille ja toimitusjohtajalle. 
Kokouksessa hyväksyttiin 
voiton käyttämistä koske-
va esitys. Sen mukaan asia-
kasomistajille maksetaan 
viime vuodelta 2,0 %:n 
korko osuus- ja lisäosuus-
maksuille. 

Kokouksessa vahvis-

Osuuspankin edustajiston 
varsinainen kokous

tettiin hallintoneuvoston jä-
senmääräksi 16 ja valittiin 
hallintoneuvostoon jatka-
maan Hannu Nissi, Urpo 
Puolakanaho, Lea Törrö ja 
Heikki Vesteri. Muut hal-
lintoneuvoston jäsenet ovat 
Timo Ahonen, Raimo He-
pola, Sirpa Jurmu, Jari Jus-
sila, Sirpa Kivilahti, Hilkka 
Kokko, Timo Kosamo, Sirk-
ka Pankinaho, Raija Rinne, 
Anja Salminen, Jari Tyni ja 
Juha Ylitalo. Kokous hyväk-
syi myös, että hallintoneu-
voston tavoitejäsenmäärä on 
12 ja siihen pyritään kahden 
seuraavan valintakierroksen 
aikana. Osuuspankin tilin-
tarkastajaksi valittiin Ernst 
& Young Oy, KHT-yhteisö.

Edustajiston kokous hy-
väksyi myös osuuspankin 
sääntöjen ja vaalijärjestyk-

sen muuttamisen. Sään-
töihin tehtiin osuuskun-
talain ja vakavaraisuutta 
koskevien säännösten 
edellyttämiä muutoksia. 
Muutoksen myötä asia-
kasomistajille tulee uusi 
sijoitusmuoto omaan 
osuuspankkiin. Näitä uu-
sia tuotto-osuuksia pääs-
tään merkitsemään sen 
jälkeen, kun sääntömuu-
tos on rekisteröity. Arviol-
ta viimeistään toukokuun 
alussa tarjolle tulevien 
tuotto-osuuksien tuotto-
odotus tältä vuodelta on 
3,25 %. Sääntömuutoksel-
la nostettiin myös hallin-
non yläikäraja 65 vuodes-
ta 68 vuoteen.

Teuvo Perätalo

Suomen Metsäkeskuksen 
julkisia palveluja Pudasjär-
ven Metsäpäivässä edusta-
nut ja yleisön keskuudessa 
liikkunut Pöllömaskotti loi 
positiivisia mielikuvia, joita 
ovat muun muassa älykäs, 
harkitseva, ympäristöään 
tarkkaileva ja tulevaisuut-
ta ennakoiva. Näin se tukee 
Suomen metsäkeskuksen 
arvoja; aloitteellisuus, yh-
dessä tekeminen, merkityk-
sellisyys, vastuullisuus ja ke-
hittyminen. 

Erilaisissa tapahtumissa 
kiertävä Pöllömaskotin nimi 
on Walter von Forest. Walter 
ihastuttaa sekä lapsia että ai-
kuisia. Hymy onkin herkäs-
sä kaikilla, jotka tapaavat 
Walterin. Kesällä pöllön ta-
paa ainakin Metsän kasvun 
päivässä Lahdessa 24.5. ja 

Walter Pöllömaskotti  
levittää positiivisia mielikuvia

OKRA-maatalousnäyttelys-
sä Oripäässä 2.-5.7.

Pöllön toteutti Lahdessa 
toimiva Akseli-kädentaito-
paja, joka työllistää nuoria. 
Ammattitaitoiset ja luovat 
nuoret ideoivat erilaisia käy-

tössä toimivia toteutustapo-
ja ja valmistavat osan mate-
riaaleista itse. Esimerkiksi 
Walterin hattu on huovutet-
tu villasta käsin ja uniikit sil-
mälasit on valmistettu käsin 
puusta.

Walter von Forest Pöllömaskotti liikkui ahkerasti Met-
säpäivän yleisön joukossa. 

Pudasjärven Osuuspankin edustajisto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 
25.3. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunnallisneuvos Paavo Pikkuaho.

Niemitalolla aletaan jälleen 
valmistaa leipäjuustoa rei-
lun kahden vuoden tauon 
jälkeen. Näiden välivuosi-
en ajan leipäjuuston valmis-
tus tapahtui Kiuruvedellä. 
Perjantaiaamusta 28.3. al-
kaen leipäjuuston valmis-
tus tapahtuu kotikonnuil-
la Pudasjärvellä, Kipinässä 
Niemitalon Juustolassa. Lei-
päjuuston valmistuksen ve-
tovastuun ottavat Antti ja 
Katja Niemitalo.

Niemitalon leipäjuuston 
valmistus palasi kotikonnuille

On ollut mukava saa-
da taas juustonteko takaisin 
koti konnuilleen ja omiin kä-
siin, kertoo Antti Niemitalo.

-Alkuun juustoja val-
mistetaan hieman pienem-
pi määrä. Tarkoituksena 
on kehittää ja saada juus-
ton tuotanto takaisin enti-
siin mittoihin. Tällä hetkellä 
työllistämme itsemme, mut-
ta etsimme paraikaa tuotan-
totyöntekijää yritykseem-
me. Jätevesiongelma saatiin 

ratkaistua kunnostamalla 
entinen jäteveden puhdis-
tamo yksinkertaisilla mene-
telmillä, mutta toivoisimme 
Pudasjärven kaupungilta 
pikaista ratkaisua viemäri-
linjan saamiseksi.

-Heran olemme saaneet 
menemään jatkokäyttöön 
eläinten rehuksi. Leipäjuus-
ton pyrimme valmistamaan 
samalla perinteisellä tavalla, 
kuin aina ennenkin. Kesän 
aikana on tarkoitus saada 
markkinoille uusia tuotteita 
leipäjuuston rinnalle, lupaili 
Niemitalo. PK

Antti Niemitalo leikkaamassa leipäjuustoa puolikkaak-
si pakkaamista varten.
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Omistajalle  
 parhaat hyödyt

Tuoretorin tuotteet voimassa 7.4. asti.

Enemmän kuin edullinen

Iijoki

Koulu

Varsitie440 m

Ku
us

am
on

tie

Rainbow, USA, 1. lk
verigreippi129

kg 079
rasia

Marokko, 1. lk
kirsikkatomaattirasia
250 g (3,16/kg)

Nämäkin hinnat
voimassa huhtikuun loppuun!

289
pkt

Pepsi Next
0,33 l tlk 6-pack
(1,01/l )

319
pkt399

pkt

Atria
Naudan jauheliha 10 %
400 g (9,98/kg)

Ingman 
Kermajäätelöt
1 l 

295
pkt

995
pkt

299
pkt

Atria
Ohut saunapalvi
300 g (9,83/kg)

Atria
Viljaporsaan
ohut leike
naturel
750 g (1,33/kg)

HK
Kabanossi
grillimakkarat
400 g (7,38/kg)

299
pkt

Rainbow
Wc-paperi
8 rll (0,37/rll)

Rainbow
Suomalainen
marinoitu
koipireisi
n. 1,1 kg

199
kg

sis. pantit

Kurkelan 
Kaurarieskaset
430 g (5,70/kg)

245
pss

Pepsi Next Kurkelan 

129
kg

Omena Golden
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Kangas ja Ompelimo Sa-
ran myymälän tuotevalikoi-
maan on hiljattain ilmesty-
nyt uusia tuotteita, naisten 
yksilöllisiä vaatteita niin juh-
la kuin arkikäyttöönkin. Sa-
ran Salme Puurunen kertoi, 
että asusteet ovat Pudasjär-
vellä aika-ajoin vierailevan 
Miidan tuotteita. 

-Koska liikkeessämme 
oli sopivasti tilaa, sovimme 
Miidan yrittäjän, Kaisu Ko-
tilaisen kanssa, että asusteet 
ovat meillä myytävänä aina-
kin toistaiseksi, totesi Puu-
runen. PK

Saran tuotevalikoimassa uutuuksia

Saran tuotevalikoimasta löytyy tällä hetkellä myös yksilöllisiä naistenvaatteita.

Pudasjärven kansalaisopis-
ton kuvataideluokassa jär-
jestetään keskiviikkona 9.4. 
yhden illan kestävä kier-
rätyskorutyöpaja. Taideai-
neiden opettaja Niina Ait-
to-Oja kertoi, että korujen 
valmistuksesta kiinnostu-
neet kokoontuivat  kurssil-
le kansalaisopistolla edeltä-
vän kerran viime syksynä ja 
opiskelijoiden innostuksen 
ansiosta kurssi saa nyt jat-
koa. Kurssille mahtuu vajaa 
kaksikymmentä henkilöä ja 
tervetulleita ovat kaikenikäi-

Yhden illan kierrätyskorutyöpaja kansalaisopistolla
set. Kurssi on maksullinen ja 
osallistujan tulee ilmoittau-
tua kansalaisopiston toimis-
toon ennakkoon maanantai-
hin 7.4. mennessä.

Työpajalla on nähtävillä 
mielikuvituksen herättämi-
seksi monenlaisia korumal-
leja. Opettajalta voi ostaa jo 
muutamalla eurolla esimer-
kiksi kiinnittimiä, välihelmiä 
tai nauhaa ja itsekin voi tuo-
da mukanaan monenlaista 
kierrätettäväksi kelpaavaa, 
esimerkiksi vanhoja tapet-
teja, aikakausilehtiä, nappe-

Vetoketjuista voi muotoil-
la ruusuja.

ja, vetoketjuja tai muuta ko-
ruiksi muotoiltavaa.

Viime vuoden korutuo-
toksina monen osallistu-
jan mieleen on jäänyt muun 
muassa vetoketjusta tehdyt 
ruusut, joita voi käyttää esi-
merkiksi rintaneulana ja ta-
petista tehdyt helmet, jot-
ka olivat monen kurssilaisen 
suosikkityö. Aitto-ojan mu-
kaan useat viime vuoden 
kurssilaiset ovatkin jatka-
neet korujen tekemistä omin 
päin. PK

Tulokset:
tytöt 9 v 1,2 km
1.Nurmela Thelise Saraky-
lä 5.44, 2. Parkkila Essi Lakari 
6.26, 3. Pyykkönen Jenna Syö-
te 6.42, 3. Matti Roosamari Ku-
renala 6.42, 5. Riekki Fiia Lakari 
7.16, 6. Sarajärvi Emilia Saraky-
lä 8.17, 7. Manninen Petra Sara-
kylä 12.06. 
Pojat 9 v 1,2 km
1.Ervasti Kauri Hirvaskoski 
5.17, 2. Riekki Eetu Lakari 5.44, 
3. Vengasaho Juhana Kurenala 
5.56, 4. Illikainen Miika Lakari 
6.21, 5. Nurmela Jere Sarakylä 

Koulujen väliset hiihdot Sarakylässä
Pudasjärven koulujen hiih-
tokisat pidettiin 18.3. Sa-
rakylän koululla. Hiihtoi-
hin osallistuivat koulujen 
parhaat hiihtäjät. Tästä kil-
pailusta kolme parasta sar-
jastaan pääsi Koillismaan 
koulujen välisiin kisoihin, 
jotka pidettiin tiistaina 1.4. 
Taivalkoskella.

6.46, 5. Korteniemi Topias Ku-
renala 6.46, 7. Kärki Aleksi Ku-
renala 7.21, 8. Leino Jere Laka-
ri 7.38.
tytöt 10 v 1,2 km
1.Hallikainen Venla Lak 5.01, 
2. Vengasaho Enni Kur 5.41, 3. 
Riekki Tilda Kur 6.00, 4. Salme-
la Johanna Lak 6.21, 5. Juurikka 
Jonna Hir 6.30, 6. Malinen El-
lamari Lak 6.32, 7. Pesälä Pep-
pi Kur 6.45, 8. Nieminen Pep-
pi, Sar 7.20, 9. Luokkanen Alisa 
Sar 7.37, 10. Hemmilä Riina 
Kur 7.39, 11. Manninen Janet-
te Sar 7.53. 
Pojat 10 v 1,2 km
1.Pkkuaho Aleksi Lak 4.27, 2.  
Outila Santtu Lak 4.29, 3. Er-
vasti Niila Hir 4.42, 4. Tuohi-
maa Eetu Lak 4.58, 5. Tuomi-
vaara Jukka Sar 5.09, 6. Salmela 
Ville-Veikko Lak 5.27, 7. Ervas-
ti Esa Hir 5.28, 8. Illikainen Vil-
le Sar 5.51, 9. Puhakka Markku 
Sar 6.04, 10. Luokkanen Oska-
ri Kur 6.10, 11. Sarajärvi Tuo-
mas Sar 6.34, 12. Kummala Sa-

muel Sar 6.41, 13. Niskasaari 
Miikka Kur 6.44, 14. Peltoniemi 
Jere Syö 7.16, 15. Särkelä Juho 
Sar 8.08, 16. Valkola Miika Kur 
8.23, 17. Rytinki Antti Sar 9.37. 
tytöt 11 v 2 km
1.Kemiläinen Emmi Kur 8.40, 2. 
Vänttilä Helmi Lak 9.22, 3. Hin-
kula Essi Lak 9.37, 4. Niemelä 
Pieta Kur 10.15, 5. Jurmu Julia 
Sar 10.47, 6. Kimpimäki Saga 
Syö 10.51, 7. Pesälä Merikuk-
ka Lak 11.06, 8. Tuohimaa Vee-
ra Hir 11.32, 9. Ojala Aino Kur 
11.35, 10. Kärki Suvi Kur 12.32, 
11. Lasala Nanni Syö 18.37, 12. 
Särkelä Tiia Syö 18.55. 
Pojat 11v 2 km
1.Raappana Antti-Jussi Lak 
7.03, 2. Riekki Huugo Kur 7.53, 
3. Parviainen Juuso Lak 8.19, 4. 
Pesälä Niklas Kur 8.19, 5. Kär-
ki Niklas Kur 9.08, 5. Kortenie-
mi Mikael Kur 9.08, 7. Ervasti 
Jukka Hir 9.30, 8. Ylitalo Joonas 
Hir 10.12, 9. Pyykkönen Jes-
se Syö 11.01, 109 Ojala Niklas 
Lak 12.12. 
tytöt 12 v 2 km
1.Hirvasniemi Ait 8.23, 2. Taipa-
le Anni-Kaisa Kur 8.47, 3. Tauri-
ainen Maria Kur 9.09, 4. Hökkä 
Julia Lak 9.26, 5. Mattila Jenna 
Kurs 9.42, 6. Kummala Anne-
Mari Sar 10,07, 7. Räisänen Sal-
la Lak 11.21, 8. Ervasti Noomi 
Hir 11.31, 9. Koivukangas Suvi 
Kur 12.02, 10. Lasala Oona Syö 
16.17. 
Pojat 12 v 2 km
1.Pikkuaho Tuomas Lak 7.28, 2. 
Pelttari Mikko Lak 8.22, 3. Haa-
taja Eetu Kur 9.22, 4. Kesti Tuo-
mas Kur 9.23, 5. Hanhisuanto 
Matias Lak 9.57, 6. Niskasaari 
Tuukka Kur 10.15, 7. Vääränie-

mi Reino Hir 10.18, 8. Tuohi-
maa Hannes Lak 10.54, 9. Pu-
hakka Arttu Sar 11.17. 
tytöt 13 v 2 km
1.Raappana Sonja Lak 7.28, 2. 
Luokkanen Annie Sar 7.50, 3. 
Illikainen Emmi Sar 8.37, 4. Pe-
sälä Milla Kur 9.18, 5. Mattinen 
Maria Lak 9.24, 6. Leppänen 
Erika Kur 9.43, 7. Pesonen Jo-
hanna Kur 9.47, 8. Mattila Eve-
liina Kur 10.03. 
Pojat 13 v 2 km
1.Tuohimaa Miikka Lak 7.32, 2. 
Pigg Tommi Kur 7.44, 3. Riepu-
la Antti Kip 7.55, 4. Vääräniemi 
Jarno Hir 8.25, 5. Malinen To-
pias Lak 9.07, 6. Illikainen Sa-
kari Lak 9.08, 7. Ervasti Nuut-
ti Hir 9.22, 8. Jurmu Joonas Sar 
9.28, 9. Väyrynen Markus Lak 
9.50, 10. Kantoniemi Joonas 
Kur 10.13, 11. Väisänen Niklas 
Kur 10.18, 12 Isomursu Arttu 
Kur 10.30. 
tytöt 14 v Yläaste 3 km
1.Vasara Silja 8.48, 2. Sarajär-
vi Anniina 10.14, 3. Kummala 
Minna 11.11. 
Pojat 14 v Yläaste 3 km
1.Hirvasniemi Aapo 10.04, 2. 
Kesti Niko 11.25, 3. Laakkonen 
Joonas 12.01, 4. Pikkuaho To-
pias 12.02, 5. Luokkanen Miik-
ka 12.37, 6. Lauhikari Esa-Mat-
ti 12.46, 7. Mattila Elias 13.15, 8. 
Nurmela Kim 13.46. 
tytöt 15-16 v yläaste 3 km
1.Nurmela Elias 15.33, 2. Sara-
järvi Tytti 16.03. 
Pojat 15-16 v yläaste 3 km
1.Väyrynen Tuomas 11.02, 2. 
Jylhänlehto Olli 12.15, 3. Nie-
melä Eetu 12.44, 4. Riepula 
Lauri 12.45, 5. Manninen Art-
tu 23.01. 

Avoinna ma-pe 9-17

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

TÄLLÄ KUPONGILLA

10 €
alennus katsastuksesta

ha-pa/1 tarjous/katsastus

Kotimainen katsastusasema 
Kiimingissä

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: ma 7.4., 
ke 16.4. ja ke 23.4. 

Varaa aika

Optikon näöntarkastus 0 €

Viikolla 15 poikkeavat aukioloajat:
ma 7.4. klo 9-17, loppuviikko suljettu (8.-11.4.)
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SÄHKÖPYÖRÄ-
ARVONTAAN!

Arvo  
  1490,-

Tule ja osallistu 

liikkeessämmeTule ja osallistu 

liikkeessämme

Arvonta vko 25

MAKKARATARJOILU pe 4.4. klo 10-14! Tervetuloa!

Kevätrieha! Xx-Xx
X.-X.X.

KEVÄTRIEHA 2014. Koko: pysty 1/4-sivua. 188 x 260 mm

Talo täynnä 
tarjouksia!

Renkaanvaihtoon!

Hylsysarja  
1/2” 23-os.
•  kromivanadium- 

terästä
•  hylsyt 10 - 32 mm

XTSA2320 3990

MEG12 99,-

Hallitunkki 3 t
•  nostoalue  

145 - 500 mm
•  pikanosto pedaalilla

Cobra  
Yleispihti  
pika- 
siirrolla

KN87212501990

PU-pillivaahto 600 ml
•  korkealaatuinen yksikompo- 

nenttinen polyuretaanivaahto

PEN137 990 3 prk  
(5,50 e/l)

Puukko
•  terä ruostu- 

matonta  
terästä

XK50075,-
5 kpl
1,90  / kpl

Työvaatteet
•  vettä ja likaa hylkivä  

materiaali
•  värit: fl. punainen/ 

harmaa
•  koot XS-3XL

G
R

A
N

II
T

TI Takki
•  EN471  

luokka 2/2

PAT538-XS/3XL

79,-

B
A

S
A

LT
TI Housut

•  EN471  
luokka 1/2

PAT539-XS/3XL

69,-

89,-

Jatko- / A-tikas  
2 x 8 askelmaa
•  EN131 -hyväksyntä

AT014210859,-

Paine- 
pesuri  
2200 W  
/ 230 V
Vertigo 22
•  vesimäärä  

400 l/h
•  max 150 bar
•  moottori  

pysähtyy  
vapautettaessa  
pesukahvasta

LAV71A

199,-

Akkuporakone 10,8 V
DS10DFL
•  sis. Li-Ion akut 2 kpl 10,8 V 1,5 Ah,  

latauslaite ja laukku

148,-
HI600102889990

399,-

Hitsausinvertteri
Delta 140 E
•  virta-alue 10 - 140 A

M79337015 299,-

AT004 1990

Taloustikas
•  4 askelmaa
•  EN131 hyväksyntä

29,90

Arvo  
  1490,-

Tule ja osallistu 

liikkeessämmeTule ja osallistu 

liikkeessämme

Arvonta vko 25

Talo täynnä 
tarjouksia!

Renkaanvaihtoon!

Hylsysarja  
1/2” 23-os.
•   kromivanadium-  

terästä
•   hylsyt 10 - 32 mm

XTSA2320 39 90

MEG12 99, -

Hallitunkki 3 t
•   nostoalue  

145 - 500 mm
•   pikanosto pedaalilla

Cobra  
Yleispihti  
pika-  
siirrolla

KN8721250 19 90

PU-pillivaahto 600 ml
•   korkealaatuinen yksikompo-  

nenttinen polyuretaanivaahto

PEN137 9 90 3  prk  
(5,50 e/l)

Puukko
•   terä ruostu-  

matonta  
terästä

XK5007 5,-5  kpl
1,90  / kpl

Työvaatteet
•   vettä ja likaa hylkivä  

materiaali
•   värit: �. punainen/  

harmaa
•   koot XS-3XL

G
RA

N
IIT

TI

Takki
•   EN471  

luokka 2/2

PAT538-XS/3XL

79, -

BA
SA

LT
TI

Housut
•   EN471  

luokka 1/2

PAT539-XS/3XL

69, -

89,-

Jatko- / A-tikas  
2 x 8 askelmaa
•   EN131 -hyväksyntä

AT0142108 59,-

Paine-  
pesuri  
2200 W  
/ 230 V
Vertigo 22
•   vesimäärä  

400 l/h
•   max 150 bar
•   moottori  

pysähtyy  
vapautettaessa  
pesukahvasta

LAV71A

199, -

Akkuporakone 10,8 V
DS10DFL
•   sis. Li-Ion akut 2 kpl 10,8 V 1,5 Ah,  

latauslaite ja laukku

148,-
HI60010288 99 90

399,-

Hitsausinvertteri
Delta 140 E
•   virta-alue 10 - 140 A

M79337015 299, -

AT00419 90

Taloustikas
•   4 askelmaa
•   EN131 hyväksyntä

29,90

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
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Pudasjärven länsi-osissa oleva Mertajärvi sijaitsee varsin erä-
maisessa ja rauhallisessa ympäristössä, toki kirveen kopinaa 
on täälläkin kuultu, josta merkkeinä maastossa on leimikoita 
ja taimikoita. Silti ympäristö on harvaan asuttua, muodostuen 
soista, kankaista ja pienistä järvistä. Mertajärven lähellä olevat 
Vengasvaara ja Ukonharju ovat alkusoittoa vaarojen ja harju-
jen katkeamattomalle ketjulle, joka toden teolla alkaa Pudas-
järven itä-puolelta, jatkuen itärajan taakse.

Luonto elää kiihkeintä aikaa Mertajärvellä vapun tietämis-
sä, vaikkakin jo ensimmäiset muuttolinnut palaavat maaliskuun 
ja huhtikuun taitteessa, ensimmäisien joukossa ovat joutsen ja 
kurki, joiden kaunista soidintanssia voi seurata järven jäällä. 
Aamun hämärinä tunteina myös teeret innostuvat soidin me-
noihin, keväinen lauha sää laittaa niiden hormonit suuremmil-
le kierroksille.

Heti vapun jälkeen saapuvat myös ensimmäiset vesilinnut, 
eturintamassa kuikka. Vaikkei se aina jäisikään kesäksi järvel-
le, se oleskelee paikalla siihen asti, kunnes lähistöllä oleva suu-
rempi ja kalaisempi Aittojärvi sulaa. Kuikka on suurien, karu-
rantaisten ja kirkasvetisten vesien lintu, mutta se pesii myös 
silloin tällöin pienissä, tummavetisissä osittain suorantaisissa-
kin järvissä, mikäli vain lähistöllä on suurempi ja kalaisempi 
järvi. Mertajärvestä laskee Mertajärvenjoki, joka yläjuoksul-
taan sulaa itse järveä aikaisemmin ja juoksuttaa jäiden ja lumi-
en sulamisvedet Siuruanjokeen. Keväiset tulvien aiheuttamat 
vedenpinnan nousut tekevät palveluksen kaloille, jotka pääse-
vät nousemaan pieniin puroihin ja jokiin kutemaan, ilman tul-
vaa se olisi lähes mahdotonta.

Mertajärvessä on kenties joskus pidetty mertoja, mutta 
nykyisin pienen järven pienet, etupäässä ahvenet, tuskin in-
nostavat ketään edes pilkille aikaansa haaskaamaan. Koska ym-
päröivä luonto on varsin soista ja vetistä, läheisten jokien ja 
järvien vesi on tummahkoa ja humuspitoista, osittain luonnos-
taan, sen voi aistia myös kalan maussa. Vain hyvällä onnella ja 
taidolla saa keski-talvella houkuteltua ahvenen pilkkiin, sillä ne 
lymyävät järven syvimmässä paikassa ja tuskin syövät mitään, 
toisaalta eihän jäisessä vedessä, edes juuri kasva mitään syötä-
vää. Vasta loppukeväällä tulee ahveniin hieman vipinää.

Yksi mielenkiintoisin nisäkäs Mertajärvellä on pohjanle-
pakko, joita keskikesällä näkee läpi yön järvellä saalistamassa 
hyönteisiä. Joinakin todella kylminä talvina lepakoiden talveh-
timinen on epäonnistunut ja yksilömäärät ovat romahtaneet. 
Pohjanlepakko on silti varsin karaistunut ja se lähtee usein liik-
keelle jo huhtikuussa, jolloin muun muassa maittavat koskiko-
rentojen toukat nousevat joen jäälle kuoriutumaan toukasta 
aikuisiksi korennoiksi. Osa pohjanlepakoista nuokkuu päivät 
Venganvaaran puissa olevissa tikankoloissa.

Järven rantametsissä asustelevat myös käpytikka ja pohjan-
tikka jotka koputtelevat pitkällä nokallaan lahoja puita, etsiäk-
seen muun muassa suurta herkkuaan, kaarnakuoriaisia. Usein 
pohjantikan työ on niin perusteellisesti tehtyä, ettei pystyyn 
kuolleeseen kuuseen jää kuorta juuri nimeksikään.

Näin keväällä on syytä muistaa vanha kansan sanonta, ”kun 
sä kuulet kurjen äänen, älä mene järven jäälle”.

 
Jarmo Vacklin

Mer tajärvi

Metsäpäivän arvontavoittajia
Bioenergiapörssi 
Termospullon voittivat Jo-
hanna Ruuskanen, Irma 
Perttu ja Sara-Liina Tolonen, 
kravatin Eino Kemppainen 

ja Olavi Backman,  silkkilii-
nan Marja Panuma ja Nanni 
Kemppainen. Voitot on toi-
mitettu perille. 

Pudasjärven kansalaisopis-
tolla oli 31.8. maanantaina 
erikoinen juhla, jossa vietet-
tiin yli 30 vuotta Pudasjär-
vellä taidemaalauksen opet-
tajana toimineen Kristiina 
Salmen läksiäisiä. Kiitokse-
na tekemästään työtä Sal-
mi sai kukat ja Kalevala -ko-
run. Onnittelijoina paikalla 
oli Salmen opissa olleita kan-
salaisopiston posliinimaa-
lauspiirin kiitollisia oppilaita. 
Onnittelut sai myös osakseen 
kurssilaisten apuopettajaksi 
puhuteltu Liisa Asikkala.

Kristiina Salmella on pit-
kä, 32 vuoden kokemus ku-
vataiteen opettajan tehtävistä 
ja hän on vuosikymmenten 

Taidemaalaus monelle rakas harrastus

kuluessa opettanut muun 
muassa kansalaisopiston 
harrastuspiireissä, vanhain-
kodilla, terveyskeskukses-
sa sekä myös erityisryhmille 
tarkoitetuissa kerhoissa. 

Moni Salmen opissa ol-
lut on todennut, että hän on 
opettajana tarkka ja sopi-
van vaativa. Taidemaalaus 
on huolellisuutta ja pitkäjän-
teisyyttä vaativa harrastus ja 
tässäkin Salmi on onnistu-
nut esimerkiksi opettaessaan 
myös vaativia erityisryhmiä 
hienoin tuloksin. 

Salmi kertoo itse saaneen-
sa oppinsa käymällä aikojen 
saatossa lukuisilla kesäkurs-
seilla, joissa opettajina on ol-
lut arvostettujakin taidemaa-
lauksen osaajia.

-Olin 1982 keväällä opet-
tajana kansalaisopiston kera-
miikkapiirissä, jonka jälkeen 
sain yllättäen mahdollisuu-
den alkaa opettamaan myös 
posliinin maalausta. Taide-
maalauksesta kiinnostunei-
den määrä Pudasjärvellä 
kasvoi hiljalleen ja opetusteh-
täviä tuli samalla lisää. Kii-
reisimpinä vuosina opetus-
tehtävistä ei viikolle jäänyt 
kuin yksi vapaapäivä. Olen 
käynyt opettamassa muun 
muassa posliinin maalaus-
ta myös Pudasjärven useilla 
syrjäkylilläkin. Koska Pudas-
järvellä ollaan niin kiinnostu-
neita taidemaalauksesta, toi-

von kovasti, että harrastajat 
saavat jonkun jatkamaan työ-
täni.

Tänä keväänä, toukokuun 
viides päivä alkaa kirjastos-
sa työkeskuksen taidepiirin 
näyttely, jossa on nähtävil-
lä öljyväri- ja akvarellimaa-
lauksia. 

-Työt ovat mielestäni niin 
hienoja, että maalaustaitees-
ta kiinnostuneiden kannattaa 
käydä tutustumassa näytte-
lyyn, muistuttaa Salmi.

Kansalaisopiston  
posliininmaalauspiiri
Kansalaisopistolla on ko-
koontunut ainakin 30 vuoden 
ajan posliinimaalauksesta 
kiinnostunut joukko pudas-
järveläisiä ja tämän tästä 

myös kauempana ympäris-
tökunnissa asuvia henkilöi-
tä. Harrastuksen jatkaminen 
nykyisellä kokoonpanolla 
muuttuu, kun maalauspiirin 
opettajana toiminut Kristiina 
Salmi muuttaa Pudasjärveltä. 
Maalauspiirin väki on huolis-
saan ja osin jopa hätääntynyt, 
miten heidän rakastamalleen 
harrastukselleen käy. Koska 
kansalaisopiston posliinin-
maalauskurssit ovat olleet 
täynnä joka vuosi, haetaan 
uutta opettajaa parasta aikaa.

Viiden vuoden ajan poslii-
nimaalauspiiriin osallistunut 
pudasjärveläinen Irma Kipi-
nä kertoo, että posliinin maa-
lauksesta ovat olleet kiinnos-
tuneet monen ikäiset. 

-Maalauspiirin yhteisiin 
kokoontumisiin osallistuu 
kurssipäivästä riippuen 10-
17 henkilöä. Sen verran mu-
kavasta harrastuksesta on 
kysymys, että viikonloppui-
sin maalauspiirissä on käy-
nyt myös ympäristökunnissa 
asuvia harrastajia.

Kipinän mukaan osallistu-
jat ovat aktiivista porukkaa ja 
viihtyvät toistensa seurassa. 

-Yhteisen harrastuksen lo-
massa maalauspiirissä viih-
dytään, nauretaan ja välillä 
jopa itketään. Ajan kuluessa 
osallistujat ovat myös ystä-
vystyneet.  Yhteiset kokoon-
tumiet ovat joillekkin tärkeää 
terapiaa arkisen elämän kes-
kellä, toteaa Kipinä harras-
tuksen merkityksestä.

Pertti Kuusisto

Ryhmäkuvassa joukko kansalaisopiston posliinimaalauskurssin harrastajia kokoontuneena taidemaalauksen 
opettajan, Kristiina Salmen läksiäisjuhlaan. Sinipuseroinen Salmi eturivissä oikealla kukkakimppu sylissään. 
Eturivissä keskellä kurssilaisten apuopettajaksi puhuttelema Liisa Asikkala sylissään keltainen kukkakimppu.

Irma Kipinä kuuntelee, kun Liisa Asikkala saa opetta-
ja Kristiina Salmelta neuvoja kultamaalauksen tekemi-
seen.

Kuvassa kurssilla tehtyjä posliinimaalaustöitä.
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Palvelemme:
ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00 

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

Puh.  020 752 8260

Tuulimyllyntie 1 • 93100 Pudasjärvi 
Puh. 0207 424 555  
www.huonekaluliikeheikkila.fi

Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

Remontoi

Tervetuloa!

LISÄÄ TARJOUKSIA
MYYMÄLÄSSÄ!

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi.              www.rautia.fi

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY

Perjantaina 
4.4. 

palvelemme 
klo 19 asti

Tule ja osallistu arvontaan!
Eri tuotepalkintoja yht. 300 euron edestä

Päivän tarjouksia

Narsissi 
9 cm pussissa 

Ryobi kärkihiomakone 

Kärcher ikkunanpesuri 

Työsuoritus 
40-60 m2/lataus. 

Työleveys 280 mm. 
Likavesisäiliön 

vetoisuus 100 ml.
Hinta ilman 

K-Plussa-korttia 79,90

Etusi 15%

67,90
K-Plussa  tarjous

12,-

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 59,90

Etusi 16%

49,95
K-Plussa  tarjous

Kaksi konetta 
samassa; 

tasohiomakone ja 
kärkihiomakone.
Ottoteho 80 W. 

Hiomapohja 
100 x 150 mm.

20 kpl 
hiomapapereita.

1,25
/kpl

Valikoimis-
samme myös 
muita pääsi-
äiskukkia!

Eco tapetit 

Hajusteeton ja 
väriaineeton

Kiilto pesuainekassi/
3 tuotetta

-10%

Mukana mm.

*  Rautakesko,  laatat ja tapetit

*  Teknos,  maalit

*  Ryobi,  sähkötyövälineet

*  Temal,  kylpyhuonekalusteet
Huonekalun entisöintinäytös klo 17-19

Tapetointinäytös klo 18

Sisustusillassa klo 16-19 paikalla 
tuote-edustajia antamassa

neuvoja ja vinkkejä sisustamiseen ja 
remontointiin.

Tarjoilua!

Kaipaako kotisi piristystä?

Perjantaina 4.4. palvelemme klo 19 asti

Kevät 
uutuuksia!

Kotimainen 
patjamallisto – yksi patja, 

neljä ominaisuutta.

UNIASIANTUNTIJA 
paikalla tekemässä nikamatestejä. 

Tervetuloa testaamaan juuri sinulle sopiva patja.

295 €
80 cm

(449 €)
395 €

120 cm

(578 €)

Osallistu 300 € Laulumaa-
kalustelahjakortin arvontaan!

989 €
(1269 €)

995 €
(1676 €)

Kasper 
3+2 sohvat 

Kasper avokulmasohva

Olive pocket
-joustinsänky 

sis. jalat + sijauspatja

595 €
160 cm

(898 €)

klo 11 alkaen

Kahvitarjoilu

Hernekeittotarjoilu

Prince 
mekanismituoli

485 €
(770 €)

ja sisusta!
VM-carpet matot

-25 %
ovh.

UUTUUS!

Helmi lepotuoli
useita 

kangasvaihtoehtoja

270 €
Alkaen

Etusi 680 €

Etusi 280 €

1190 €
(1782 €)

Etusi 590 €

Boxer vuodesohva

Sofaco-malliston sohvat, vuodesohvat ja lepotuolit 
erIKOISTArJOUS VAIN Pe-LA, 

tehtaan sohva-asiantuntija 
perjantaina paikalla auttamassa suunnittelussa.

4,90 €Pallo-
kuitutyyny

Vain pe-la!

Vain pe-la!
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Pudasjärven Rautia K-
maatalous järjesti torstai-
na 20.3. yhdessä Tulikiven 
tehtaan edustajan, uuni-
mestari ja uunimyyjä Turo 
Åmanin kanssa takkapäi-
vän. Uunimestari kertoi, 
että moni hankkii tulisijak-
si aikaisempaa pienemmän 
uunin. 

-Osaltaan tämä johtuu 
siitä, että esimerkiksi oma-
kotitaloa lämmitetään uu-
nin lisäksi myös maa- ja 
kaukolämmöllä. Pieniko-
koisemmat ja ulkonäöltään 
kauniit uunit ovat myös 
tärkeä osa talon sisustusta, 
johon moni kiinnittää pal-
jon huomiota. Uusimmas-
sa takkauunimallissamme 
pellettivarustus on vakio-
na ja osaan malleistamme 
sen voi hankkia lisävarus-
teena. Pellettikäyttöinen 
uuni lämpenee yhdellä pe-
sällisellä ja se on vaivaton 
ja siisti käyttää. Olemme 
kehittäneet uunien palo-
tekniikkaa koko ajan ja 
saaneet myös päästöjä pie-
nemmäksi. Takkoihin ja 

Uunimestarilta neuvoja 
takan tai uunin hankintaan

takkaleivinuuneihin voi-
daan tehdä korvausilma 
suoraan alapuolelle, jolloin 
se ei sekoita huoneiston il-
manvaihtoa. Tämä on tär-
keä asia rakennettaessa ny-
kyaikaiseen tyyliin tiiviitä 
taloja.

Åmanin mukaan Tuli-
kivi on maailman suurin 
lämpöä varaavien tulisijo-
jen valmistaja ja tuotteista 
noin puolet viedään ulko-
maille. 

-Tulikiven tuotevali-
koimiin kuuluvat myös si-
sustuskivet ja kotimaiset 
saunankiukaat, joista uu-
simpana mallina on miel-
lyttävän pehmeät löylyt 
tuottava valukivikiuas, to-
tesi Åman.

Pertti Kuusisto

Tulikiven tehtaan edustajan, uunimestari Turo Åmanin 
mukaan pellettikäyttöisen uunin yhden pesällisen pa-
loaika on kaksi tuntia, jonka kuluessa uuni saadaan 
myös lämpimäksi.

Pudasjärven Kansalaisopisto ja Kultuuritoimen lasten ja 
nuorten ilmaisutaidon ryhmä esittää ikä-ihmisten 
muisteluihin perustuvan historiallisen näytelmän

Elettiimpä sitä ennenkin
Sunnuntaina 6.4.2014 klo 18.00

Kansalaisopiston Salikissa (Lukiontie 4)

Näytelmään sisältyy nuorten 
media- ja editointiryhmän 

tekemiä videoesityksiä.

Esityksen järjestää yhteistyössä Kansalaisopisto ja Kulttuuritoimi.

Ohjelmalehtinen
aikuiset 5 euroa
lapset 2 euroa

Äänestä Pudasjärven 
Lakarin koulun ehdotus

Finlandia-sukka
Jar-X: Suuri Sukka 
suunnittelukilpailun 

voittoon 6.4.2014 mennessä. 

Äänestys tapahtuu Jar-X:n nettisivuilla 
osoitteessa:

www.jar-x.fi/suuri-sukka-
suunnittelukilpailu-2013-

aanestys-kaynnissa/
ja siellä Facebookin avulla.

Lakarin koulun 
5-luokkalaiset kiittävät.

Hernekeittotarjoilu

sisusta!

Suomen Lähi- ja Perushoi-
tajaliiton Superin Pudasjär-
ven ammattiosasto piti sään-
tömääräisen kevätkokouksen 
ja 35-vuotispäiväjuhlan Pal-
velukeskuksessa keskiviik-
kona 26.3. Paikalla oli 16 ak-
tiivijäsentä ja kokousasioiden 
käsittelyn jälkeen siirryttiin 
35-vuotismuistamisiin ja juh-
lakahveihin. Puheenjohtaja 
Anja Nyström kertasi lyhyes-
ti mennyttä todeten, että am-
mattiliitto Super on alun pe-
rin perustettu vuonna 1948. 
Siitä on jäsenmäärältään kas-
vanut noin 86 000 ammatti-
laisen liitto. Tavoitteena on 
jäsenmäärän kasvattaminen 
parissa vuodessa yli 100 000. 

Superin ammattiosasto 211 juhli ja palkitsi

Iloiset palkitut vasemmalta Pirjo Valikainen, Ulla-Maija Holappa, Eija Pohjanvesi, Ritva Räisänen, Liisa Huitsi, 
Kaarina Nevanperä, Anna-Mari Lammela. 

Pudasjärven osasto on pe-
rustettu vuonna 1979. Perus-
tamistilaisuudessa oli paikal-
la 19 henkilöä, joista kolme 
palkittiin keskiviikkoises-
sa juhlassa: Anna-Mari Lam-
mela, Eija Pohjanvesi ja Ritva 
Räisänen. Jäsenmäärä on pe-
rustamisen jälkeen kasvanut 
kymmenkertaiseksi, joten tä-
nään jäseniä on noin 200. 

Pudasjärven Superin am-
mattiosasto 211:n tärkeimpiä 
toimintamuotoja ovat jäse-
nistön etujen valvonta, kou-
lutus ja virkistystapahtumat. 
Nykyisin vaatimustaso hoi-
toalalla nousee jatkuvasti, 
joten kouluttautua pitääkin 
koko ajan ja siihen pitää olla 

halua. Liitto kouluttaa sekä 
edunvalvontaan että järjes-
tötoimintaan ja tarjoaa myös 
ammatillista koulutusta. 

Juhlassa palkittiin hopei-
sella ansiomerkillä 20 vuo-
den jäsenyydestä ja eri ta-
voin aktiivisesta toiminnasta 
järjestössä seuraavat henki-
löt: Ulla-Maija Holappa, Kaa-
rina Nevanperä ja Pirjo Vali-
kainen. Eläkkeelle siirtynyttä 
osaston jäsentä Liisa Huit-
sia muistettiin tilaisuudes-
sa myös. Todettakoon, että 
Pudasjärvellä on merkittä-
vä osuus Superin toiminnas-
sa myös alueellisesti, sillä 
Pudasjärven Superin halli-
tuksen jäsen Ritva Kujansuu 

on myös Oulunkaaren pää-
luottamusmies

Juhlaa edeltäneen koko-
uksen päätöksistä puheen-
johtaja Anja Nyström valaisi, 
että ammattiosaston jäsenil-
le järjestetään Tallinnan mat-
ka elokuussa 40 henkilölle 
14. – 17.8. Lisäksi osallistu-
taan Hyvän Olon messuille 
toukokuussa, jossa on veren-
sokerin mittausta, arpojen 
myyntiä ja lapsille ongintaa. 
Ammattiosaston hallituksen 
toive on, että niin uudet kuin 
vanhatkin jäsenet osallistuisi-
vat yhteiseen toimintaan. 

Markku Kemppainen

Kansalaisopiston mieslau-
lajat ovat laulaneet yhdessä 
noin kymmenen vuoden ajan. 
Tästä vuosien varrella kerty-

neestä ohjelmistosta kuoro 
on esittää slaavilaisista ja suo-
malaisista kappaleista kootun 
ohjelman tiistaina 8.4. kello 19 

Pudasjärven kirjastossa. 
Mukana ovat muun mu-

assa Ystävän laulu, Kasakan 
laulu, Ilta Volgalla, Tämä tai-

vas, tämä maa ja Iltatuulen 
viesti. Vapaa pääsy. Konsertin 
väliajalla on kahvitarjoilu, jos-
ta vapaaehtoinen maksu. KP

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

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

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

www.rautioky.fi

myös uudet 
kalusteovet ja 

tasot vanhoihin 
runkoihin!

meiltä myös 
peräkärryn vuokraus!

Jo perinteeksi muodostu-
nut Jongun pilkki- ja ul-
koilutapahtuma lauantai-
na 29.3. Karvosen rannassa 
veti runsaasti väkeä. Jaalan-
gan Maa-ja kotitalousnaisten 
paistamat makkarat kävivät 
kaupaksi.

Jongun pilkkikisoissa oli tunnelmaa

Jongunjärvi antoi pilkki-
jöille runsaasti saalista. Ilmo-
jen haltija loihti aurinkoisen 
ulkoilusään tapahtumassa 
kävijöille.

Onerva Ronkainen,  
kuvat Tanja Ronkainen

Pilkkikisan tulokset:
miehet: 
1.Mikko Juurikka, 2. Kari Nevala, 
3. Johannes Liikanen.
naiset: 
1.Hilja Rantala, 2. Alli Halkola, 3. 
Hilda Haanela.

Pojat:
1.Niilo Liikanen, 2. Pauli Liika-
nen, 3. Joona Liikanen. 
tytöt:
1.Neea Karppinen, 2. Jonna Juu-
rikka, 3. Marja Kohtamäki. 
Marja Kohtamäki sai kisan 
isoimman kalan, ahven 274g. 

Nokipannukahvi ja makkara maistui vieraille.

Lohen paino kiinnosti ja 
Urho Mäntykenttä voitti 
arvonnan.

Järven jää kantoi hyvin ulkoilijat. Reppu selkään ja pilkille.

Pudasjärven seurakun-
takodissa kuullaan sun-
nuntaina 6.4. keväinen 
konsertti, jossa esiintyvät 
Teemu Huunonen, hui-
lu ja Katri Holma, urut ja 
piano. Konsertin ohjel-
massa on muun muassa J. 
S. Bachin urkumusiikkia ja  
M. Blavetin ja G. F Hände-
lin säveltämää musiikkia 
huilulle ja pianolle

Teemu Huunonen on 
opettanut huilunsoittoa 
Kuusamon musiikkiopis-
tossa syksystä 2010 lähti-
en. Hän on monipuolinen 
muusikko, joka on ope-
tustyön lisäksi esiintynyt 
huomattavan paljon soit-
taen paljon kamarimusiik-
kia erityisesti huilu-kita-
ra -duona ja barokkitriona 
cembalon ja sellon kanssa, 
esiintynyt sekä Pori Sinfo-

Keväinen konsertti 
seurakuntakodissa

niettan solistina että saman 
orkesterin äänenjohtajana. 
Teemu Huunosen musii-
killiseen laajuuteen kuulu-
vat myös vierailut useilla 
kevyen musiikin äänile-
vyillä. 

Katri Holma on toimi-
nut pianonsoitonopetta-
jana Kuusamon musiikki-
opistossa vuodesta 1999. 
Hän soittaa säännöllises-
ti erilaisissa kamarimu-
siikkikokoonpanoissa. Ka-
marimusisointi on aina 
ollut olennainen osa hä-
nen muusikkominäänsä. 
Perusopintojensa jatkok-
si lisäoppia kamarimu-
sisointiin hän on saanut 
muun muassa vaihto-op-
pilasvuotenaan Saksassa 
Staatliche Hochschule für 
Musik Trossingen -musiik-
kikorkeakoulussa. 
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Lukijan kynästä

Meillä on oikeus, velvollisuus ja moraalinen aspekti korjata luon-
nolle aiheuttamamme vauriot ja tehdä kestävä tulevaisuus vä-
hemmän itsekkäistä tarkoitusperistä ponnistaen. On sangen 
suurta älyllistä epärehellisyyttä argumentoida Iijoen olevan pi-
lalla, luonnontilaista ja luonnontilaisen kaltaista vapaata jokiu-
omaa on 392 kilometriä. Joki on varmasti pilattu, jos jo raken-
nettujen, alajuoksun viiden voimalaitoksen lisäksi rakennetaan 
vesivoimayhtiön suunnitelmiin kuuluvat Kollaja, Jonku, Honka-
nen, Parviainen, Jurmu, Haarakari, Taivalkoski, Näveri, Irni, Susi-
koski, Kapusta ja Pyörre. Rakennettu joen alajuoksu on noin 70 
kilometriä pitkä ja vapaata keski- ja yläjuoksua on vielä yli 300 
kilometriä, merkittävimpinä sivujokina Siuruan-, Livo- ja Korpi- 
sekä Kostonjoki.

Mikäli koskiensuojelulaki avataan, on vaarana, että joki ra-
kennetaan loppuun asti, kun kerran "joki on pilattu jo raken-
netuilla voimalaitoksilla". Ei koskaan eikä missään patoamalla 
altaita, rakentamalla ja virtausta heikentämällä ole parannettu 
rasvaevällisten vaelluskalojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksia. 
Sitä ei pystytä tekemään Kollajan altaallakaan, johon käännettäi-
siin Livo- ja Iijoen vedet sekä kuivatettaisiin Iijokea vähävetiseksi 
uomaksi noin 40 kilometrin matkalta. Iijokeen johdettaisiin vet-
tä nykyisestä virtaamasta kesäisin noin jopa kolmanneksen ver-
ran vähemmän ja talvisin vain murto osa. Mahtava Kipinänkoski 
ja kuusi muuta koskea kuivuisivat pieniksi puroiksi talven aikana. 
Pohjolan Voima Oy:n hyökkäys kohdistuu lailla suojeltuun vesis-
töön, jonka suojelusta yhtiölle on vieläpä maksettu korvaukset.

Ennen alajuoksun voimalaitosten rakentamista lohta nousi Ii-
joen pääuomaa pitkin yläjuoksulle Taivalkosken Jokijärveen sekä 
lisäksi Kostonjokeen Kostonjärven luusuaan ja Livojokeen Pyy-
dyssuvantoon saakka. Meritaimenen vaellusalue ulottui edellä 
mainittujen lisäksi muihin pienempiin sivujokiin ja Iijoen pääuo-
massa meritaimenen varsinaiset lisääntymisalueet keskittyivät 
keski- ja yläjuoksulle. Iijoen alaosaan laskevaan Siuruanjoen ve-
sistöön lohi ja meritaimen eivät ole nousseet.

Historia pitää tuntea, kun näistä kala-asioista keskustellaan. 
Suomen vaelluskalojen kohtalonhistoria on nokipannun kylkeä-
kin mustempi. Sodan jälkeen joesta tuli vangittu virta ja pato 
kasvoi myös jokivartisten sydämiin. Jäljelle jäivät alastomat, ru-
mat, kiviset penkat ja kuivat karikot. Tämä on todellisuutta Ii-
läisille. Lohi onkin ollut minulle ”luonnonsuojelullisen tiedos-
tamisen” herättäjä. Innokkaana kalamiehenä vietin sulan veden 
aikaan lähes kaiken vapaa-aikani joella. Tulen luultavasti muista-
maan loppuikäni sen tunteen, kun ensi kertaa tajusin, että lohi 
voisi uida myös näissä vesissä. Tulen myös aina muistamaan sen, 
kun tajusin, että kotijokeni lohi oli tuhottu silkasta välinpitämät-
tömyydestä.

Menneiden sukupolvien olisi pitänyt ymmärtää, että maam-
me vesilain johtoajatuksena oli viime vuosisadalla yksinomaan 
vesistöjen voimataloudellinen käyttöönotto. Luvatun halvan 
sähkön kupla puhkesi muutamia vuosikymmeniä myöhemmin. 
Nyt kun globaali teknologia kehittää kiihtyvällä vauhdilla luon-
nonmukaisia vaihtoehtoja energian tuotantoon, olisi siis viimein 
aika alkaa korjata niitä päätöksiä, jotka ovat lähes tyystin vangin-
neet vapaat virta- ja koskivetemme.

Globaalissa talouskilpailussa elinympäristön laadusta on tul-
lut tekijä, jolla alueet, seudut, kaupungit ja kunnat kilvoittelevat 
yrityksistä, osaavasta työvoimasta ja uusista asukkaista. Asumis-
viihtyisyys, virkistäytyminen ja elämykset luonnossa korostu-
vat sekä asumismahdollisuus vesistön läheisyydessä nähdään 
keskeisinä vetovoimatekijöinä. Näin ollen vaelluskalahankkeet 
näyttäytyvät laajemmin ympäristönhoitohankkeina, joilla osal-

suomen vaelluskalojen 
kohtalonhistoria
-nokipannuakin mustempi

Unelma lohesta, sykäh-
dyttäviä kalastushetkiä 
tulevillekin sukupolville.

taan parannetaan asumisviih-
tyisyyttä sekä joen statusta ja 
virkistyskäyttöarvoa. Samalla 
kun joen ekologista tilaa pa-
rannetaan, mahdollistetaan 
alueen ja kuntien imagon ja 
vetovoimaisuuden paranemi-
nen. Luonnonlohijokien pai-
noarvo ’lohipolitiikassa’ on 
kasvanut.

Edellä lukemasi on kirjoi-
tettu tunteella ja tietokoneel-
la. Mutta sitä ei ole kirjoitettu 
vääryydellä, eikä kepulikon-
stein, kuten aikoinaan kirjoi-
tettiin virtavesien omistuksiin 
liittyvät kauppakirjat, jot-
ka torpparin peukalonjäljellä 
vahvistettiin. Ennen ihminen 
oli ollut osa luontoa, mutta 
nyt ihmisestä oli tullut luon-
non herra.

Mika Niskasaari

Kaupungintalolle valtuus-
tosaliin kokoontui torstaina 
27.3. parikymmentä henki-
löä kuulemaan maatalous-
tuottajille tarkoitettua Tuki-
infotilaisuutta, jonka aiheena 
oli EU:n maaseuturahastos-
ta tulevalla ohjelmakaudel-
la 2015-2020 viljelijöille mak-
settavat maataloustukiasiat. 
Lisäksi tilaisuudessa käytiin 
läpi tämän vuoden 2014  tu-
kijärjestelmään liittyviä eh-
toja, säännöksiä sekä val-
vontajärjestelmää.

Tilaisuuden järjestivät 
yhteistyössä ProAgria Ou-
lun YmpäristöAgro II –han-
ke ja MTK-Pohjois-Suomen 
Maaseutuelinkeinojen ke-
hittämisen tiedotus-, koor-
dinaatio- ja aktivointihan-
ke. Päivän aiheista paikalla 
olivat kertomassa Pro Agri-
an luomutuotannon asian-
tuntija Anna-Leena Vieri-
maa, Pohjois-pohjanmaan 
Ely –keskuksen tarkastaja 
Anne Koskinen ja MTK Poh-
jois-Suomen hankevetäjä 
Anita Mäkipelto sekä maa-
seutupalvelujen maaseutu-
asiamies Hannu Nissi.

Asiantuntijoiden mukaan 
tämän vuoden maatalouden 

Maataloustuottajille ennakkotietoa tulevan 
ohjelmakauden maataloustukiasioista

tukihaussa ei ole juurikaan 
muutoksia: tukiehdot ja tu-
kitasot pysyvät edellisvuo-
den tasolla. Yleensä eletään 
siirtymävuotta tulevalle oh-
jelmakaudelle 2015-2020, jol-
loin isot muutokset tukiasi-
oissa tulevat tapahtumaan.  
Vuoden 2015 alussa ylimää-
räiset tilatukioikeudet tul-
laan siirtämään kansalliseen 
varantoon ilman korvausta. 
Jos tiloilla on tällä hetkellä 
hallussaan tilatukioikeuksia, 
joille ei ole itsellä osoitetta-
vissa tukikelpoista peltoa 
ensi vuoden alussa, kannat-
taa tämän vuoden aikana et-
siä ylimääräisille tilatukioi-
keuksille vastaanottaja. Eli 
tilatukioikeudet liikentee-

seen piirongin laatikosta! Ei 
kannata antaa niiden lipsah-
taa varantoon.

Ensi vuonna 2015 tu-
lee voimaan kasvulohkojen 
merkitseminen liitekartalle. 
Tämän vuoden osalta kasvu-
lohkot tulee merkitä paperi-
selle liitekartalle ja toimittaa 
kuntaan, jos peruslohkolla 
on usean eri viljelijän kasvu-
lohkoja. 

Sähköinen tukihaku tu-
lee olemaan entistä tärkeäm-
mässä asemassa tulevalla 
ohjelmakaudella. Yleensä-
kin ottaen sähköinen tukiha-
ku huomauttaa mahdollisis-
ta virheistä sekä esimerkiksi 
jos viljelijä on oikeutettu ha-
kematta jääneisiin tukiin. 
Sähköisessä tukihaussa on 
paljon muutoksia, ja jokaisen 
viljelijän kannattaa käydä vi-
pupalvelussa katsomassa 
oman tilan tietoja, esimer-
kiksi tukioikeuksien osalta. 

Sähköiseen tukihakuun 
pääsee pankkitunnuksilla si-
sään. Tänä vuonna sähköi-
sessä tukihaussa tulee ole-
maan mahdollisuus tehdä 
peruslohkojen jakoja, perus-
lohkojen yhdistämisiä sekä 
uusien peruslohkojen luon-
tia. Sähköinen tukihaku tu-
lee aukeamaan näillä näky-
min vasta 9.4., muistutettiin 
kuulijoita.

Maitotilallinen Juhani 

Jurmu oli mietiskellyt tilai-
suuden jälkeen maitopuolen 
tukiasioita ja tiivisti päivän 
kuluessa kuulemaansa, että 
kuluvana vuonna tulee pie-
niä muutoksia. 

-Uudelle ohjelmakaudelle 
alkaen 2015 tulee muutoksia 
tukitasoihin, joista osa suu-
renee ja osa pienenee. Tilo-
jen täytyy valita monesta eri 
vaihtoehdosta omalle tilal-
le sopivimmat. Vuosi 2014 
menee aikalailla entiseen 
malliin ja vuosi 2015 muut-
tuu paljon. Maidon tuottajia 
huolestuttaa maidon pohjoi-
nen tuki, kun maitokiintiöt 
poistuvat vuonna 2015, tote-
si Jurmu.

Emolehmätilallinen Maija 
Puhakka kertoi, että tulevan 
ohjelmakauden kotieläintu-
kiasioista emme tiedä vielä 
mitään, mutta luomutilalli-
sen näkökulmasta oli positii-
vinen asian, että luomutuo-
tantoa tuetaan jatkossakin. 

-Paikalla olisi saanut olla 
kuulijoita enemmänkin, kos-
ka mielestäni päivä oli kaik-
kinensa hyödyllinen ja oli 
mukava kuulla tulevaisuu-
den linjauksista hyvissä 
ajoin. Vaikka jatkossa haas-
teita riittääkin, tarvitaan 
maataloutta ruoan tuotan-
toon varmasti aina, tiivisti 
Puhakka tulevaisuuteen us-
koen. PK

Puhakan emolehmätilalla vastasyntynyt vasikka emon-
sa hoivissa. Kuva Maija Puhakka.

Valtuustosalissa pudasjärveläisille maataloustuottajille järjestettyyn Tuki-infotilai-
suuteen osallistui parikymmentä henkilöä.

Pudasjärveläinen Sippi-
Team ylsi viime viikonvaih-
teessa tasapeliin jääkiekon 
Kiekko-Haukat 96 järjestä-
män runkosarjan viimeises-
sä pelissään oululaista Maa-
lihaukkoja vastaan 6-6. Näin 
varmistui, että ensi lauan-
taina alkaviin kevään pudo-
tuspeleihin ensimmäiseksi 
vastustajaksi saapuu sarja-
kakkonen, oululainen HC Jo-
kivarsi. Pudotuspeleissä otte-
lut jatkuvat siten, että voitolla 
jatkoon ja häviöllä kausi sar-
japelien osalta on paketissa.

Sippi-Team on kohdan-
nut kauden aikana tulevan 
vastustajan kahdesti ja voi-
tot ovat tasan 1-1. Joukkue 
on yleensä ollut parhaimmil-
laan juuri kevään tärkeim-
missä peleissä ja näin ollen 
odotukset ovat jälleen kor-
kealla. Harmaita hiuksia on 
kauden mittaan aiheuttanut 

Sippi-Team voitolla jatkoon
leuto talvi, jonka osalta Suo-
jalinnan kiekkokaukalo ei ole 
ollut pelattavassa kunnos-
sa, kuin hetken aikaa. Näin 
ollen joukkueen jäätreenit 
ovat olleet todella vähissä. 
Mutta tulevaisuus Pudasjär-
ven kiekkoilun suhteen näyt-
tää todella valoisalta meneil-
lään olevan jäähallihankkeen 
myötä. 

Tuleva ottelu pelataan 
lauantaina 5.4.2014 Oulussa 
Linnanmaalla kello 18.30

sarjataulukko
OKK Team 20, HC Jokivarsi 16, 
HC Mad Dogs 14, HC Kabanos-
si 14, HC Irtokiekko 14, Buffa-
lo Ht Int.13, Sippi-Team 11, Maa-
lihaukat 10. 
Pelaajien pistepörssi
Sippi-Teamin joukkueen laajuu-
desta kertoo hyvin pelaajien pis-
tepörssi. Pelaajia on 38 ja 29 pää-
si runkosarjassa pisteiden makuun. 
Pistepörssin voiton vei suvereeni-

seen tyyliin joukkueen herrasmies 
pelaaja Marko Paananen.

Marko Paananen 15+13, Jark-
ko Lehmikangas 6+4, Jussi Kallio 
2+8, Tomi Gööttilä 4+4, Olli Riek-
ki 3+5, Jarno Tauriainen 4+3, Jark-
ko Puolakanaho 4+3, Juha Hemmi-
lä 2+4, Marko Suorsa 2+2, Pentti 
Riekki 0+4, Sami Räisänen 2+1, 
Heikki Harju 1+2, Vesa Pihlaja 
1+2, Jussi Perttu 1+2, Kari Manni-

nen 1+2, Jukka Puolakanaho 1+2, 
Lasse Perttu 1+1, Kalle Parkkila 
0+2, Kari Juusola 0+2, Arto Laiva-
maa 1+0, Pekka Erkkilä 1+0, Pek-
ka Suorsa 1+0, Marko Ikonen 0+1, 
Esa Konola,mv 0+1, Janne Kokko 
0+1, Jere Pesälä 0+1, Joni Tauriai-
nen 0+1, Marko Pesälä 0+1, Pertti 
Turpeinen 0+1.

Mika Kuusijärvi

Sippi-Teamin maalivahti Esa Konola sekä hyökkääjä 
Jussi Kallio vauhdissa.
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miehet: 
1. Teivaanmäki Vesa 3540g, 2. 
Raiskio Pertti 3430g, 3. Kello-
lampi Hannu 3145g, 4. Laak-
konen Juha 2535g, 5. Takkinen 
Eero 2115g, 6. Mahlakaarto Ari 
1920g, 7. Nevala Timo 1450g , 8. 
Nevala Pasi 1338g, 9. Vehkape-
rä Kalle 9004g, 10. Yli-Talo Jani 
562g, 11. Liekola Henri 492g, 12. 
Alho Jukka 368g, 13. Nevala Kai 
206g, 14. Tamola Matti 124g, 15. 

Yli-Siuruan metsästysseuran 
pilkkikisat Liekolammella 29.3.2014

Mertala Esa 42g 
Veteraanisarja:
1. Takkinen Ensio 2015g (arvot-
tu), 2. Soronen Reino 2015g (ar-
vottu), 3. Soronen Matti 806g, 4.       
Lahtinen Kauko 544g, 5.  Aarni 
Taneli 356g, 6. Konttila Kalevi 
240g, 7. Säkkinen Taito146g , 8. 
Kaveri Sulo 130g, 9. Sampo Ne-
vala (2 nykyä)  
naiset: 
1. Siekkinen Katja 1960g, 2. Po-

ropudas Hanna-Leena 1534g, 3. 
Haatainen Helena 136g,   
nuoret: 
1.  Karppinen Taito 320g, 2. Po-
ropudas Paavo 84g, 3. Poropu-
das Siiri 74g   
nappulat: 
1. Poropudas Aatu 66g , 2. Mer-
tala Tino (arvottu), 3. Mertala 
Niko (arvottu), 4. Harju Sofia 
(arvottu), 5. Nevala Aatu (ar-
vottu) 

Ravintola Kurenkoskessa 
lauantaina 5.4. tanssikansaa 
viihdyttää tanssiorkesteri 
Trio Naseva. Porukka koos-
tuu kokeneista tanssimusii-
kin taitajista, jotka soittavat 
reippaalla otteella. Yhtye on 
hyvin tuttu pudasjärvisille 

Naseva tanssittaa Kurenkoskessa
ja löytyypä orkesteris-
ta yksi paikallinen hen-
kilökin.

Nykyisen Nasevan 
kokoonpanoon kuu-
luu Ari Määttälä Kuu-
samosta, joka soittaa 
bassoa, kitaraa ja lisäk-

si laulaa. Pudasjärveä po-
rukassa edustaa Lasse Aal-
tonen: rummut, kitara, 
koskettimet ja laulu. Ja lisäk-
si taivalkoskelainen Asko 
Räisänen, jonka repertuaa-
riin kuuluu midihanuri, mi-
ditaustat sekä laulu.

Pitkänlinjan keikkabän-
diltä taipuu monipuolisten 
soittajiensa ansiosta musiik-
ki moneen makuun. Naseva 
vietti tammikuussa 2010 kol-
mekymmentävuotisen tai-
paleensa juhlaa, jonka kun-
niaksi tehtiin pitkäsoitto. 
Naseva on julkaissut myös 
vuonna 2012 cd-singlen, jon-
ka toisena kappaleena on 
ennen julkaisematon Toivo 
Kärjen-Timo Jokisen ”Yk-
köstyttö”. Kappale on tehty 
vuonna 1984, ja sen rytmila-
jina on beguine-tango. HT

Kaupunginhallitus käsitte-
li tiistaina 1.4. pitämässään 
kokouksessa kirjastonjoh-
tajan viran täyttämisasiaa. 
Esityksen mukaan virkaan 
valittaisiin FM Eija-Liisa 
Kasesniemi. Hakemuksia 
virkaan saapui määräai-
kana yhteensä 14 kappa-
letta. Yksi hakija veti ha-
kemuksensa pois hakuajan 
päätyttyä. 17.3. pidettyyn 
haastatteluun kutsuttiin 

Kaupunginhallitus käsitteli 
kirjastonjohtajan 

viran täyttämisasiaa
FM/YTK Pirjo Humalainen, 
FM Eija-Liisa Kasesniemi ja 
FM Mikko Paajala sekä FM 
Outi Nivakoski. Haastatte-
luryhmä kiinnitti erityistä 
huomiota sivistystoimialan 
tuntemukseen sekä koke-
mukseen esimies- tai hallin-
nollisista tehtävistä. Myös 
tiedottamisen vastuu- ja 
koordinointitehtäviin liitty-
vää kokemusta ja osaamista 
arvioitiin haastattelun yh-

teydessä. Haastattelijoina 
paikalla olivat valtuuston 
puheenjohtaja, kaupungin-
hallituksen 1. varapuheen-
johtaja, hallintojohtaja sekä 
va. opetus-ja sivistysjohta-
ja. Kirjaston toimivuuden 
kannalta on tärkeää pyr-
kiä täyttämään virka pysy-
västi. Virassa noudatetaan 
kuuden kuukauden koeai-
kaa. PK

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

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

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

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

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

LIUKUOVET

V SI I NO

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

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!
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NYT KEMPELEESEEN!
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Lukijan kynästä

jalkapallo perheen 
yhteinen harrastus

Kuvassa  
Ossi-Matias 
Kettunen ja 
taustalla  
valmentaja 
sekä  
pelikavereita.

Jalkapallo on harrastuksena hieno ulkoliikuntalaji ja sen olen itse 
saanut todistaa yhdessä lasteni kanssa. Ei sen väliä, onko pallo hal-
lussa vai hukassa, pääasia että saa porukalla joukkueessa pelata. 
Joukkuepelaaminen luo yhteisöllisyyttä ja kasvattaa toisen huo-
mioon ottamista. Omat poikani pelaavat pienten lasten jalkapal-
lokerhossa ja olen vuoden aikana huomannut kuinka hienosti he 
ovat kehittyneet siinä, että toiset pitää ottaa huomioon kun mää-
ränpää on yhteinen. Aikuisena puolestaan sitä joutuu luopumaan 
usein omista itsekkäistä ajatuksista ja ajattelemaan yhteistä hyvää, 
sitä mitä minä voisin tehdä toisin, jotta meidän joukkue voi kehit-
tyä. Vain ”minä” asenteella ei joukkuepeleissä menesty. Pelaaminen 
joukkueessa antaa paljon liikunnan ilon lisäksi myös paljon muuta-
kin, onnistumisissa ja epäonnistumissa on sinulla kaverina ja tuke-
na joukkuetoverit. Aina ei todellakaan voi onnistua, mutta niistä vir-
heistä pitää ottaa opiksi. Lapsillekin sanotaan, että kun harjoittelee 
voi kehittyä. Sama pätee meihin aikuisiin ja itse olen usein hämmäs-
tynyt siitä, kuinka sitä kerta toisensa jälkeen harjoituksista kotiin 
lähtiessä huomaa, miten sitä kehittyy ja oppii. 

Pudasjärvellä jalkapalloa on saanut harrastasa Kurenpojat seu-
rassa 21 vuoden ajan. Harrastajia on paljon ja on hienoa, että meil-
lä on näin aktiivinen jalkapalloseura. Mukana on lapsia aina 4-vuo-
tiaista ylöspäin ihan ikämiehiin saakka, puhumattakaan siitä, miten 
divaria pelaavat nuoret miehet jaksavat ahertaa. Eli minunkin pie-
nillä pojilla on mahdollista harrastaa aikuisuuteen saakka, jos vain 
mielenkiintoa lajiin säilyy. Vaikka harjoittelu onkin mukavaa ja luo 
yhteishenkeä ja joukkuepelaamista, on näiden harjoitusten tarkoi-
tuksena kuitenkin pelaaminen. Kesän kynnyksellä on näillä pienillä 
turnaus Muhoksella, jonne pääsyä odotetaan jo kovasti! 

Turnauksia täällä Pudasjärvellä ei todennäköisesti voida järjes-
tää, kun täällä on niin lyhyt kesäkausi. Pelaamaan nurmelle kun pää-
see vasta juhannuksen jälkeen ja nurmiaikaa on vain elokuun lo-
pulle. Pudasjärvellä ei kenttätilanteen vuoksi voida pelata lainkaan 
kevätkierroksen pelejä. Kaikki huhti - kesäkuun pelit joudutaan kul-
kemaan muille paikkakunnille, mikä rasittaa seuraa jo taloudellisesti 
puhumattakaan pitkien pelimatkojen rasituksesta. Eihän nykypäivä-
nä pelejä pelata enää hiekkakentällä, eikä jalkapallo ole sisäliikun-
talaji, vaan mitä pidempi kausi ulkona sen parempi ja tietenkin 
nurmella. Pudasjärvelle on miesten pelejä mahdotonta saada pelat-
tavaksi kuin muutama, koska kausi on niin lyhyt. 

Olenkin miettinyt, miksi tänne ei saada tekonurmikenttää, joka 
mahdollistaisi pidemmän pelikauden meille kaikille? Käsitykseni 
mukaan Pohjois-Suomessa ei ole enää kuntaa, jossa ei olisi teko-
nurmikenttää! Suojalinnan nurmikenttä olisi oivallinen vaihtoehto 
tekonurmelle, enkä usko, että se häiritsee yleisurheilua harrastavia! 

Toki aina tulee vastaan kustannuskysymys, mistä rahat, mitään 
kun ei tässä yhteiskunnassa ilmaiseksi saa. Uskon, että Pudasjärvel-
tä löytyy halukkaita yrityksiä sponsoroimaan omalta osaltaan, jos 
vain kaupunki antaisi kenttätilan. Lisäksi toki rahoitusta varmasti 
tarvitaan muualtakin. Yhteisten asioiden puolesta pitää nähdä vai-
vaa ja vain yhdessä tekemällä on mahdollista onnistua ja saada jo-
tain hyvää aikaiseksi.

Mikä olisikaan hienompaa, kuin Suojalinnalla oma tekonurmi-
kenttä ja siihen vielä jäähalli! Molemmille olisi omat harrastajansa ja 
käyttöä löytyisi. Olisihan se myös hieno markkinavaltti ja jalkapallo-
pelejä voisi pelata jo toukokuulla ja kausi kestäisi paljon pidempään. 
Hienoilla harrastusmahdollisuuksilla voisi houkutella lisää lapsiper-
heitä paikkakunnalle ja olisihan tulevaa koulukampustakin ajatellen 
mahtavaa, jos lapsille ja nuorille lähes kaikki liikuntaharrasteet oli-
sivat samassa paikassa.

Pitkää kesäkautta odottaen, 
FCK Hyvä yrityksen mutsi Lilja  
Ps. Toivotan kaikki uudet ja vanhat harrastajat mukaan jalkapallon pariin!

tusten arvo pitäisi jopa seit-
senkertaistaa nykyisestä. 

Vesivoimayhtiöt eivät siis 
tehneet laittomuuksia. Nii-
den strategiana oli yksin-
omaan ajanpeluu. Kun valtio 
ei jotakin asiaa nimenomai-
sesti vaatinut, yhtiöt saattoi-
vat jättää sen unohduksiin.

– Näitä ovat esimerkik-
si kalaportaat, joita ei raken-
nettu. Kemijoki oli Euroopan 
tärkein lohijoki, joten sen ka-
lakysymys huoletti eri taho-
ja. Voimayhtiö ja poliitikot 
lupasivat huolehtia asiasta, 
kunhan se olisi ensin tutkit-
tu.

Alaniskan mukaan ym-
päristöasiat jäävät edelleen 
toiseksi, kun vaakakupin 
toisella puolella on työpai-
kat. Sama strategia toimi 
myös Iijoella. Alaniska to-
tesi ja huomautti vielä ny-
kyisestä tavasta, jolla Kolla-
jaa ollaan hyväksyttämässä 
Pudasjärveläisille lukuisis-
sa kyläkokouksissa, että sa-
malla tavalla toimittiin, kun 
Pohjoisen joet valjastettiin.

Ikävä kyllä voi havai-
ta, että mitään tapahtumis-
ta ei vaikuta juurikaan opi-
tun. Tästä esimerkkeinä 
vaikkapa pyrkimykset ulot-
taa vesirakentaminen suo-
jelluille alueille. Myös Tal-
vivaaran tapahtumat saavat 
miettimään, onko asenteis-
sa loppujen lopuksi muu-
tosta tapahtunutkaan, totesi 
Alaniska tilaisuuden loppu-
keskustelussa.

Outi Autin helppolukui-
nen ja erittäin mielenkiin-
toinen väitöskirja ”Valtavir-
ta muutoksessa – vesivoima 
ja paikalliset asukkaat Ke-
mijoella” löytyy internetis-
tä osoitteessa http://www.
oulu.fi/ktk/node/21956

Kari Alaniskan ”Kalan 
kuninkaan tie sukupuut-
toon: Kemijoen voimalaitos-
rakentaminen ja vaelluskala-
kysymys 1943–1964” väitös, 
joka on myös varsinainen 
jännityskertomus, löytyy 
osoitteessa http://herkules.
oulu.fi/isbn9789526202518/
isbn9789526202518.pdf

Mika Niskasaari ja  
Pirkko-Liisa Luhta

Hotelli Kurenkoskessa pi-
dettiin lauantaina 29.3. Suo-
men luonnonsuojeluliiton 
yleisötilaisuus ”Pohjoisten 
jokien valjastaminen -kunin-
kaan ja kulttuurin alasajo”. 
Mielenkiintoisen aiheen an-
siosta sali täyttyi kuulijoista 
ja paikalla oli noin 70 henkeä 
mukaan lukien myös Pudas-
järven kunnan päättäjiä. Ti-
laisuudessa kuultiin kahden 
viime syksynä asiasta väitel-
leen filosofian tohtorin esi-
telmät.

Outi Autti kertoi jokivar-
ren asukkaiden kokemuk-
sista voimalaitosrakentami-
sesta. Haastatteluaineisto on 
kerätty Kemi- ja Iijoelta. Hä-
nellä on omakohtainen ko-
kemus aiheeseen: Kemijo-
en kalakorvauksiin liittyviä 
asiakirjoja etsiessään, hän 
löysi isänsä nimen listalta. 
Autti tiesi isoisänsä ja isoiso-
isänsä olleen lohenkalastajia, 
mutta ei, että myös hänen 
isänsä oli kalastanut lohta. 
Asiaa kysyttyään isä kertoi 
ensimmäistä kertaa asiasta ja 
siitä, kuinka joen muutos oli 
lopettanut kalastuksen. Aut-
ti lähti selvittämään, miksi 
lohenkalastuksesta ja joesta 
yleensäkään puhuttiin enää 
niin vähän. Puhumattomuu-
den taustalta löytyi syvä 
kulttuurinen trauma, jonka 
jäljet johtivat joen muutok-
seen. 

Keskustelussa tätä asiaa 
verrattiin sodan käyneisiin 
miehiin, jotka eivät vuosi-
kymmeniin juurikaan puhu-
neet asiasta, mutta vielä mo-
nien kohdalla jälkipolvetkin 
joutuivat osalliseksi sodan-
käyneiden miesten kärsi-
myksistä ja koettelemuksis-
ta.

Outi Autti kertoi voi-
mayhtiön vallankäytöstä 
paikallisia asukkaita koh-
taan ja siitä, kuinka olemat-
tomat vaikutusmahdollisuu-
det omaan kotiseutuunsa 
alueen ihmisillä oli. Vallan 
välineenä käytettiin muun 
muassa sanelutekniikkaa. 
Sopimuksista ja kaupois-
ta puhuttaessa oli haastatte-
luissa tullut esiin rajatonta ja 
mielivaltaista vallan käyttöä. 
Haastateltavat kertoivat, että 
heille uskoteltiin, ettei lohen 
nousuun koskikauppa ja sen 
seuraukset vaikuta miten-
kään. Ihmisten omaisuuden 
arvoa vähäteltiin. 

Vaikka koskikauppo-
jen teossa oli ollut kova kii-
re, korvauskysymysten kä-
sittelyssä ei enää kiirettä 
pidettykään, niissä kului-
kin vuosikymmeniä. Sosi-
aalinen erottelu oli yleistä. 
Voimayhtiön väki piti itse-
ään parempana: paikallisia 
ihmisiä pidettiin kurjuudes-
sa elävinä alamaisina, joiden 
pelastaminen tuli tapahtua 
jokirakentajan ehdoilla. Joki-
yhtiö käytti tehokkaasti etu-
jen tarjoamisen tekniikkaa, 
työtä ja rahaa.

Autti on jakanut ihmi-
set neljään ryhmään sen pe-

Vaelluskalajokien rakentamisen 
historia kiinnosti

rusteella, mikä on ollut hei-
dän tapansa selvitä asiasta: 
rakentajiin, selänkääntäjiin, 
alistujiin ja vastustajiin. Suh-
tautumistavat joen rakenta-
miseen voivat olla limittäin 
ja jopa ristiriidassa keske-
nään. 

Vesivoima- 
rakentamisen  
historiasta pitää  
ottaa oppia
Kemijoen Kitisen rakentami-
nen 1990-luvulla oli muut-
tanut tilannetta. Vesivoi-
matuotannolla ei ollut enää 
samanlaista yhteiskunnallis-
ta roolia, kuin sotien jälkeen. 
Autti pitää tärkeänä oppi-
mista vesivoimarakentami-
sen historiasta. ”Paikalliset 
asukkaat ovat nähneet tyh-
jien lupausten onton sisällön 
ja huomanneet, että oman 
elinympäristönsä puolusta-
miseksi oma mielipide pitää 
tuoda esille”.

Kari Alaniska on rajan-
nut tutkimuksensa Pohjolan 
Voiman perustamisvuoden 
ja Isohaaran voimalaitok-
sen lopullisen rakennuslu-
van myöntämisen väliseen 
aikaan 1944-1964. Siihen 
mahtuvat kaikki olennai-
set kysymykset, kuten kos-
kiosuuksien osto pohjoisilta 
jokivarsilta, Lapin energian- 
eli sähkönsaannin varmista-
minen, maan kokema talo-
udellisen niukkuuden aika, 
työllistäminen ja kalakysy-
mys.

Alun perin Pohjolan voi-
ma aikoi ensin valjastaa Ii-
joen. Kun syksyllä -44 sak-
salaiset tuhosivat Kemijoen 
sillan, toimitusjohtaja Erkki 
Aalto keksi yhdistää uuden 
sillan ja voimalaitosraken-
tamisen. Valtiovalta saatiin 
mukaan rakentamaan voi-
malahanketta hyvin nope-
asti.

Pohjolan Voima sai päät-
täjien myötävaikutuksel-
la käytännössä toimia oman 
tahtonsa mukaisesti. Tähän 
tahtotilaan ei liittynyt Ke-
mijoen lohen säilyttäminen. 
Kalastuksen merkitystä vä-
häteltiin ja annettiin ymmär-
tää, että kala olisi muutenkin 
eri syiden takia kadonnut. 

Kalaportaiden sijaan raken-
nettiin kalahissi, josta jo etu-
käteen tiedettiin, että sen toi-
minnasta ei olisi suuriakaan 
takeita. Hissi kuitenkin teh-
tiin, mutta se ei toiminut. 
Nyt voitiin todeta, että luvan 
edellyttämä kalansiirtolai-
te oli toteutettu eikä uudes-
ta kalaportaasta kannattanut 
edes haaveilla. Myös lohien 
ylisiirtäminen ja kalanvilje-
ly epäonnistuivat riittämät-
töminä. Vuonna 1954 perus-
tettu Kemijoki Oy viimeisteli 
lohen sukupuuton kieltäyty-
mällä tomerasti kalaportais-
ta. Niinpä Kemijoen mer-
kittävät vaelluskalakannat 
olivat 1960-luvun alussa his-
toriaa.

Samankaltainen tapah-
tumaketju toistui Iijoella. 
Epäonnistuneet ylisiirrot ja 
kokemukset Kemijoen ka-
lahissistä toimimattomina 
johtivat Iijoella siihen, ettei 
ruvettu edes rakentamaan 
kalateitä, kun ne eivät  toimi, 
Alaniska totesi myös -Kyllä 
kalatiet saadaan toimiviksi 
jos halutaan ja onnistuneita 
ratkaisuja löytyy useita eri-
puolilta maailmaa.

Sähkö selätti lohen 
hyvin varhaisessa 
vaiheessa 
Kaikkiaan voi todeta, että 
sähkö selätti lohen hyvin 
varhaisessa vaiheessa. Ym-
päristökysymyksiä ei edes 
sivuttu, vaan niitä pidettiin 
jopa esteenä edistyksen ran-
tautumiselle pohjolan peru-
koille. Toisaalta tuon ajan 
asenneilmapiiriä ajateltaes-
sa prosessissa ei ollut mitään 
yllättävää. Luonto kokonai-
suudessaan nähtiin raaka-
ainevarantona, jota saattoi 
lähes kuka tahansa seurauk-
sista huolimatta hyödyntää.

Korvauksien maksami-
sessa vitkastelu ja korvaus-
ten suuruudesta Alaniska 
totesi voimayhtiön pelaavan 
aikaa, jotta vastapuoli vä-
syisi ja jättäisi asian sikseen. 
Velvoiteistutukset joita yhtiö 
tekee, ovat vahvasti alimitoi-
tettuja. RKTL:n kalanistutus-
ten toiminnallisuudesta val-
mistunut tutkimus osoittaa, 
että esimerkiksi lohenistu-

Kahden filosofian tohtorin luennot sisältänyt yleisötilaisuus, ”Pohjoisten jokien val-
jastaminen -kuninkaan ja kulttuurin alasajo” houkutteli paikalle salin täydeltä kuu-
lijoita. Kuva Mika Niskasaari
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Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

VOITA 
AUTO !

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

Arvan hinta
20€

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

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

Kaupunginjohtajan ja 
elinkeinojohtajan 

virkaan runsaasti kiinnostusta
Pudasjärven kaupunginjoh-
tajan ja elinkeinojohtajan vir-
kaan haku päättyi 31.3. Kau-
punginjohtajan virkaa haki 
yhdeksän ja elinkeinojohta-
jan virkaa 29 henkilöä.

Kaupunginjohtajan 
virkaa hakeneet 
Heikkilä Olli LL Pudasjärvi. 
Kauppinen Markku esiup-
seeri MPKK Toivakka. Kärk-
käinen Minna KM Oulu. 
Laaksonen Raimo KTK Tur-
ku. Paukkeri Kari DI Voi-
koski. Sormunen Anne TtM 
Tupos. Timonen Pekka RF-
Electronic engineering Oulu. 
Timonen Tomi HTM Posio. 

Tuovinen Jussi MMM Var-
tiala. 

Kehittämisjohtajan 
virkaa hakeneet 
Aalto Juhana YTM BBA 
Kuhmo. Alaheikka Risto 
KTM Tornio. Aminoff Jalo 
MMT DI Karjalohja. Asp 
Kaija KM Helsinki. Harilah-
ti-Juola Virpi FM Oulu. Hä-
mäläinen Katri KTM Oulu. 
Juurikka Maria TaM kempe-
le. Järvenoja Esa DI eMBA, 
Oulu. Kaukko Keijo YAMK 
Pudasjärvi. Kivimäki Anri, 
FT KTM Raahe. Klemet-
ti Ossi YAMk insinööri, Jo-
ensuu. Kujanpää Raimo FM 

Vaasa. Pietiläinen Jorma DI 
Sodankylä. Päivölä Juha-
Matti DI Seinäjoki. Ranta-
kari Jukka-Matti FM Oulu. 
Reiman Pekka DI Mäkelä. 
Rouge-Oikarinen Regis FT 
Oulu. Sakko Susanna YTM 
Oulu. Salmela Sirpa KM Jää-
li. Timonen Pekka RF-Elec-
tronic engineering Oulu. 
Tuhkala Teija KTM KM 
Oulunsalo. Tuovinen Jus-
si MMM Vartiala. Vaittinen 
Maria HM YTM Tornio. Vie-
rimaa Mika, VTM Oulu. Yli-
sirniö Helena, FK/FM Oulu.

Lisäksi 4 hakijaa, jotka ei-
vät halua nimeään julkisuu-
teen. 

Hiihtokeskus Iso-Syöte on 
tukenut nuorison liikunta-
toimintaa ja perustanut tälle 
kaudelle Am-teamin eli val-
mennustiimin alueen lupaa-
ville lumilautailijoille. Hei-
tä on tuettu monin tavoin, 
kuten osallistumalla heidän 
kilpailumaksuihinsa ja val-
mentamisella. Lisäksi heille 
kustannettiin Lumilautalii-
ton viikon kestävän valmen-
nusleiri Vuokatissa.

- Viime viikonvaihtees-
sa oli SM-kisat. Meidän tii-
miläiset ylsivät kultaan ja 
pronssiin Crossissa ja hope-
alle Slope Stylessä. Olemme 
heistä suunnattoman ylpei-
tä! AM-tiimin mentorina toi-
mii Iso-Syötteen hiihtokou-
lun johtaja Mikko Terentjeff, 
joka hihkui myös riemusta 
suojattiensa menestyksestä, 
kertoo Tarja Terentjeff.

Iso-Syöte Amateur Team 
valittiin ensimmäistä ker-
taa kaudelle 2013-2014. 
Iso-Syöte haluaa tukea lu-

Iso-Syötteen AM-tiimi  
mitaleilla SM-lautailussa

paavia nuoria freestyle lu-
pauksia heidän matkallaan 
kohti mahdollista ammatti-
laisuraa. AM-tiimiläiset ovat 
Iso-Syötteen SnowParkissa 
kasvaneita lupauksia, jotka 
on valittu laskutaitojen pe-
rusteella. Tiimi valitaan aina 
kaudeksi kerrallaan eikä sii-
nä ole kokokiintiötä.

Tällä kaudella tiimis-
sä laskevat 14-vuotias Alek-
si Nevakivi Haukiputaalta, 
Oulussa asuva Aki Petteri Ii-
natti, jolla on ikää 15 vuotta, 
sekä 14-vuotias Eemeli Iinat-
ti Pudasjärveltä. Pojat ovat 
tuttuja kasvoja SnowParkis-
ta ja kaikille heistä tärkeää 
on vetää rennolla otteella ja 
pitää rinteessä hauskaa.

- Muistakaa aina kun olet-
te mäessä, ettei tärkeintä ole 
aina puskea veren maku 
suussa uusia trickejä, vaan 
pitää lähteä rennon fiilik-
sen kautta! Haluaisin kiittää 
laskuporukkaa ja vanhem-
pia vahvasta tuesta. Kiitok-

set lähtee myös Terentjeffin 
Mikolle, kiittelee Aleksi, jol-
le Iso-Syöte on ensimmäinen 
sponsori.

Aki on ehtinyt urallaan jo 
niittää kiitettävästi kansal-
lista menestystä. Hauskan-
pito on hänellekin silti aina 
pääasiassa ja rennosta lasku-
tyylistä sen huomaa. Kisojen 
lisäksi kuvaushommat kiin-
nostavat ja monipuolisen 
miehen talvi kuluukin pää-
osin Iso-Syötteellä tai muu-
alla lumilla.

Eemelin laskuasenteesta 
on monilla oppimista! Hän 
on aina hyvällä fiiliksellä ja 
rakkaus lajiin näkyy kaukaa. 
Pudasjärvellä asuvalla mie-
hellä tulee talvisin lautailtua 
hyvin paljon, sillä hän käy 
Iso-Syötteellä melkein joka 
viikonloppu ja joskus viikol-
lakin. Eemeli vinkkaa, että 
SnowParkissa parasta on 
toinen boksikumpu, JibPar-
kissa pallobonkki ja yläosas-
sa oleva kaide.

Iso-Syötteellä järjestetään 
2.-5. huhtikuuta slopesty-
le-kilpailu. IS Open on en-
simmäinen viiden tähden 
WST-slopestyle-kilpailu 
Suomessa ja se on todellakin 
avoin jokaiselle halukkaal-
le kilpailijalle. Samalla järjes-
tetään Hotelli Iso-Syötteellä 
YleXPop-klubi, jossa perjan-
taina 4.4. esiintyvät Gasellit 
sekä lauantaina 5.4. Timi Le-
xikon.

Gasellit koostuu neljäs-
tä reilusta parikymppisestä 
helsinkiläismuusikosta, Thu-
be Hefneristä, Musajusasta, 
Hätä-Miikasta sekä Päkästä. 
Gasellien esikoisjulkaisu Ga-
sellit EP julkaistiin omakus-
tanteena huhtikuussa 2010. 
Heidän kakkosalbuminsa 
”Aina”, nosti porukan suo-
miräpin kärkikastiin. Uran 
alkuvaiheessa yhtye joutui 
todistamaan paikkansa ske-
nessä.

- Kun pamahdettiin an-
teeksipyytelemättä ja rytinäl-
lä skeneen, niin osa jengis-
tä katsoi nenänvartta pitkin, 
bändi kertoo YleX:n Viikon 
albumi -haastattelussa. Uran 
edetessä ennakkoluulot ovat 
vähentyneet huomattavas-
ti, kun bändi on näyttänyt 

Slopestyleä ja 
suomiräppiä Iso-Syötteellä

kykynsä. Asen-
teellisuus ja ky-
räily on vähen-
tynyt. Tuo on 
aika tiivis yhtei-
sö, joka kiertää 
samoja keikka-
paikkoja. Aluksi 
meitä katsottiin 
vähän ihmeis-
sään, että mi-
täs kundeja tänne tulee. Nyt 
meillä on enemmän isähah-
moja siellä, Gasellin muusi-
kot juttelevat.

Timi Lexikon, oikealta ni-
meltään Timo Leskinen, on 
savolainen rap/hip hop ar-
tisti. Hän aloitti musiikin te-
kemisen 2000-luvun alussa 
Wrongones -nimisessä bän-
dissä artistinimellä Toma. 
Rap-musiikki on saanut al-
kunsa New Yorkista 1970-lu-
vulla. Viime vuosina rapin 
suosio on kasvanut huimasti 
myös Suomessa. Juankosken 
Muuruvedeltä kotoisin oleva 
Timi Lexikon on tuonut ra-
pin uudelle tasolle. Timi ni-
mittäin räppää savoksi. Sa-
volainen Timi Lexikon aloitti 
rap-uransa 2000-luvun alus-
sa. Mies julkaisi ensimmäi-
sen soolojulkaisunsa, Kuka 
on Timi Lexikon -mixtapen 

vuonna 2006. Ensimmäinen 
albumi Vähät valitan julkais-
tiin vuonna 2010. Lexikonin 
kappale Moon kuu on soinut 
myös YleX:n Toni Laaksosen 
Viikon tehona. PT

Timi Lexikon- räppiä Sa-
von sydämestä, esiintyy 
Hotelli Iso-Syötteellä lau-
antaina 5.4.

Perjantaina 4.4. Hotelli 
Iso-Syötteellä väkeä viih-
dyttää Gasellit.

Pärjän bändiviikolla 
perjantaina 4.4. Pär-
jänkievarissa esiin-
tyy popyhtye Express, 
joka syntyi vuon-
na 1967 Oulussa, ha-
jonneen Blackbirds-
yhtyeen raunioille. 
Express onkin näin 
ollen Suomen toisek-
si vanhin yhtäjaksoi-
sesti toiminut popyh-
tye, sitä vanhempi on 
ainoastaan 60-luvun 
alussa aloittanut The 
Boys. Lyly Rajala ker-
too keksineensä hel-
pommin lausuttavan 
nimen harjoituspaik-

kana toimineen pesu-
lan toimistolla olleesta 
"VR-Express"-vuosi-
kalenterista. Alunpe-
rin nimi oli Express 
Company, mutta pian 
se lyheni vielä hel-
pommaksi. Nykyiseen 
kokoonpanoon kuu-
luvat Junnu Sippo-
la (laulu, viulu, kita-
ra), Unski Kaikkonen 
(kosketinsoittimet), 
Timo Niemelä (lau-
lu, kitara), Lyly Ra-
jala (rummut ja lyö-
mäsoittimet), Markku 
“Make” Keskinarkaus 
(basso). PK

Pärjän bändiviikolla perjantaina 
Pärjänkievarissa popyhtye Express
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Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järvi ry:n valtuusto piti ke-
vätkokoustaan maanantaina 
31.3. Kokouksessa käsiteltiin 
normaalit vuosikokousasi-
at koskien vuoden 2013 toi-
mintaa ja taloutta. Metsän-
hoitoyhdistyksen toiminta 
oli metsänhoitotöiden suh-
teen edellisvuosien tapainen, 
mutta puumarkkinatoimin-
nan vilkastuminen oli sel-
västi nähtävillä kohonneina 
puunmyyntisuunnitelmien 
kokonaismäärinä sekä valta-
kirja- ja korjuupalvelumää-
rien kehittymisenä positiivi-
seen suuntaan.

Paikalla oli metsänhoi-
toyhdistyksen valtuutettujen 
sekä hallituksen lisäksi Poh-
jois-Suomen metsänomis-
tajaliiton aluejohtaja Heikki 

Metsänhoitoyhdistys päätti anoa Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliiton jäsenyyttä

Rahko Kajaanista, joka ker-
toi esityksessään vuoden 
2013 ja 2014 aikana tulleiden 
lakimuutosten aiheuttamia 
toimintamuutoksista käy-
tännön metsätalouteen. Pai-
kalla oli myös Maa- ja metsä-
taloustuottajien keskusliiton 
metsävaltuuskunnan pu-
heenjohtaja Mikko Tiirola, 
jonka sukujuuret ovat läh-
töisin Pudasjärveltä. Tiirolan 
esityksessä käsiteltiin met-
sänomistajajärjestön edun-
valvontaorganisaation kehit-
tymistarpeita ja vuoden 2014 
aikana tehtävien päätösten 
vaikutuksesta edunvalvon-
nan tiivistymiseen sekä kat-
tavuuteen niin pitäjä,- maa-
kunta-, valtakunta- kuin 
Euroopan Unionin päätök-
sentekoelimissä. 

Kokousosallistujien kes-
ken käydyssä keskustelus-
sa kävi selväksi, että esimer-
kiksi kun paikallissahat ja 
ostoyhtiöt ovat kukin omal-
ta osaltaan liittyneet omiin 
juuri heidän etua valvoviin 
keskusjärjestöihinsä joko 
Suomen Sahat ry:hyn tai 
Metsäteollisuus ry:hyn, tar-
vitsevat myös metsänomis-
tajien omistamat metsän-
hoitoyhdistykset vahvan 
edunvalvontaelimen niin pi-
täjä,- maakunta-, valtakun-
nan- kuin  EU:n tasolla. Jär-
jestöuudistuksen tehtävänä 
on tiivistää edunvalvonta-
ketjua entisestäänkin. Selville 
tuli myös se, että keskusliitto 
ei puutu yksittäisten mhy:ten 
toimintaan ja talouteen eikä 
omaisuuteen sekä eikä sen 

hoitamiseen. Keskusliitossa 
ei ole henkilöjäseniä muutok-
senkaan jälkeen vaan kaikki 
metsänomistajat ovat vain ja 
ainoastaan oman metsänhoi-
toyhdistyksen jäseniä. Mikä-
li mhy pääsee anomuksesta 
Maa- ja metsätaloustuottajien 
keskusliiton jäseneksi, niin 
vain siinä tapauksessa myös 
mhy:n jäsenetkin saavat koko 
edunvalvontaketjun mahdol-
lisuudet käyttöönsä puun-
juurelta Brysseliin. 

Valtuusto saikin koko-
uksessa päättää kaikkien 
Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärven jäsenten puoles-
ta valtuustovaalien tuo-
malla valtuutuksella sen, 
aikooko Metsänhoitoyhdis-
tys Pudasjärvi ry anoa jä-
senyyttä 1.1.2015 alkaen 

Pudasjärveläislähtöinen Maa- ja metsätaloustuottajien 
keskusliiton metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mik-
ko Tiirola (oikealla) keskustelemassa viime vuoden 
Metsäpäivässä Esko Piipposen kanssa. 

Pikku-Paavalin päiväkoti vihittiin juhlallisesti 
käyttöön tiistaina 1.4. Vihkimisen toimitti kirk-
koherra Juha Rauhala. Juhlapuheen piti ylijohta-
ja Terttu Savolainen. Päiväkodin lapset ja henki-
lökunta esittivät monipuolisesti ohjelmaa, kuten 
kuvassa eräs ohjelmaesitys päiväkodin pienem-
millä lapsilla.

Enemmän vihkiäisistä kuvia ja juttua ensi vii-
kon lehdessä.  HT

Maa- ja metsätaloustuottajien kes- 
kusliittoon. 

Hallituksen esityksestä pi-
dettiin suljettu lippuäänestys, 
jossa kukaan valtuutetuista ei 
vastustanut metsänhoitoyh-
distyksen jäsenanomuksen 
laittamista Maa- ja metsäta-
loustuottajien keskusliittoon. 

Valtuuston päätös, että 
Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järvi ry anoo Maa- ja metsä-
taloustuottajain Keskusliiton 
jäsenyyttä on metsänhoi-
toyhdistyksen historian yksi 
merkittävimpiä päätöksiä.

Antti Härkönen 

Päiväkoti vihittiin juhlallisesti
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Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

* Jalkojenhoitoa
* C. E. vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* LymfaterapiaaPuistotie 2, Pudasjärvi 

044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

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!

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

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

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

• 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

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

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

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

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ilMOita 
ilMaiSEKSi!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 
€ + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henki-
löille 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 kir-
joitettuna 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.

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

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

Palveluhakemisto
§ Lakipalvelut Osuuspankista

Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

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

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

ANOLTA LÖYTYY!

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)

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

Ilmoita 
palveluhakemistossa 

p. 040 1951 732

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

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

Omakotitalo 3 mh+oh+k+th+ 
khh+kph+s+wc keskustassa 
omalla tontilla. Rauhallinen 
paikka, palvelut lähellä, 115 
m2/170 m2, kaukolämpö, eril-
linen varastorakennus 22 m2. 
Kysy lisää 0400 350 837.

Aiv-rehua pyöröpaaleissa Ala- 
Siurualla, p. 0400 182 492.

KuN Haluat PÄÄStÄ EROON taRPEEttOMaKSi 
JÄÄNEEStÄ taVaRaSta, 
tai taRVitSEt JOtaiN, 

ilMOita PuDaStORilla ilMaiSEKSi.

Tavarat kiertoon!!!

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
naisjärventie 444, 93140 kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana remontoitu yk-
siö Juhontiellä + autokatos Tie-
dustelut 0400 771 721.

Vuokrattavana  pieni OK-talo 
Syötekylällä. P. 0400 684 623. 

Paritalosta Lakarin alueella
4h+k+khh+sauna 100 m2

sekä 5h+k+sauna 60 m2.
Tiedustelut iltaisin 
p. 040 703 9834.

VUOKRATTAVANA

OSTETAAN

Näppäinhanuri 3 tai 4 äänikert. 
tai Qasotto, p. 040 722 6101.

Leikkaus asiakkaan toiveiden mukaan.

Raimo Pokka puh. 0400 185 892 

Myydään Pudasjärvellä 
tuotettua ja jalostettua 
KARITSANLIHAA.

YRITTÄJYYS-teemaisilla markkinoilla  
runsaasti ohjelmaa, mm.

* HUIMA PULKKAMÄKI:   
moottorikelkka kuljetus ylös          

* YRITYSESITTELYITÄ: paikalla mm.  
KAMPAAJA, joka leikkaa hiuksia

          * PIKKUMOOTTORIKELKKA-ajelua  
perheen pienimmille

* NEULOMISKISASSA ETSITÄÄN  
PITÄJÄN PARASTA NEULOJAA:  

kisassa nopeus on valttia!
* 3-OTTELU – lajit aivan omaa luokkaansa  

klo 13.00: kokoa joukkue itse!
* KUUKASJÄRVEN ILMAVOIMAT ESIINTYY 

klo 11.30: SÄÄVARAUS
* MAASEUDUN PARHAAT  

- myyjäispöydässä tarjolla maistuvia herkkuja: 
mm. paikanpäällä paistettuja tuoreita rieskoja

* ARVONTAA, ONNENPYÖRÄ:  
paljon hyviä palkintoja!                                                                           

* LASTEN LEIKKI- JA PUUHAPAJA                                                 
* AITO HELPPO-HEIKKI myy makeisia  

säkkikaupalla klo 12.30 & 13.30
          * MARKKINARAVINTOLA  
tarjoaa maistuvia herkkuja ym. ym.

Maalaismarkkinat 
Kuukasjärven koululla

la 5.4.2013 klo 11.00-15.00

Tervetuloa  nauttimaan sisä- ja 
ulkoaktiviteeteistä koko perheellä! 

Järj. Kyläkolmio ry, Kelankylän, Petäjäjärven ja 
Kuukasjärven kyläläisten, Kuukasjärven Maatalousnaisten ja 

Kuukkaan Erän kanssa.

sinä
Syksy, ruska riemu.
Putoavat lehdet, orvokin silmä
sammuu yöhön, ruusut varisevat.
Elämä kaivautuu maan syliin,
uuteen elämään kukka nousee.
Talven takana uudet silmut.

Yksinäisyydessä muistin sinut ystäväni.
Muistoissa lensin kuin muuttolintu,
väsyneenä, juuri nyt tulen luoksesi
ajatuksen siivin.
Lämpöösi kaivaudun, syliisi hiivin.

Katson silmiisi, kuuntelen naurusi kaikua.
Sinä, sinä juuri ihmisenä kukit minulle.
Silmilläsi, sydämelläsi, sanojesi hunajalla
ruokit minua, matkalla väsynyttä.
Silmilläsi sinä kukit,
ja naurusi heleät kellot kuulen
ylitse vuosikymmenten tuulten.

Sinä täytit minut tunteilla
ja elämää vastaan minä juoksin
rohkeasti, avoimin sylin, kannustit minua.
Sinä, sinä juuri se olet, ystävä,
jonka vuoksi istun hiljaa, syvästi miettien.
Miten kiittäisin sinua myötäelämisessä,  
elämässä?

Sieluni televisiosta sinua katson.
Sillä juuri nyt, sinun ihmisminäsi
avasi povessani paisuvan 
riemun hyökyaallon.
Enkä yksinkään murheeseen huku.
Sinun luonasi olen ystäväni, ajatuksin.
Ajatuksin sinulle puhun.
Et sinä ole rakastettuni.
Olet ystävä, olet ihminen.
Kaukaa minulle avautuvat silmiesi kukat.
Minua hyväilee hymysi virta.

Eero Räisänen

Tavarat kiertoon!!!

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, 040 548 7169 

Tervetuloa!

Su 6.4. klo 11 Olemme Oulussa,   
 Uusikatu 78
Su 13.4. klo 11 Jouni&Kaija Vikström 

Esityspaikka
Taivalkosken
Teatterilla
Kauppatie 11
93400 Taivalkoski

Keväällä 2014
To  3.4. klo 19.00
Su 6.4. klo 15.00

Muut esitysajat

To  10.4. klo 19.00 
Su  13.4. klo 15.00
To  17.4. klo 19.00
La  19.4. klo 19.00
Su  20.4. klo 15.00

moottorisahaveistoksia ja öljyvärimaalauksia 17.-30.4. Ma-ti ja to-pe 
klo 10-19, ke klo 10-16. Paikka Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Puputus - sirpa tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syötteen 
luontokeskus, Erätie 1.
kansalaisopiston kevätnäyttely 5.4.-29.4.  ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-
17, Kulttuurikeskus Pohjantähti.
moottorisahaveistoksia ja öljyvärimaalauksia 17.3.-30.4. ma-ti ja to-pe 
klo 10-19, ke klo 10-16. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin pihalta.
kuntotanssit koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
is-open ke-la 2.-5.4. Iso-Syöte. Iso-Syöte sai järjestettäväkseen ensim-
mäistä kertaa World Snowboard Tourin osakilpailun.
omaishoidettavien virikepäivä pe 4.4. klo 10-14. Seurakuntakeskuksen 
Kanttorila, Pappilantie 7.
kuulethan, ystäväni lauluni ti 8.4. klo 19.00. Kansalaisopiston mieslau-
lajat slaavilaisissa ja suomalaisissa tunnelmissa. Pudasjärven kirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
työkeskuksen pääsiäismyyjäiset to 10.4. klo 10.30-14.30 Työkeskus, 
Kauralantie 3.
kerttu ja kauko -hankkeen loppuseminaari to 10.4. klo 11-16, Kult-
tuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
syötehiihto 2014 la 12.4. Syötehiihto hihdetään 19. kerran. 
audi rinnerieha Iso-Syötteellä la 12.4.  Audin rinneriehassa hauskaa teke-
mistä koko perheelle! Ohjelmassa mm. kisailua ja makeita palkintoja. Rinne-
rieha eturinteillä iltapäivällä.
Pudasjärven ommaiskahvila ma 14.4. klo 13.00-15.00. Tietoa, tukea 
ja toimintaa kaikille omaisistaan huolehtiville. Atk-opastusta omaishoidon 
asioihin liittyen 12.5. klo 15.00-18.00 Omaishoitajien virkistyspäivä Liepeen 
väentuvalla.
matkailun ja tapahtumatuotannon Pk-yrittäjien seminaari ti 15.4. 
klo 10.00-14.00. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
elokuvailta Pohjantähdessä ti 15.4. klo 16.30-22.00. Klo 16.15 Lego elo-
kuva. Klo 18.00 Herra Peabody & Sherman. Klo 19.45 Noah.
Haglöfs suomi slalom Iso-Syötteellä pe 18.4.  Kilpailu alkaa klo 12, il-
mottautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.
ParkkiJamit snowPark Cup iso-syötteellä la 19.4. Koko kauden 
SnowPark Cupin voittajat julkistetaan aurinkojamejen lopuksi.
Leijonakisa iso-syötteellä la19.4. Leikkimielinen ratalaskukisa klo 14 
Lumimaassa alle 13 vuotiaille. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihto-
keskus Iso-Syötteen hiihtokoululle.
maisemailta Hirvaskoskella to 24.4. klo 18.30-21.00, Hirvaskosken kou-
lu, Jussintie 10.
kirjallisuuspiiri to 24.4. klo 17.30-19.00. Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet 
jäsenet! Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.

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

Pe 4.4. Gasellit 
La 5.4. Timi Lexikon

La 19.4. Kolmas nainen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  

Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Keskiviikkona 2.4.
Pubi visa klo 19.00 vetäjänä Marko Koivula 

Pubissa 

Perjantaina 4.4. Karaoke raikaa

Wintissä
auki klo 24-03.30

Karaoke

Lauantaina 5.4.

Lippu 5€

DJ Pauli

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

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

Salissa

Lippu 10€  sis. ep

Tanssitaan 
tanssiorkesteri 
NASEVAN 

tahtiin 

VIRIKEPÄIVÄ 
Metsälässä Metsälä-kodissa 

keskiviikkona 9.4.2014 alkaen klo 12, 
päärakennuksessa osoitteessa Vanhatie 9. 

Musiikkia ja laulua.

Iinattijärvellä
keskiviikkona 9.4.2014 alkaen klo 15,
Iinattijärven kylätalo, Pohjoispuolentie 237
Ulkoilua, risutyöt. Vaatetus ilmojen mukaan. 

(oksasaksia mukaan) 

Tervetuloa!          Livokas ry

YKSITYISTIEPÄIVÄ
Koillismaan yksityistieverkon kehittämishanke 

järjestää yksityisteiden tiekuntapäivän 
Pudasjärven kaupungin valtuustosalissa 

keskiviikkona 9.4.2014 klo 9.00-15.00
-  pitääkö yksityistiellenne perustaa tiekunta, 
 järjestäytymätön yksityistie
-  onko tiekunnalla tarvetta pitää kokous.
-  onko kokoukset jääneet pitämättä. 
-  onko kulkuoikeuksissa( rasitteissa) epäselvyyttä
-  tie-isännöinti
-  pitääkö tietänne kunnostaa, 
 metsätien rahoitus ja kunnostusneuvonta

Kouluttajana Olli Miettinen Laatutie Oy:stä.
Päivä on tarkoitettu kaikille tiekuntien osakkaille, yksi-
tyistieasioita hoitaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Ilmoittautuminen s-posti heino.ervasti@kuusamo.fi 
tai puh. 040 860 8016.

Tervetuloa!

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut  

 (yrityskuvaukset, 
häät, hautajaiset, 
rippikuvaukset,  
syntymäpäivät, 

kastejuhla...)

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281                   
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi                    
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Ritva Siuruainen
Lomalla

5.4.-12.4.2014
040 190 4344

Taksi 
Siuruainen

Pudasjärven veteraaniasiamies vaihtuu
Pudasjärven veteraaniasiamiehenä toimii 1.4.2014 lähti-
en fysioterapeutti Minna Moisanen, p. 050 591 4612. 
Työhuone on terveysaseman neuvolasiivessä, fysiotera-
piayksikössä (Juhontie 8).

Vastaanotto- ja puhelinajat veteraanikuntoutusasioissa:  
tiistai ja torstai klo 12.00-13.30, muina aikoina sopimuksen mukaan.

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
TYÖKESKUKSESSA KAURALANTIE 3

Torstaina 10.4.2014 klo 10.30-14.30
Myytävänä myös kahvia ja 

pääsiäispiirakkaa!
Arvonnassa auton päältä pesu 

ja työkeskuksessa tehtyjä 
tuotteita!

Työkeskuksen
Pääsiäismyyjäiset

Ps. Varaa mukaan käteistä, meillä ei voi maksaa kortilla

Tervetuloa ostoksille !

Valtuuston hyväksymiä kaavoja
Valtuusto on kokouksessaan 26.3.2014 hyväksynyt seuraavat kaavat:

1) Tolpanvaara – Jylhänvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava 
2) Jongunjärven ranta-asemakaava

Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 2.4.2014 alkaen kaupungin 
kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärvi 28.3.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Hiihtokilpailut 
Hetepirtillä

la 5.4.2014 klo 11 alkaen.
Sarjat kaiken ikäisille. Kaikki palkitaan. 

Myytävänä vohveleita, kahvia ja makkaraa. 
Arvontaa. 

Ilmoittautumiset: 
 hetepirtti@gmail.com tai p. 040 703 9841.

Tervetuloa! 
Järjestäjä Hetekylän Nuorisoseura

Yleiset pilkkikilpailut
Su 6.4. klo 10-15. 

Pudasjärvi Havulanranta.
Sa 30 + 60 min.

Kilpailukala: kaikki lain sallimat
Sarjat: M, MV60, N, NV60, NU16

Su 21.4. Pudasjärvi, Korentojärvi, 
Pikkaraisen ranta, klo 10-15.

Sa. 30+60 min.
Kilpailukala: kaikki lain sallimat

Sarjat: M, MV60, N, NV60, NU16

Järjestäjä Pudasjärven Virkistyskalastajat 

Pudasjärven Eläkeläiset ry järjestää
Jokilaaksojen Aluejärjestön yhdistysten ja 

jäsenten väliset 

PILKKIMESTARUUSKILPAILUT  
Havulan rannassa 

ke 9.4.2014 kello 11.00–14.00.
Sarjat: naisille, miehille ja 3-hengen joukkueille.

Hyvät palkinnot.
Paikalle ovat tervetulleita myös kannustajat 

viettämään kevätpäivää.
Myytävänä kahvia, teetä, lettuja, makkaroita. Arvontaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ensio Takkiselle 
ma 7.4. mennessä puh. 0400 193 359.

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET ry

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

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

avoinna joka päivä
15.2.-20.4.2014 

klo 10-16
Herkulliset kotona 

leivotut munkit, 
pullat ja sämpylät. 

Lättypäivä tiistaisin!

kahvilassa myytävänä 
huovutettuja lakkeja, 

lapasia ja koriste-esineitä: 
pupuja, pöllöjä, lumiukkoja.

tonttuja. Puukäsitöitä, kivita-
varasavesta tehtyjä koriste- ja 
käyttöesineitä, poronsarviko-

ruja, magneettikoruja. 

Kahvila sijaitsee n. 6 km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

matkamuistoja, 
käsitöitä:

MLL Pudasjärven yhdistyksen
KEVÄTKOKOUS

ti 22.4.2014 Jukolan Pirtissä.

Tervetuloa!
Hallituksen kokous klo 17. Yleinen kokous klo 18.

Suomen Keskusta rp 
Pudasjärven 

kunnallisjärjestön 
VUOSIKOKOUS

pe 4.4.2014 klo 19 kaupungintalolla 
valtuustosalissa. 

Käsitellään sääntömääräisiä asioita.
Mukana myös piirin puheenjohtaja 

Matias Ojalehto.

Kahvin- ja arvanmyyntiä 
klo 18.30 alkaen. 
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WECKMAN STEEL PELTIKATTO 
LASKENTAPÄIVÄ 

perjantaina 4.4.2014 klo 12-18

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

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

Valitse Weckman
– ja antaa sataa!

Kysy lisää rautakaupasta! 
www.weckmansteel.fi

Weckmanin sami laskee sinulle 
kilpailukykyisen tarjouksen kevätehtohinnoin!

ota mitat tai piirustukset mukaan.

Peltikatot myös asennettuna, 
hyödynnä kotitalousvähennys!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 
Puh. (08) 821 185

Apteq verenpainemittari 
on erittäin laadukas ja 
luotettava täysin auto-
maattinen olkavarsive-
renpainemittari koko 

perheen käyttöön. Mittari 
sisältää verkkomuuntajan.

Tarjoukset ovat voimassa sydänviikon ajan 12.4. asti.

sydänViiKKo 6.-13.4.2014
Teemapäivä tiistaina 8.4. klo 10-16

sydänviikolla 
tarjoushintaan:

Apteq 
verenpaine-

mittari

87€
(norm. 96,75€)

Beetaglukaania sisältäviä 
kaurasydämiä. Betavivo 

alentaa kolesteroliasi ja aut-
taa rajoittamaan verensoke-
rin nousua aterian jälkeen.

Betavivo 
15 annosta 

(15x35 g)

13,90€
(norm. 16,54)

Möller 
omega Twist  

250 ml
Möller Omega Twist on 

ihan uusi omega-3
-makuelämys!

18,90€
(norm. 23,45)

yhteistyössä Pudasjärven 
sydänyhdistyksen kanssa.   Tule 

mittauttamaan 
verenpaineesi! 

- vapaaehtoinen 
maksu sydänyhdistyksen 

toiminnan hyväksi

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

uutta...KEVÄT

TASARAHALLA 
TALVIKENKIÄ 

10 €   20 €
Alk.

NAISTEN 
KENKÄ

64,90
TENNARIT

34,90
NAISTEN KENKÄ

76,50

NAISTEN KENKÄ

69,80

koot: 35-42
konepestävä
irrotettava pohjallinen

NEULESORMIKKAA

1 €
NAISTEN  
PITSIjAKKU

49,80
TOPPI

17,90

koot: 36-42

PUDAS-KONE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Liikkeemme 
avoinna:
ma-to 9-17
pe 9-18
la suljettu
www.expert.fi

Joustavat 
maksuehdot, 

kororonta 
maksuaikaa 

jopa 6 kk

Tervetuloa entiset ja uudet 
asiakkaat uudistetun myymälän 
AVAJAISKAHVEILLE PE 4.4. 

Toivottavat Kyösti ja Terhi

● 42,6 cm3 
● 2,2 kW/3,0 hv 
● 4,7 kg ● M-tronic 
● elektroninen 
moottorinohjaus

● Teho 1800 W
● Teleskooppiputki
● Hepa 12 -suodatus

● Energia: A+ ● Kuiva-
us: A ● 13 astiastoa ● 
5-ohjelmaa: Intensiivi 
70◦C, Auto 45-65◦C, 
Eco 50◦C, Kevyt 40◦C 
● varioDrawer - 3 kori-
taso ruokailuvälineille 
ja pienille kupeille 
● iQdrive: hiljainen 
ja kestävä hiilihar-
jaton moottori

● Kasari 1,5 l 

● Kattila 3,0 l 

● Kattila 5,0 l

● Erittäin läm-
min  ● Kevyt  
● Pitävä pohja 
● Vedenpitävä 
● Koot 35-50

TÄYTEKAKKU-
KAHVIT

POISTOJA
PIENKONEITA

alealeERÄ

-50%-50%

MS-241 C-M

585€
Teräketju ja 

1 l seos-
öljyä kaupan 

päälle!

XCS2100W pölynimuri

129€

Rajoitettu 
kauden 

loppuerä!

speedMatic 60 cm asti-
anpesukone

SN45L280SK

399€

F45500W0
astianpesukone

499€

● Energia: A+ ● Pesu: A 
● Kuivaus: A ● Pesu-
ohjelmat: 30 min 60◦C, 
AutoSence 45◦-70◦C, Eco 50◦C. Pro 
70◦C ● Jäljellä olevan ajan näyttö 
● Ajastustoiminto 1-24 tuntia

Eco Kitchen uunivuoka
● 4 litraa

Split Vision kattilat

65€

Lämpö-
saappaat

29€

19€

22€

29€

ARVONTAKUPONKI

Nimi: ______________________
___________________________
Osoite: _____________________
___________________________
___________________________
Puh: _______________________

Arvotaan pe 4.4. kupongin 
palauttaneiden kesken.

Jopo 
Scooter

VOITA!

%

%

+ renkaat


