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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Karhupaja kehittää 
nuorten työvalmennusta 

s. 5
Metsäpäivässä 

metsäasiaa yhdessä 
esille s. 7-10

Hyvän Olon Messut
Lauantaina 10.5.2014 klo 9-15 

Pudasjärven liikuntahallilla
Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

LC Pudasjärvi / 
Hilimat
Pöytävaraukset 
Pirkko Polvi, puh. 040-769 4386, 
pirkko.polvi@pp.inet.fi 

Jenni Jaakkola

Asusteita eri 
vuosikymmeniltä

Musiikki-
esityksiä

Kuren Tanssin 
parhaita

Tervetuloa!

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

kaura-
rieska

2 kpl/220 g

1,69
pss

kevät-
nyytti

4 kpl/360 g

2,99
pkt

rypsiporsaan
lihasuikale

kermapippuri
400 g

1,99
pkt

lihaisa balkan ja
kinkkumakkara

250 g

1,59
pkt

täytetyt
lihapyörykät
- tuorejuusto  - taco    

300 g

2,39
pkt

pieni pyöreä
ruisnäkkileipä

250 g

3,50
2 pkt

uutuus!

uutuus! pojille:
collegetakit

26,80 28,50

tytöille:
farkut

29,60

18,20

vauvan 
huppupyyhe

18,90

collegetakki

26,80
collegehousut

collegehousut

16,80

3,00
atria

talonpojanlenkki 400 g

2 pkt!

vain 
sunnuntaina:

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

Erä!
FARKKUJA

Järjestä oma naistenilta Hertassa, kysy lisää Katjalta!

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

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

PALJON 
KEVÄT UUTTA! 

49€kpl

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

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

P. 040 821 1819

Moniteholasien ostajalle

samoilla voimakkuuksilla 
kaupan päälle!!!

aurinkolasit

suojaa silmäsi kevätauringolta 
uudet aurinkolasimallistot saapuneet!

Mm. rayBan, oakley, Bollé... 

Yksiteho 
aurinkolasit 
voimakkuuksilla79,-

alk.

lääkäriajat: ke 2.4., 
ma 7.4. ja ke 16.4. 

Varaa aika

Optikon näöntarkastus 0 €

● SukSet  
● monot● luiStimet 

● jääurheiluvaruSteet
-mailat, -kypärät

● toppatakit, -houSut
● pilkkiaSut ● talvikengät

● talvipipot

poiStoja
eDulliSeSti!
talven

kaikki

-50%
ovh.

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

99,90

Drymax kuoritakki
naiSille, miehille

tarjous 
voimassa 
vain ke-la

Meidät löydät 
myös Facebookista!

tervetuloa!

kevät-

uutta!
249,-
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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

Yön hämärässä, tumman puhuvassa hiljaisuudessa is-
tun lukemassa Elma Aaltosen kirjaa,  Anna kulkee en-
kelin kanssa. Kirjassa viisivuotias Anna näkee eräänä 
päivänä enkelin, joka pyytää Annaa kulkemaan kans-
saan. Näin lähtevät enkeli ja Anna vierailulle ihmisten 
luo. Ennen lähtöä Anna saa enkeliltä ”rakkauden sil-
mälasit” voidakseen nähdä ihmiset sellaisina kuin he 
ovat. Näin Anna ei näe vain silmillään, vaan myös sy-
dämellään.  

Kulkiessaan enkelin kanssa Anna kohtaa eri elä-
mäntilanteissa olevia ihmisiä muun muassa sokean 
Samin ja syöpää sairastavan Seijan. Anna oppii, että 
pelottavatkin asiat voi muuttua vähemmän pelotta-
viksi. 

Eräänä päivänä Anna suuttuessaan pikku veljel-

leen heittää ”rakkauden silmälasit” lattialle ja astuu 
niiden päälle. Silmälasit särkyvät, ja Anna saa haavan 
jalkapohjaansa. Enkeli hiipii ulos, ja Annan on paha 
olla. Rakkauden silmälasien särkymisestä tulevat haa-
vat ovat näkymättömiä, mutta ne voivat olla jopa ki-
peämpiä kuin tavalliset haavat. Onneksi enkeli antaa 
Annalle uudet lasit. Lasit ovat lahja Jeesukselta, sa-
noo enkeli, ojentaessaan lasit Annalle. 

Kirjan viimeinen luku ”Paras on edessäpäin” ker-
too Annan ja äidin välisestä keskustelusta. Yhdessä 
he kokevat kirkkaan taivashetken. Anna on iloinen ja 
taputtaa pieniä käsiään. Taivaassa on paljon enkeleitä. 
Pienten lasten enkelit näkevät aina Taivaan Isän kas-
vot. (Matt.18:10) Taivaassa on Jeesus, joka rakastaa 
meitä kaikkein suurimmalla rakkaudella. 

Mieleeni hiipii ajatus. Jospa minäkin kulkisin edes 
yhden päivän ”rakkauden silmälasit” päässäni. Mitä 
tapahtuisi? Mikä muuttuisi, vai muuttuisiko? Haluai-
sinko käyttää ”rakkauden silmälaseja” myöhemmin 
uudelleen? Vai jättäisinkö ne päähäni pysyvästi?

”Rakkauden silmälasit” auttavat tarkastelemaan 
maailmaa ja kanssa ihmisiä uudella tavalla. ”Rakkau-
den silmälasit” ovat lahja Jeesukselta 
meille kaikille. 

Veden kalvossa näet kasvosi, lä-
himmäisessä näet sydämesi. Sananl. 
27:19.

                                                     
Lapsityönohjaaja
Marja-Sinikka Luokkanen 

Rakkauden silmälasit

Jo 22:lla kiertueellaan Suo-
messa olevat venäläisen or-
todoksisen kirkkomusiikin 
ja kansanmusiikin taitajat, 
Konevitsa –kvartetti, esiintyi 
Pudasjärven seurakuntako-
dilla tiistaina 18.3. mukaval-
le määrälle yleisöä. Heidän 
yhden kuukauden sisällä 29 
konserttia käsittävä kiertu-

Taivaallista ja maallista musiikkia seurakuntakodilla

eensa Suomessa oli ehtinyt 
noin puoleen väliin ja saim-
me hienon kattauksen venä-
läistä musiikkia kahteen jak-
soon jaettuna. 

Ensimmäinen, noin puo-
len tunnin jakso, sisälsi orto-
doksisia kirkkolauluja, jonka 
aikana yleisöä pyydettiin pi-
dättäytymään suosionosoi-

Konevitsa –kvartetti Maksim, Stanislav, Sergei ja Igor. 

tuksista hartaan tunnelman 
säilymiseksi. Kuulimmekin 
kymmenen laulua vanhim-
mista yksiäänisistä kvartetin 
omiin neliäänisiin sovituk-
siin uudemmista kirkkolau-
luista. Tämän jälkeen seura-
si lyhyt tauko.

Tauon jälkeen oli sitten 
maallisemman kansanmu-

Yleisöllä oli tilaisuus konsertin jälkeen ostaa kvartetin 
äänitteitä. 
siikin vuoro, jälleen kym-
menen laulua muun muassa 
rakkaudesta, kaihosta, so-
dasta, työstä ja piirakoista. 
Tunnelmat vaihtelivat sota-
ratsujen laukasta Uralin pih-
lajan kaihoisiin valssitunnel-
miin. 

Kvartetin esiintyminen 
oli todella ammattitaitoista 
ja varmaa. Jos tavoite on ol-
lut harmonian täydellisyys, 
niin ainakin amatöörin kor-
vaan se on aika lailla saavu-

tettu. Hienoimpia elämyksiä 
oli kuulla se, kuinka hiljaa-
kin laulamalla ääni kantaa 
eikä minkäänlainen epävi-
reisyys häirinnyt. Kvartetin 
dynaaminen laajuus on hui-
ma. Todella hiljaisesta hu-
minasta myrskyävään vyö-
rytykseen saakka yltänyt 
äänenkäyttö oli vaikuttavaa 
kuultavaa. 

Markku Kemppainen, 
kuvat Heimo Turunen

Oulun Seudun Leaderin Yh-
teisöhautomo-hanke jär-
jestää yhteistyössä kuntien 
nuorisotoimien kanssa Pu-
dasjärven, Iin ja Muhoksen 
nuorten vaikuttajaryhmien 
tapaamisen 28.-29.3. Nuori-
sokeskus Syötteellä. 

Nuorten vaikuttajaryhmi-
en työ on tärkeää! Haluamme 
vahvistaa nuorten vaikutta-
mis- ja osallistumismahdol-
lisuuksia oman kotikuntansa 

Nuorten vaikuttajaryhmät kokoontuvat Pikku-Syötteellä
ja elinpiirinsä kehittämises-
sä. Nyt järjestettävän tilai-
suuden tavoitteena on, että 
nuoret voivat tavata toisten 
alueiden nuoria vaikuttajia 
ja vaihtaa keskinäisiä koke-
muksiaan, saada koulutus-
ta vaikuttamistyöhönsä sekä 
pohtia yhdessä millaisessa 
elinympäristössä he halua-
vat elää. Samalla tietysti vir-
kistäydytään aktiivisen toi-
minnan parissa ja ulkoillen. 

Nuorisokeskus Syöte tarjo-
aa oivalliset puitteet tapah-
tuman järjestämiseen sekä 
nuorisotyön ja kasvatuksen 
osaamisellaan että ulkoiselta 
luonnonympäristöltään.

Nuorten vaikuttajaryhmi-
en koulutuksesta vastaa Suo-
men Nuorisovaltuustojen 
Liiton osaava nuori koulut-
taja Eelis Palokangas. Osallis-
tujat pääsevät vaikuttamaan 
asioihin myös itse tapahtu-

man aikana; pohdimme yh-
dessä paikallisen Leader-
työn kehittämistä nuorten 
näkökulmasta. 

Oulun Seudun Leader 
toteuttaa valtakunnallista 
Leader-toimintatapaa, jon-
ka ydin on maaseutualuei-
den paikallinen ja asukkai-
den oma aktiivinen toiminta 
alueensa kehittämiseksi. Yh-
teisöhautomo-hanke toimii 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-

la viiden eri Leader-ryhmän 
alueella. Hankkeen tavoittee-
na ovat toimivat yhteisöt, pal-
velut ja viestintä. Taustalla 
ovat ajatukset lähidemokra-
tian kehittymisestä ja osalli-
suudesta yhdessä tekemiseen 
ja asioiden toteuttamiseen 
oman asuinympäristön puit-
teiden parantamiseksi. 

Niina Heikkinen 
hankeaktivaattori

Messu seurakuntakodissa 
su 30.3. kello 10, Juha Rau-
hala, Juha Kukkurainen, 
Keijo Piirainen, Vox Mar-
garita.
Kuorot:   Vox Margarita ke 
26.3.  kello 18.15, lapsikuo-
ro to 27.3. kello 16.30, nuori-
sokuoro to 27.3. kello 17.00, 
kirkkokuoro to 27.3. kello 
18, Sarakylän kappelikuo-
ro to 27.3. kello  18.15, elä-
keläisten musiikkipiiri ke 
26.3. kello 13.

Lähetystyö: Kirpputori  ke  
26.3. kello 10 – 13. 
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 31.3. kello 18.
Ystävänkammari:  Ystävän-
kammari ti 1.4. kello 12.
Sauvakävely: Sauvakävely  
ti 1.4.  kello 18 kokoonnu-
taan Liepeeseen.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 28.3.  kello 18-22
Perhekerho: Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 26.3. 

ja to 27.3. kello 10-13,  Kor-
pisen kylätalossa ke 26.3.  
kello 10-13. Iltaperhekerho 
seurakuntakodissa to 27.3. 
kello 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:  Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Jaakko Jurmulla  pe 28.3. 

kello 19, lauluseurat Sara-
kylän kappelissa su 30.3. 
kello 19 (Simo Kinnu-
nen).  Seurat  Kurenalan  
rauhanyhdistyksellä  su 
30.3. kello 17 (Jaakko 
Sääskilahti, Urpo Illikai-
nen).
Haudattu: Eero Johannes 
Moilanen  66 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Saimme Jongulle keskiviik-
kona 19.3. vieraaksi tie-isän-
nöinnin ammattilaisen Hei-
no Ervastin Kuusamosta. 
Paikalle oli saapunut yk-
sityistien osakkaita Helka-
lan-, Juurikkarannan, Liikas-
enniemen-, Tällin-, Jokelan-, 
Pelttarin-, Niskalantien var-
relta. Keskustelu oli vilkasta 
ja saimme kuulla tämän päi-
vän lainsäädännöstä lähti-
en vastuullisesta yksityistien 
hoidosta. Herätys jonkulai-
set! Eiköhän laiteta yksityis-
tietoimikunnat toimimaan. 
Pidämme kylän elävänä ja 
tiet kunnossa, siten voim-

Yksityistieasiaa Jongulta
me jatkossa asua rauhassa 
ja nauttia elämästä. Samal-
la haastamme Pudasjärven 
kaupungin muut kylät mu-
kaan laitamaan tie asiat kun-
toon. Oletteko muuten sel-
villä, että tiekuntaa ja sen 
hoitokuntaa ohjaa yksityis-
tielaki. Vastuullisena kansa-
laisena ja kyläläisenä totta 
kai noudatamme voimassa 
olevaa lainsäädäntöä. Yhte-
ys vain Heino Ervastiin heti, 
niin saatte apua asian hoi-
toon saamiseksi.

Laajakaista-asiaa
Paikalla oli myös Jari Jus-

Kyläläisiä Liikasenniementieltä: Jussilan pariskunta ja 
Juurikkarannatien edustaja Toivo Liikanen.

Paikalla oli myös tieasioissa vastuullisia kyläläisiä ja 
mökkiläisten edustaja. 

Heino Ervasti Kuusamos-
ta.

sila kertomassa Laajakais-
tan tämän hetkisiä vaihei-
ta koskettaen Jongun kylää. 
Myös Jari oli törmännyt lu-
pia kaapelin kaivamiseen 
hankkiessaan todella isoon 
ongelmaan. Voimassa ole-
via tietoimikunnan puheen-
johtajia ei ollut elossa tai toi-
mikunta ei ollut toiminut 
kymmeniin vuosiin. Tilatkaa 
myös Laajakaista niin netti-
liikennekin toimii sujuvasti.

Paukkerinharjun  
kylätalolta
Onerva Ronkainen, 
kuvat Urpo Viljamaa

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittilan lähettä-
män tiedotteen mukaan 
Pudasjärven kaupungin 
vuoden 2013 tilinpäätös 
lukuineen ja toimintaker-
tomuksineen osoittaa, että 
kaupungin talous on saa-
tu jo neljäntenä perättäise-
nä vuonna ylijäämäiseksi. 
Tase vahvistui ja velka-
määrä pieneni. 

Vuoden 2013 alus-
ta työskentelynsä alkanut 
valtuusto jatkoi edellisen 
valtuuston alulle pane-
mia talouden tasapaino-
tustoimia. Tasapainoa on 
haettu toimintatapoja uu-
distamalla, ei palveluita 
leikkaamalla. Pudasjärven 
kaupungin johdon tahto ei 
ole ollut kertaluontoisten 
säästötempausten kautta 
hoitaa taloutta, vaan hakea 
laaja-alaista yhteistä muu-
tosmyönteistä ilmapiiriä. 

Pudasjärven kaupun-
gin nettomenojen määrä 
kasvoi vuonna 2013 koko-
naisuudessaan vain yhden 
prosentin verran, mitä voi 
pitää erinomaisena tulok-
sen koko kuntakenttään 
verrattuna. Vuosikatetta 
kertyi 5,5 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös allekirjoitettu:
Kaupungin toiminta ja talous tasapainossa
Kuntien toimintamenojen 

kasvu on valtakunnallises-
ti arviolta noin kolme pro-
senttia, negatiivisen vuosi-
katteen kuntia lienee useita 
kymmeniä, arvioi Daavittila 
tiedotteessaan. 

Pudasjärven kaupungin 
kokonaisvelkamäärä piene-
ni noin 1,5 miljoonaa euroa.  
Vuoden 2013 lopussa velkaa 
oli 2787 euroa asukasta koh-
ti, mikä vastaa valtakunnan 
keskitasoa. 

Viime vuonna hyvä 
verokertymä  
– kuluva vuosi  
huolettaa
Verotulojen määrä kasvoi 
viisi prosenttia, eli noin mil-
joona euroa, mikä vastaa Pu-
dasjärven kaupungin osal-
ta vuodelta 2013 kertyneitä 
kertaluontoisesti tilitetty-
jä verotuloja. Tästä seuraa 
vääjäämättä se, että vuonna 
2014 verotulokertymä piene-
nee edelliseen vuoteen ver-
rattuna ja taloustilanne ko-
konaisuudessaan tältä osin 
kiristyy tulevana vuonna. 

Investointien määrä oli yli 
7 miljoonaa euroa. Korkea 
investointien määrä johtuu 

merkittävästä kiinteistöjen 
ja muun kunnallistekniikan 
korjausvelasta, jota on vähi-
tellen kertynyt kymmenien 
vuosien aikana. Rakennus-
kannan peruskorjauksilla ja 
uusinvestoinneilla voidaan 
hillitä tulevien vuosien osal-
ta muutoin näköpiirissä ole-
via kiinteistöjen ylläpitome-
nojen kasvua. 

Valtuustokauden alussa 
käynnistynyt uusi valtuus-
ton työskentelymalli, valio-
kuntamalli käynnistyi hyvin. 
Mielenkiinto uuteen toimin-
tatapaan on ollut suurta. Va-
liokunnat ovat paneutuneet 
voimassa olevan kuntasuun-
nitelman toteuttamiseen ta-
voitteenaan Pudasjärven 
kaupungin elinvoimaisuu-
den vahvistaminen ja paik-
kakunnan omien vahvuuk-
sien hyödyntäminen.  

Luonnonvarojen  
käyttöä edistetty
Pudasjärven kaupunki on 
tuonut vahvasti julkisuu-
teen hirsirakentamisen tut-
kimusta ja puurakentamisen 
kilpailutilanteen edistämis-
tä. Näin on samalla kertaa 
edistetty oman paikkakun-

nan luonnonvarojen käyt-
töä, edistetty esimerkillisellä 
tavalla julkista puurakenta-
mista, luotu ja varmistettu 
osaltaan omalle paikkakun-
nalle pysyviä työpaikko-
ja hirsitaloteollisuudessa ja 
metsätaloudessa, tartut-
tu kaupungin toimitiloissa 
vaivaaviin sisäilmaongel-
miin ja tuotu esille Pudasjär-
veä esimerkillisellä tavalla. 
Osaltaan on oltu edistämäs-
sä koko julkisen rakentami-
sen toimialan kehittymistä. 
Moderni hirsirakentaminen 
on nousemassa varteenotet-
tavaksi vaihtoehdoksi, kun 
kuntien ja valtion rakenta-
mishankkeita suunnitellaan 
ja toteutetaan.

Uuden, maailman suu-
rimman hirsisen päiväko-
din rakennustyöt päättyivät 
vuonna 2013, Pikku-Paa-
valin päiväkodin toimin-
ta käynnistyi syyskuussa 
2013. Vihkiäisjuhlaa viete-
tään huhtikuun alussa. Päi-
väkodin käyttäjät, lapset ja 
aikuiset, ovat olleet tyyty-
väisiä uusiin toimitiloihin, 
välineisiin ja uuden yhtenäi-
sen toimintayksikön muo-
dostamaan kokonaisuuteen. 
Hirsimateriaali on luonut 

upean ympäristön ja toimin-
nalliset puitteet päivähoito-
toimintaan. 

Liikuntahallin peruskor-
jaustyö valmistuu kevääl-
lä 2013. Nimekseen tila sai 
juhlallisessa vihkiäisjuhlas-
sa Tuomas Sammelvuo –sali. 
Nuoriso- ja liikuntatoimen 
työ on jatkunut hyvin, vaik-
ka toimitilojen väliaikaiset 
korjaustöiden aikaiset järjes-
telyt ovat vaatineet henkilös-
töltä joustavuutta ja asiak-
kailta mukautuvuutta. 

Valituksilla  
viivästystä  
hirsikoulu- 
hankkeeseen
Uuden hirsikoulukampuk-
sen suunnittelutyö ja kilpai-
lutus elinkaarimallilla saa-
tiin päätökseen ja valtuusto 
päätti joulukuussa yksimieli-
sesti toteuttaa hankkeen niin, 
että koulutoiminta voisi siir-
tyä Poroputaalle rakennetta-
vaan koulukokonaisuuteen 
elokuussa 2016. Valtuus-
ton asemakaavapäätöksestä 
ja rakennuslupapäätöksestä 
saapuneen valitusten johdos-
ta rakennushankkeen val-
mistumisen siirtymisen aika-

viivettä ei vielä tiedetä.
Paloaseman peruskorja-

us- ja laajennustyökorjaus-
työ valmistui vuonna 2013. 

Vuonna 2014 rakenne-
taan uusia asuntoja sekä 
nuorille, työssäkäyville 
perheille että vanhuksil-
le ja erityisryhmille. Vuok-
ra-asuntojen puute haittaa 
yritysten mahdollisuutta 
rekrytoida uusia työnteki-
jöitä palvelukseensa.  

Kuntalaisten monipuo-
liseksi palvelemiseksi uusi 
kirjastoautohankinta saa-
tiin päätökseensä vuon-
na 2013. Auton hankinta 
ja varustelu mahdollistaa 
kuntalaisille liikkuvan mo-
nipalvelumallin kehittämi-
sen. 

Kaupungin tilinpäätök-
sen yhteenvetona vuodelta 
2013 voidaan todeta, että 
talouden kokonaisuus ja 
vuosikate toteutuivat hy-
vin. Tilikauden tulokses-
ta muodostui ylijäämäinen 
ja taseen oma pääoma vah-
vistui. 

Pudasjärven kaupunki 
tiedotus

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Erä Beatrix Potterin Peter Rabbit
1000 palan palapelejä

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

Kuusilauteet 

kaupan päälle!

Syötteen Rakennus- ja 
huoltopalvelu M. Särkelä

SAunA JA PeSuhuOneReMOnTIT 
SeRTIfIKAATILLA 

nOPeALLA TOIMITuKSeLLA!

KEVÄTMYYJÄISETKEVÄTMYYJÄISET
Sarakylän koululla 

to 3.4.2014 klo 18.00-20.30
Myytävänä leivonnaisia ym.

Arpajaiset ja puffetti

Tervetuloa!
Sarakylän koulu 

• Esitteet • Tabloid -lehdet • Omakustannekirjat  • Valokuvauspalvelut 

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti OyKAIKENLAISET sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme
Puh. 0400 385 281                   vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi                    www.pudasjarvi-lehti.fi
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Pojat 2010 ja myöh. 
1.Siironen Eliel 1.03, 2. Aar-
ni Matias 1.12, 3. Kettunen 
Topi 1.15, 4. Niemelä Unto 
1.26, 5. Alahäivälä Pauli 1.27, 
5. Koppelo Eetu 1.27, 7. Leh-
mikangas Aatu 1.49, 8. Nis-
kasaari Matias 1.52, 9. Illi-
kainen Atte 3.37, 10. Kokko 
Eelis 4.13. 
Tytöt 2010 ja myöh.
1.Särkelä Saana 1.06, 2. Väy-
rynen Pinja 1.10, 3. Piri Ii-
ris 2.36, 4. Flink Riia 3.11, 5. 

Moilanen Liisa 4.33. 
Pojat 2008-2009
1.Kettunen Ossi-Matias 
3.33, 2. Illikainen Eetu 4.01, 
3. Salmela Kimi 4.02, 4. Pu-
hakka Martti 4.09, 5. Isojär-
vi Oula 4.16, 6. Hiltula Eli-
as 4.23, 7. Ylilehto Elias 4.49, 
7. Niemelä Ilja 4.49, 9. Ven-
gasaho Jere 5.02, 10. Graber 
Daniel 5.13, 11. Niskasaari 
Miko 5.50, 12. Hirvasniemi 
Otto 11.42, 13. Juttula Mat-
ti 12.41. 
Tytöt 2008-2009
1.Salmela Emmi 3.18, 2. Ala-

häivälä Silja 3.40, 3. Leino 
Sara 3.57, 4. Vihonen Niina 
4.42, 5. Pesonen Tiia 4.57, 6. 
Puolakanaho Anna 5.15, 7. 
Majava Emmi 5.40, 8. Hem-
milä Janna 5.42, 9. Heikki-
lä Milja 5.51, 10. Moilanen 
Mette 6.46, 11. Kokko Ali-
sa 7.54, 12. Illikainen Nen-
na 8.12, 13. Huitsi Anni 8.43. 
Pojat 2006-2007
1.Vengasaho Sakari 2.15, 2. 
Niskasaari Ossi 2.17, 3. Ma-
linen Joona 2.23, 4. Rautio 
Joel Peetter 2.25, 5. Hirvas-
niemi Kaarlo 2.29, 6. Park-

kila Jaakko 2.47, 7. Rytinki 
Alex 2.53, 8. Isojärvi Niila 
3.05, 9. Haapakoski Jaakko 
3.07, 10. Huitsi Arttu 3.13, 
11. Juttula Teppo 3.18, 12. 
Kokko Joona 3.19, 13. Leh-
mikangas Justus 3.32, 14. Ri-
tola Konsta 3.42, 15. Laak-
konen Roope 4.14. 
Tytöt 2006-2007
1.Ritola Oona 2.23, 1. Kok-
ko Ronja 2.23, 3. Moilanen 
Neea 2.50, 4. Illikainen Mi-
nea 2.57, 5. Huitsi Essi 3.02, 
6. Illikainen Iina 3.04, 7. Lei-
no Venla 3.10, 8. Ylileh-

to Ronja 3.18, 9. Niskasaa-
ri Emilia 3.20, 10. Koppelo 
Alisa 3.22, 11. Majava Ama-
lia 3.33, 12. Hirvasniemi 
Emmi 3.36, 13. Särkelä Kata-
riina 3.47, 14. Juttula Emma 
3.52, 15. Rytinki Aada 4.17, 
16. Siekkinen Aliisa 4.20, 17. 
Stenius Selena 5.44. 
Pojat 2004-2005
1.Kokko Niklas 3.21, 2. Hil-
tuna Tomi 3.54, 3. Vengasaho 
Juhana 3.58, 4. Huitsi Eeka 
5.21. 
Tytöt 2004-2005
1.Illikainen Emmi 3.44, 2. 

Flink Pinja 3.50, Malinen El-
lamari 4.32, Parkkila Essi 
4.40, Hirvasniemi Jenni 5.38, 
Pesonen Eveliina 6.00, La-
sanen Tiia 6.46, Lehtopuro 
Veera 6.54, Laakkonen Ron-
ja 8.00.
Pojat 2002-2003
1.Niskasaari Markus 3.39.
Tytöt 2002-2003
1.Hirvasniemi Anni 3.09, 2. 
Koivukangas Suvi 4.15, 3. Il-
likainen Ebba 4.21, 4. Taka-
rautio Janette 4.35, 5. Män-
tykenttä Tiia 4.42, 6. Särkelä 
Tiia 7.01. 

Pudasjärven Osuuspan-
kin perinteiset Hippohiih-
dot kisailtiin lämpimäs-
sä kevätsäässä ja hiihtolatu 
oli erinomaisessa kunnos-
sa sunnuntaina 23.3. Suoja-
linnan urheilukentällä. Ki-
saan osallistui 107 hiihtäjää. 
Järjestelyt hoiti Pudasjärven 
Urheilijat. Kuuluttaja Pekka 
Kinnunen kuulutteli usein 
kolmen M:n sanontaa: Maa-
li, mitali ja mehu siinä jär-
jestyksessä eli kaikki hiihtä-
jät saivat mitalin ja mehua. 
Yleisölle oli tarjolla juuri 
paistettuja muurinpohjalät-
tyjä, grillimakkaroita ja kios-
kituotteita. 

Heimo Turunen

Hippohiihdot erinomaisissa olosuhteissa

Emmi Salmela voitti ja Anna Puolakanaho oli kuuden-
tena tyttöjen 2008-2009 sarjassa. 

Tiia Pesonen ja Sara Leino loppusuoralla tyttöjen 2008-
2009 sarjassa. 

Suojalinnnan urheilukentällä oli sunnuntaina loistavat hiihto-olosuhteet, vaikka alkuviikosta järjestäjiä huoletti-
kin lumen riittävyys. 

Yleisö osallistui 
ahkerasti näyttävän

 herkkukorin 
arvontaan, jonka voitti 

Martti Puhakka.

Veera Lehtopuro saapui 
hiihtämään Lumijoelta. 
Isä Pentti Kumpulainen 
oli nähnyt Pudasjärvi-leh-
destä Hippohiihtojen il-
moituksen ja niin lähdet-
tiin hiihtämään sinne, 
missä lunta vielä löytyy. 

Pudasjärven Urheilijoiden järjestämästä kioskista sai muurinpohjalettukahvit sekä 
grillimakkaroita. 

Sarjassa 2002-2003 hiihtäneet Janette Takarautio, Ebba Illikainen sekä sarjan 2004-
2005 voittaja Emmi Illikainen odottavat lähtövuoroaan. 

Tulokset:
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Pudasjärven Sos. dem. työ-
väenyhdistys piti kevätko-
kouksen lauantaina 15.3. 

Demareiden kevätkokouksessa 
puhuttiin asioita ääneen

Sääntömääräisten asioiden 
ohella keskusteltiin vilk-
kaasti oman kaupungin tä-
män hetkisistä tärkeistä asi-
oista.  Vapputapahtuman 
järjestäminen ja Pudasjär-
vi-markkinoille osallistumi-
nen ovat jo vuosittain tois-
tuvia traditioita. Demareita 
puhuttivat myös omaa puo-
luetta koskevat asiat, pu-
heenjohtajavaalit ovat suu-
rin niistä. 

Eu- vaalit lähestyvät ja 
kevätkokouksen jälkeen eu-
rovaaliehdokas Liisa Jaa-
konsaari vieraili Pudas-
järvellä. Paikalla oli suuri 
joukko kiinnostuneita kuu-
lijoita. Käsiteltiin Euroo-

Liisa Jaakonsaari vastai-
li asiantuntevasti kaikkiin 
kevätkokouksen osallis-
tujien kysymyksiin. 

pan Unionia ja suomalaisten 
kantaa siihen tänä päivänä. 
Krimin tilanteen puhumises-
ta ei voinut myöskään vält-
tyä.

Kollaja puhuttaa jälleen ja 
siitä keskusteltiin vilkkaasti. 
Paikalla oli myös reipas noin 
6 –vuotias miehen alku, joka 
kysyi juuri Kollajasta ja mi-
ten Eu aikoo rajoittaa liika-
kalastusta. Näihinkin saa-
tiin Jaakonsaarelta vastaus.  
Tilaisuus oli kaikin puo-
lin onnistunut ja keskustelu 
vilkasta – ja sehän on tarkoi-
tuskin: asioista puhuminen 
ääneen.

Päivi Pohjanvesi

Kaupungin valtuustosaliin 
kokoontui keskiviikkona 
19.3. reilu 20 henkilöä kuu-
lemaan ja keskustelemaan 
valtakunnallisestikin ajan-
kohtaisesta aiheesta, työ-
pajavalmennuksesta. Tilai-
suuteen oli lähetetty kutsu 
kaupungin valtuuston ja Pu-
dasjärven Yrittäjäyhdistysten 
jäsenille. Paikalla oli yrittä-
jiä, kaupungin valtuutettuja, 
kaupungin ja seutukunnan 
työntekijöitä sekä toimialan 
projektihenkilöstöä.

Johdatuksen ja alustuksen 
tilaisuuden aiheeseen, Sei-
nätön valmennus – uhka vai 
mahdollisuus, piti Valtakun-
nallisen Työpajayhdistys ry:n 
Outi Rautio, joka on ollut 
mukana kahden vuoden ajan 
työryhmässä mallintamassa 
nykypäivän haasteisiin so-

Karhupaja kehittää nuorten työvalmennusta

pivaa työpajojen tuottamaa 
työhönvalmennusta eli seinä-
töntä valmennusta. Raution 
mukaan esimerkiksi Lahdes-
sa seinättömästä valmennuk-
sesta on pitkä kokemus ja se 
on todettu tarpeelliseksi. Yh-
teiskunnan muutosten vuok-
si työllistyminen ei ole ny-
kyään ole aina niin helppoa, 
kuin monet vuosikymme-
net sitten. Tilaisuudessa to-
dettiin, että jo kouluissa olisi 
hyvä saada opetukseen liitty-
en tietynlaista työpaikkaval-
mennukseen liittyvää osaa-
mista.

Seinättömällä valmennuk-
sella tarkoitetaan esimerkik-
si vaikeasti työllistyvän hen-
kilön ohjausta, koulutusta ja 
perehdytystä oikeassa työ-
paikassa. Työntekijän tukena 
työpaikalla on mukana työ-

hönvalmentaja tarpeen mu-
kaan ja valmennuksen sisältö 
ja työn määrä voi vaihdel-
la. Esimerkiksi työkokeilussa 
työn määrä voi olla suurem-
pi verrattuna kuntouttavaan 
työtoimintaan. Kokonaisuu-
teen tärkeänä osana kuuluu 
myös työantajalle annettava 
valmennus ja koulutus.

Seinätöntä valmennus-
ta edeltävässä vaiheessa, 
niin sanotussa valmentavas-
sa vaiheessa valmennettava 
henkilö on jo saanut alan am-
mattilaisten tukemana tarvit-
semansa muun avun esimer-
kiksi perinteisellä työpajalla. 
Valmentavan vaiheen sisäl-
tö ja kesto räätälöidään val-
mennettavan tarpeiden mu-
kaan. Esimerkiksi nuorten 
valmentautujien osalta tär-
keä on saada ensimmäiseksi 

arjen hallinta kuntoon. Kos-
ka on erilaisia tapoja oppia 
uusia asioita, selvitetään, mi-
ten valmennettava oppii par-
haiten. Monesti valmentau-
tujalla saattaa olla tarvittavat 
opinnot joiltakin osin kesken, 
joten niiden loppuun saatta-
minen kuuluu tavoitteisiin. 
Valmennuksen edetessä oi-
kean työn tekemiseen siirry-
tään heti, kun se on mahdol-
lista.

Valtakunnallinen työ-
pajayhdistys ry (TPY) on 
vuonna 1997 perustettu työ-
pajakentän ja sosiaalisen 
työllistämisen toimialan ke-
hittämiseen erikoistunut jär-
jestö. TPY on yksi opetus- ja 
kulttuuriministeriön nimeä-
mistä nuorisotyön palvelu- ja 
kehittämiskeskuksista. TPY 
kehittää työpajojen toimin-
taedellytyksiä ja työpajoilla 
työskentelevien ammattitai-
toa yhteistyössä työpajaken-
tän ja muiden alan toimijoi-
den kanssa. Yhdistys tuottaa 
jäsen-, koulutus- ja kehittä-
mispalveluja jäsenorganisaa-
tioille ja yhteistyökumppa-
neille.

Yrittäjä Aki Niemitalo 
esitti tilaisuuden keskuste-
luosiossa, että yrittäjän ris-
kiä ottaa uusi työntekijä olisi 
hyvä pystyä pienentämään. 

-Mikäli yrityksellä oli-
si mahdollisuus saada uusi 

Seinätön valmennus – uhka vai mahdollisuus-esittely- ja keskustelutilaisuuteen 
osallistui yrittäjiä, kaupungin valtuutettuja, kaupungin ja seutukunnan työntekijöitä 
sekä toimialan projektihenkilöstöä.

Valtakunnallisen Työpa-
jayhdistys ry:n yhteisö-
valmentaja Outi Rautio 
esitteli nykyajan haastei-
siin sopivaa valmennus-
kokonaisuuden toiminta-
mallia.

työntekijä siten, että yrittä-
jä maksaa palkka- ja sosiaa-
likulut tehdyn työn määrän 
mukaan, mutta työntekijä on 
työsopimussuhteessa jollakin 
muulla toimijalla. Näin yrit-
täjälle ei tulisi muita kulu-
ja eikä jäisi riskiä esimerkik-
si työntekijän mahdollisista 
poissaoloista tai sairastumi-
sesta. Työntekijän osoittau-
tuessa määräajan kuluessa 
tehtäväänsä sopivaksi, yrit-
täjä voisi hyvillä mielin teh-
dä työsopimuksen työnteki-
jän kanssa. Tässä olisi jossain 
mielessä kysymys sosiaali-
sesta henkilöstövuokraustoi-
minnasta. 

-Vastaavasti seinättömäs-
sä työvalmennuksessa joku 
yrityksen työntekijöistä jou-
tuu ohjaamaan ja neuvomaan 
valmennettavaa työntekijää. 
Tähän käytetystä työajasta 
tulee yritykselle ylimääräi-
siä kuluja, joihin tulisi saada 
ulkopuolelta rahallista tukea 
tai työnantajille sekä työpaik-
kaohjaajille koulutusta. Eh-
dottamani menettely ei ym-
märtääkseni ole kuitenkaan 
mahdollista nykyisen lain-
säädännön vuoksi, joten sii-
nä olisi lain säätäjille pohdit-
tavaa, ehdotti Niemitalo.

Karhupajan työtoimin-
nanjohtaja Anitta Ojanperä 
kertoi, että nuorten työpajalla 
on tarkoitus kehittää nykyi-

sen toiminnan rinnalle myös 
seinätöntä valmennusta. 

-Raution esittelyssä tuli 
hyvin selväksi, että myös pe-
ruspajaa tarvitaan valmen-
nuspaikkana. 

Oikeaan aikaan ja oikeal-
le henkilölle ohjattu seinätön 
valmennus on uudenlainen 
mahdollisuus kuntoutumi-
sen, valmentautumisen ja op-
pimisen mahdollisuus eri 
työ- ja ammattialoille. Ta-
voitteena on, että seinättö-
män valmennuksen aikana 
valmentautujan jatkosuunni-
telmat tarkentuvat ja realisoi-
tuvat, totesi Ojanperä.

Pertti Kuusisto

Asiakas- ja kuntalaispalaut-
teet ovat tärkeä osa Oulun-
kaaren toiminnan kehittä-
mistä, joten kuntayhtymä on 
päättänyt tehostaa palaut-
teiden keräämistä ja käsit-
telyä. Palautejärjestelmästä 
tulee aiempaa asiakaslähtöi-
sempi, joustavampi ja läpi-
näkyvämpi. Yhtymähallitus 
hyväksyi uuden palautejär-
jestelmän kokouksessaan 19. 
maaliskuuta. 

Internetsivuille www.
oulunkaari.com tulee pa-

Oulunkaaren palautejärjestelmä uudistuu
lautesivusto, jossa kunta-
lainen voi jättää palautetta 
haluamastaan aiheesta, osal-
listua vaihtuviin kyselyihin 
sekä tutustua aiempiin pa-
lautteisiin ja kyselyiden tu-
loksiin. Palaute ohjautuu 
suoraan kyseisestä palve-
lusta vastaavalle esimiehelle 
sekä palvelujohtajalle. 

Jos haluaa, että palaut-
teeseen vastataan, voi jättää 
omat yhteystietonsa. Tieto-
turvasyistä lomakkeilla ei 
tule kuitenkaan lähettää pa-

lautetta, joka sisältää arka-
luontoista tietoa kuten hen-
kilötunnuksia, pankkitilin 
numeroita tai tietoja tervey-
dentilasta. Omaa terveyttä ja 
hoitoa koskevia kysymyksiä 
voi lähettää terveysasemal-
le Oulunkaaren Omahoito 
-palvelussa. Omahoito-jär-
jestelmä on tietoturvallinen, 
sillä siihen kirjaudutaan 
omilla pankkitunnuksilla 
osoitteessa www.oulunkaa-
renomahoito.com  

Perinteisten menetelmi-

en lisäksi palautetta voidaan 
jatkossa kysyä asiakkaal-
ta esimerkiksi tekstiviestillä. 
Palautteen kerääminen ta-
pahtuu aina kohderyhmän 
ehdoilla, esimerkiksi lasten 
ja kehitysvammaisten mieli-
piteitä kartoitettaessa apuna 
ovat erilaiset kuvat ja pelit. 

Kuntayhtymä päättää 
vuosittain, mistä palveluis-
ta palautetta halutaan eri-
tyisesti kerätä. Tänä vuonna 
asiakaspalautetta kootaan 
tehostetusti esimerkiksi ke-

hitysvammaisten ja sosiaa-
litoimen palveluista. Lisäk-
si neuvolaraatitoimintaa 
laajennetaan kaikkiin kun-
tiin. Iissä pienten lasten van-
hemmista koostuva raati on 
kokoontunut jo puolitoista 
vuotta ja osallistunut aktiivi-
sesti neuvolapalveluiden ke-
hittämiseen.  

Nopeita toimenpiteitä 
vaativiin palautteisiin rea-
goidaan mahdollisimman 
ripeästi ja muutoksista tie-
dotetaan kuntalaisia ja työn-

tekijöitä. Lisäksi palaute-
koonnit käsitellään kolme 
kertaa vuodessa osavuosi-
katsausten yhteydessä sekä 
laajemmin osana vuosittais-
ta toiminnan arviointia. Tätä 
kautta kehittämisehdotukset 
etenevät myös kuntien kans-
sa käytäviin palveluiden jär-
jestämissopimusneuvotte-
luihin.

Oulunkaari tiedotus

Olympiatähdet mukaan IS Openiin
pean Open kilpailun tämän vuo-
den voittaja. 

-Lähtölista näyttää erittäin 
hyvältä. Suomi ja täällä järjestet-
tävä kilpailu selvästi kiinnostaa 
ulkomailla, ja olemme saaneet 
erittäin kovia laskijoita mukaan.  
Kilpailusta tulee varmasti erit-
täin jännittävä ja tiukka, toteaa 
tapahtumajärjestä Mikko Kittelä. 

Suomalaisista laskijoista ko-
vimpana nimenä on mukana Jan-
ne Korpi. 

-Vaikka kovia laskijoita on-
kin mukana, täytyy silti muistaa, 
että openformaattisena kilpailu-
na tämä on hyvä ponnistuslauta 
nuorille laskijoille, Kittelä sanoo. 

Kun kilpailuun on aikaa va-
jaat kaksi viikkoa, on tämän 
Suomen suurimman lumilau-
tailutapahtuman rakentaminen 

Slopestyle oli olympialajina 
ensimmäistä kertaa mukana 
Sotshin olympialaisissa. Nyt 
tämä uusi olympialaji näh-
dään kansainvälisenä kilpailu-
na myös Suomessa. Is Open, 
Suomen ensimmäinen 5 täh-
den Slopestyle kilpailu laske-
taan parhaissa kevätkeleissä 
Iso-Syötteellä 2.-5.4.

Kilpailu käydään open-for-
maatilla ja palkintorahaa on 
jaossa 50 000 dollaria. Kil-
pailun lähtölista näyttää tällä 
hetkellä erittäin vakuuttaval-
ta. Listaan voi toki tulla vie-
lä täydennyksiä ja muita pie-
niä muutoksia, mutta tällä 
hetkellä kilpailuun on start-
taamassa kuusi olympialai-
sissa laskenutta laskijaa sekä 
muun muassa Burton Euro-

aloitettu. Kisarinteeseen ra-
kentuu lähtöteline ja hyppyrit 
kasvatetaan kisamittoihin. Li-
säksi rinteeseen tuodaan uu-
sia reilejä eli kaiteita. 

Iso-Syötteen parkkimana-
geri Tero Romppainen vakuut-
taa, että parkki on laskijoille 
vaativa, mutta samalla haus-
ka ja antaa mahdollisuudet 
käyttää suorituspaikkoja mo-
nipuolisesti. Tapahtumaviik-
ko huipentuu YleXPop-klu-
biin, joka järjestetään Hotelli 
Iso-Syötteellä perjantaina ja 
lauantaina. Esiintymässä ovat 
Gasellit ja Timi Lexikon sekä 
huippu DJ:t. 

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

Omistajalle  
 parhaat hyödyt

Kinnusen mylly
puolikarkea 
vehnäjauho 2 kg
(0,74 kg)135

pss

Fazer oululainen
Reissumies ruissämpy-
lä 4 kpl 280 g (4,82 kg)

219
pkt189

pkt

Pouttu
Kannuswursti 250 g
(7,56 kg)

Valio Olo 
ruoansulatusjogurtit 
4x125 g (4,38 kg) 

699
kg

1149
kg

199
pkt

Atria porsaan
ulkofileepala 
n. 1,5 kg

Hätälä
Norjan 
lohifile vac.

Atria Hiillos 
grillimakkara 
400 g (4,97 kg)

“8 tunnissa 
vuonolta fileeksi”

183 149
prk pss

Rainbow
Marjakeitot 1 l

Snellman
naudan 
sisäpaisti 
maustettu 
n. 1,2 kg 1290

kg

145
kg

Suomalainen
kurkku

075
rasia

X-tra Italian
kiivirasia  500 g 
(1,50 kg)

Tuoretorin tuotteet voimassa 31.3. asti.

Enemmän kuin edullinen

Iijoki

Koulu

Varsitie440 m

Ku
us

am
on

tie

Nämäkin hinnat
voimassa maaliskuun loppuun!
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Pudasjärvellä toimivat met-
säalan ammattilaiset järjes-
tivät yhteisesti perjantaina 
21.3. metsänomistajille tar-
koitetun Metsäpäivän Pu-
dasjärven torille. Kutsua 
noudatti arviolta tuhat met-
säasiasta kiinnostunutta 
osallistujaa, vaikka aamulla 
oli lumisadetta. Onneksi lu-
misade hellitti hetimmiten 
avauspuheiden jälkeen. Lä-
hes 30 eri metsäalan toimijaa 
olivat tuoneet telttakatoksia 
ja esittelypisteitä, jossa esit-
telivät omaa toimintaansa. 

Kaikille kävijöille tarjot-
tiin kahvit, jota olivat keit-
tämässä ja tarjoamassa 
Pudasjärven Martat. Grilli-
makkaroita paistettiin ahke-
rasti tynnyrin puolikkaisiin 
tehdyillä nuotioilla. Työnäy-
töksiä oli myös postitalon 
eteläpäässä.  Tilaisuudes-
sa vieraili myös koululaisia 
opettajiensa johdolla. Osal-
listujille oli tarjolla arvon-
taa niin yleisesti, kuin myös 
useimpien esittelijöiden 

Metsäpäivässä metsäasiaa yhdessä esille
omissa esittelypisteissä. Uu-
tuutena oli tehdasvierailut 
Kontiotuotteelle ja Profinille, 
jonne oli tapahtumapaikal-
ta linja-autokuljetus. Juon-
tajana toiminut Pekka Saik-
konen kävi haastattelemassa 
eri metsäalan toimijoita sekä 
esitteli ohjelmaa. Iltapäiväl-
lä oli Metsähallituksen jär-
jestämä moottorikelkkojen 
huutokauppa, joka kokosi 
huomattavan yleisön ja kel-
kat menivät hyvin kaupak-
si 1450-2400 euron hinnalla. 

Puhujana ollut valtiotie-
teen tohtori, eurovaaliehdo-
kas Paavo Väyrynen muis-
teli -80 ja -90 lukua, jolloin 
oli Pudasjärvelläkin voi-
makkaasti esillä turvevoi-
malan ja Kollajan rakenta-
minen, joita Väyrynen sanoi 
kannattaneensa ministerinä 
ollessaan. Nykyajassa Väy-
rynen kannatti uusiutuvan 
energian ja luonnonvarojen 
hyödyntämistä. Silloin voi-
taisiin myös turvata ihmis-
ten asumismahdollisuudet 

Pudasjärven Met-
sänhoitoyhdistyk-
sen esittelypaikka 

oli tarkoituksella valittu sa-
maan MTK Pudasjärven telt-
taan. Tällä toiminnanjohta-
ja Antti Härkösen mukaan 
haluttiin viestittää sitä, että 
niin maa- kuin metsäpuo-
li on elinkeinona ja elinmah-
dollisuuksien antajana tääl-
lä maaseudulla hyvin lähellä 
toisiaan. Suurelle yleisölle 
ja nuorisolle viesti on selvä: 
mikäli maaseudulla haluaa 
asua, on lähes aina tekemi-
sessä 4 M:n kanssa: maata-
lous, metsätalous, matkailu 
ja maa-ainesten käyttö. Eli 
puhumme tärkeistä asioista, 
joiden avulla saamme leipää 
ja särvintä. 

Myös edunvalvonnalli-
sesti maa- ja metsätalous tu-

ja palvelut kaikkialla. Met-
sää Väyrynen toivoi käytet-
tävän entistä enemmän. 

-EU:ssa on jo huomattu 
puuenergian polttamismah-
dollisuudet, mutta puun 
käyttämistä rakentamisessa 
pitäisi lisätä. 

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila kertoi Pudas-
järvellä olevan noin 3000 
metsänomistajaa, joilla on 
noin 500 000 hehtaaria met-
sää eli 60 hehtaaria asukas-
ta kohti, joka koko Suomessa 
on noin viisi hehtaaria/asu-
kas. Metsien kasvu on noin 
miljoona kuutiota vuodes-
sa, joka on kaksinkertainen 
hakkuisiin nähden. Daavitti-
la totesikin, että hakkuita pi-
täisi pystyä lisäämään 20-30 
prosenttia. Yksityismetsis-
tä hakatusta puustosta saa-
daan 10-11 miljoonan euron 
kantorahatulo. Lisäksi valtio 
maksaa alueelle noin kaksi 
miljoonaa euroa verottomia 
kemera eli kestävän metsä-
talouden rahoitustukea. 

kevat toisiaan, sillä kummal-
lakin on sama kattojärjestö, 
minkä avulla voimme vai-
kuttaa valtakunnalliseen 
kuin myös EU:n maa- ja met-
säpolitiikkaan. 

Metsäpäivän leikkimieli-
sessä visailussa oli osallistu-
jien arvioitava kartalta erään 
tilan pinta-ala. Ihmiset oli-
vat todella innoissaan teh-
tävästä, joka sopi niin mie-
hille kuin naisille. Muuten 
mhy:n esittelyssä painotet-
tiin mhy:n kenties kaikki-
en toimijoiden laajimman 
palvelutarjonnan vaatimiin 
henkilöihin, joiden avul-
la metsänomistajat pystyvät 
hoitamaan ja hoidattamaan 
metsäomaisuuttaan luotetta-
vasti ja asiantuntevasti tutul-
la alueneuvojalla. 

Kaikista toimijoista suu-

rimman työn Metsäpäivien 
järjestämiseksi tänä vuon-
na teki metsänhoitoyhdistys, 
jonka vetovastuulla tapahtu-
ma oli. Järjestelyt onnistui-
vat mainiosti, sääkin oli riit-
tävän talvinen, ehkä vähän 
liiankin, mutta ei se näyttä-
nyt pahemmin haittaavaan 
toimijoita eikä yleisöä. Ilma 
on vain pukeutumiskysy-
mys, tuumaili Härkönen. 

Henkilökohtaisella tasol-
la Härkönen oli tyytyväi-
nen siihen, että Metsäpäivät 
kokoavat kaikki toimijat yh-
teen. 

-Yhdessä eteenpäin pyr-
kien saamme parhaim-
man tuloksen metsäsekto-
rin esiintuomisessa suurelle 
yleisölle.

Paavo Väyrynen siirtyi puheensa jälkeen jututtamaan yleisöä. Ensimmäisten jou-
kossa hän tervehti lumisateessa kunnallisneuvos Paavo Pikkuahoa ja kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittilaa. 

Makkaran paisto oli hyvin suosittua ja kappaleita ei laskettu. 

MTK Pudasjär-
ven johtokunnan 
jäsenet Ulla Rissa-

nen ja Maija Puhakka sekä 
puheenjohtaja Juhani Jurmu 
ja johtokunnan jäsen Urpo 
Puolakanaho kertoivat tä-
män vuoden teemasta, In-
tohimon vuodesta, joka on 
suunnattu nuorille. Kam-
panjan avulla uusia nuoria 
pyritään saamaan mukaan 
MTK: n toimintaan. Esittely-
pisteestä kävijät saivat myös 
mukaansa luettavaksi ja tu-
tustumista varten Maaseu-
dun Tulevaisuus-lehden. 

Pölkky Metsä 
Oy:stä Pudasjär-

ven alueen hankintaesimies 
Vilho Koivisto ja hankin-
tapäällikkö Jani Jaakko-
la olivat tyytyväisiä tapah-
tumapäivään. Väkeä oli 
paikalla heidän mielestään 
hyvin paikalla aamupäivän 
lumisateesta huolimatta ja 
metsänomistajien kanssa on 
keskusteltu puun hinta-asi-
oista. Pudasjärvi on meille 
keskeinen toiminta-alue joh-
tuen Pudasjärven liikenteel-
lisestä sijainnista rannikon 
ja Pölkyn sahojen välimaas-
tossa. Täältä ostettavasta 
puusta tukit viedään Kuu-
samoon ja 10-23 cm: n läpi-
mittainen puu Taivalkosken 

pienpuusahalle, kertoi Jaak-
kola. Hankintaesimies Vilho 
Koivisto ja hankintapäällik-
kö Jani Jaakkola olivat juuri 
esitelleet puun hinta-asioita 
Livolta Metsäpäivään saa-

Metsäpalvelu Kerälä Oy:n 
Timo Kerälä kertoi tarjoa-
vansa metsänhoitopalveluja 
avaimet käteen periaatteel-
la. Yrityksen kautta hoitu-
vat puukaupat aina jälkihoi-
totöihin asti.  Taimikoissa 
ja nuorissa metsissä oikein 
ajoitetut, mutta ennen kaik-
kea jossakin vaiheessa to-
teutetut harvennushakkuut 
ovat metsänomistajalle tu-
loa, joka parhaimmillaan 
moninkertaistaa päätehak-
kuusta saadun tulon. Yhä 
useampi tulee metsänomis-
tajaksi perinnön myötä ja 
asuu kaupungissa. Metsän-
hoitoon ei ole ehkä minkään-
laista tuntumaa, eikä metsä-
omaisuuden todellista arvoa 
hahmoteta oikein. Metsäpäi-
villä Timo Kerälä kertoi ha-
luavansa tehdä omalla pa-
noksellaan tunnetuksi sitä 
tosiasiaa, että pienempikin 
metsäpalsta on todella ra-
hanarvoista omaisuutta, jota 

kannattaa hoitaa aktiivises-
ti. Kerälä kertoi pystyvänsä 
tarjoamaan metsänomistajil-
le kokonaispaketteja tehden 
metsänhoidon mahdollisim-
man yksinkertaiseksi. Puhu-
jalavana toimineen, äänen-
toistosta vastanneen Pekka 
Kinnusen autolavan edusta 
oli Metsäpalvelu Kerälän ko-

ristelema nuorilla kuusilla 
ja katajilla, jotka oli istutettu 
lumen alle lautoihin. 

puneelle Eero Niskasaarelle, 
joka kertoi tekevänsä vuosit-
tain metsänmyyntiä hankin-
takauppana eli hakkaa puut 
ja ajaa ne itse tien varteen 
metsästä. 

Heimo Turunen, Pertti Kuusisto
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Metsähallituk-
sen ja Syötteen 
luontokeskuksen 

yhteisellä teltalla esiteltiin 
Syötteen kansallispuistoa ja 
Metsähallitusta yleensä. Tel-
talla vieraili paljon koululai-
sia ja heille oli tehty erilaisia 
tehtäviä, jätöksien arvailuis-
ta jokamiehenoikeuksiin. 
Ammattionnenpyörän avul-
la esiteltiin Metsähallituksen 
eri työtehtäviä. Metsäpäiväs-
sä vieraili myös Kurenalan 
koulun kolmosluokkalai-
set, jotka ovat Pudasjärven 
metsätalouden ja Syötteen 
luontokeskuksen kummi-
koululaisia. Oulun seudun 
ammattiopiston matkailu-
linjan opiskelija Sara Kesä-

Metsäpalvelu Tuomaa-
la, Pudas-Kone ja Säätötu-
li -biopoltinlaitteita esittele-
vä pudasjärveläinen Kyösti 
Hökkä olivat Metsäpäivillä 
yhteisteltassa. Tuomo Tuo-
maala oli yhdessä uuden 
metsäsuunnittelijansa, Saka-
ri Lauhikarin kanssa kerto-
massa yrityksensä metsäpal-
veluista. Hökkä kertoi, että 
esittelemiään biopoltinlait-
teita on saatavilla nyt myös 
Pudas-Koneesta. Uusim-
piin malleihin on saatavissa 
myös polttopuuvarustus ja 
perusvarustuksella laite so-
veltuu hakkeen, puupelletin 

Bioklapin edusta-
jat Rauno ja Sirpa 

Salmela olivat tuonee mu-
kanaan avotuligrillin ja to-
tesivat ulkoilmatapahtuman 
soveltuvan erinomaisesti 
yrityksensä tuotteiden esit-
telyyn. He kertoivat osallis-
tuvansa tapahtumaan nyt jo 
toista kertaa. Suuressa avo-
tuligrillissä paloi tavallisten 
polttopuiden sijaan puubri-
kettejä, joita voidaan käyt-
tää kaikissa kodin tulisi-
joissa. Salmelat totesivat 
tyytyväisenä, että moni pai-
kalla käynyt oli positiivisesti 

niemi ja Syötteen luontokes-
kuksen asiakasneuvoja Sofia 
Kinnunen neuvomassa kou-

lulaisryhmää jokamiesoi-
keuteen liittyvissä tehtävä-
kysymyksissä.

sekä palaturpeen käyttöön. 
Toisessa kädessään Hök-
kä piteli tunnetun merkkis-

tä moottorisahaa, joita löy-
tyy myös samasta liikkeestä.

Metsäyhtiö Stora 
Enso Metsän met-
säenergia esimies 

Aki Poijula, hankintaesimies 
Pentti Repola, metsäasian-
tuntijat Heikki Toivanen, 
Aimo Kaivorinne ja Vesa Pe-
sälä sekä Pohjois-Suomen 
markkinointiesimies Ringa 
Tuikka keskustelivat asiak-
kaiden kanssa puunhankin-
ta-asioista ja arvuuttelivat, 
paljonko paikalle tuodun 
puurekan tukit painavat. Sto-
raensolaiset kertoivat, että 
puunhankintapuolella tällä 
hetkellä erityisen kysyttyä on 
mäntytukki ja koivukuitu ja 
tietenkin kesäkorjuukelpoi-
set leimikot.

yllättynyt puubrikettien toi-
mivuudesta ja monikäyttöi-
syydestä sekä kuullessaan 

yrityksen sijaitsevan Pudas-
järvellä.

Vapon esit-
telijöinä paikalla olivat 
puunhankinnasta vastaa-
vat hankintaesimiehet Mik-
ko Korhonen, Harri Juuma 
ja Petri Pulkkinen sekä tur-
vepuolen tuotanto- ja toimi-
tusvastaava Pekka Takarau-
tio. Esittelijät kertoivat, että 
he ovat päivän kuluessa kes-
kustelleet kävijöiden kanssa 
muun muassa puuenergias-
ta, Vapon puunhankinnas-
ta ja turvetuotannon vesien-
suojeluasioista.

Oulun seudun am-
mattiopiston Tai-
valkosken yk-

sikön osastolla esiteltiin 
metsäalan opiskelumahdol-
lisuuksista. Osastolle tuotu 
metsähakkuu- ja ajokonesi-
mulaattori näytti kiinnosta-
van erityisesti nuoria poikia. 
Esittelijöinä paikalla olivat 
metsäkoneen kuljettajak-
si valmistuvien toisen vuo-
sikurssin opiskelijat Janne 
Hulkkonen ja Mika Kortet-
järvi sekä ryhmä ensimmäis-
tä lukuvuottaan opiskele-
via. Pienen houkuttelun 
jälkeen simulaattorin ohjai-
miin tarttunut nuorukainen, 
Jani Koivukangas kaatoi ja 
käsitteli Mika Kortetjärven 
opastamana simulaattorilla 

Metsä Grou-
pin piiri-

päällikkö Jarkko Parpala 
ja metsäasiantuntija Samu-
li Leppänen totesivat, että 
Metsäpäivälle sattui haas-
tavat sääolosuhteet, ku-
ten tämän talven puunkor-
juullekin. Parpalan mukaan 
talvileimikoiden korjuus-

kaksi isoa mäntyä ja poistui 
paikalta tyytyväisen näköi-
senä. Janne Hulkkonen tie-
si kertoa, että nuoret näyt-

tävät oppivan simulaattorin 
käytön yleensä nopeammin, 
kuin iäkkäämmät ihmiset.

Oulunkaaren kuntayhty-
män Bioenergiapörssin –
hankkeen tuloksena metsän-
omistajilla ja puun ostajilla 
on käytettävissä uusi netti-
palvelu, energiapuun inter-
net- markkinapaikka. Puo-
lentoista vuoden aikana jo 
150 metsänomistajaa on tar-
jonnut pörssin palvelujen 
kautta myytäväksi energia-
puuta kokonaismäärältään 
yli 50 000 kuutiometriä. Bio-
energiasta kertomassa ja Bio-

sa on ollut vaikeuksia leu-
tojen säiden vuoksi. Jotta 
suunnitellut hakkuut saatai-
siin tehtyä, pitäisi maapoh-
jan ja metsäteiden jäätyä. Tä-
män vuoksi toiveissa olisi 
harvemmin toivottu takatal-
vi pakkasten kera, totesi Par-
pala.

energiapörssiä esittelemässä 
olivat Metsäkeskuksen Jul-
kisten palvelujen yksiköstä 
metsäneuvoja Hannu Turti-
nen, projektipäälliköt Heidi 
Takalo Iin Micropoliksesta 
ja Timo Vanhala Turveruu-
kista. Esittelijöiden mukaan 
nettipalvelulla on jatkos-
sa mahdollisuus laajentua 
toimimaan markkinoiden 
tarpeiden mukaan myös 
kuntayhtymän aluetta laa-
jemmaltikin. 

Suomen Met-
säkeskuksen 
teltalla koros-

tettiin, että metsä on erot-
tamaton osa suomalaista 
elämää. Monet meistä omis-
tavat metsää tai tulevat pe-
rimään sitä sukulaisiltaan. 
Lähes kaikki suomalaiset 
viettävät vapaa-aikaansa 
metsässä. Metsäteollisuus ja 
metsiin perustuvat elinkei-
not ovat tärkeä osa Suomen 
taloutta ja kansantuotetta. 
Metsäkeskuksen tehtävä-
nä on edistää metsätaloutta 
ja alan elinkeinoja, neuvoa 
metsänomistajia metsien ja 
metsäluonnon hoidossa sekä 
hyödyntämisessä, kerätä ja 
jakaa tietoa Suomen metsis-
tä sekä valvoa metsälainsää-
dännön noudattamista. 

Risto Mulari kertoi, että 
onnistumisemme tae ovat 
alan parhaat osaajat ja en-
nakkoluuloton uusien rat-
kaisujen etsiminen. 

-Uskomme, että kun hen-
kilöstömme viihtyy työs-

sään, myös asiakkaamme 
saavat parasta mahdollis-
ta palvelua. Työssä onnistu-
minen merkitsee meille ilah-
tunutta asiakasta ja tekijän 
iloa aikaansaannoksestaan. 
Haluamme uudistaa suo-
malaista metsäalaa ja teh-
dä metsän omistamisen, hoi-
tamisen, hyödyntämisen ja 
suojelun mahdollisimman 
palkitsevaksi ja helpoksi.

Metsäkeskus kouluttaa 
vuosittain tuhansia metsän-
omistajia, satoja metsäalan 
ammattilaisia ja tekee pitkä-
jänteistä työtä oppilaitoksis-
sa lasten ja nuorten parissa. 
Tehtävämme on varmistaa 
tuleville sukupolville hyvät 
metsävarat, monimuotoinen 
luonto sekä vahva ja hyvin-
vointia tuottava metsäala, 
kertoi Risto Mulari. 
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Otso Metsäkes-
kuksesta oli jär-

jestänyt tapahtumaan pöl-
lön, joka kierteli ahkerasti 
tapahtumapaikalla. Pöllönä 

Pudasjär-
ven Rautia 

K-Maatalous esitteli ensim-
mäistä kertaa Farmi Forestin 
hakehakkuria.  Kuormain-
syöttöinen laikkahakkuri 
on erinomainen juuri ener-
giahakkeen valmistukseen, 
kertoi paikalla ollut teh-
taanedustaja Heikki Sirviö. 
Farmi Forestin hakehakkuri 
soveltuu Rautian konemyy-
jä Timo Ahosen mukaan niin 
sanotusti isäntälinjan työko-
neeksi.

Agrimar-
ketin kone-

myyjä Mikko Kontio esitte-
li työnäytöksessä Hankkija 
Oy:n myynnissä olevaa Pa-
lax-klapikonetta. Kontion 
mukaan laite toimii sähköl-
lä tai traktorilla ja laitteen 
teho soveltuu myös ammat-
timaiseen myyntiklapin te-

esiintyi Henri Saarinen Ou-
lusta. Seuraansa hän oli saa-
nut Mervi Juurikan ja Janika 
Kokon. 

PUDASJÄRVI

koon. Sirkkeli katkaisee, sy-
linteri halkaisee ja kuljetin 
siirtää valmiit klapit esimer-
kiksi kärryyn, kertasi Kontio 
klapikoneen toimintaa. Lai-
te on täysin kotimainen ja se 
valmistetaan Ylistaron teräs-
takomolla. Jo 60 vuotta toi-
minut tehdas on keskittynyt 
klapikoneen valmistukseen.

Pienkone-
huolto Kes-

kiahon pisteessä Sami Kai-
vorinne oli esittelemässä 
työkäyttöön tarkoitettu-
ja Lynx ja Ski-doo kelkko-
ja sekä Can-am mönkijöitä, 
joilla myös metsätyöt onnis-

tuvat jouhevasti. Myös uu-
det vuosimallin 2015 Lynx 
ja Ski-doo kelkat olivat esit-
teiden muodossa mukana ja 
ennakkokauppa käynnissä 
30.4 saakka, johon asti ehtii 
hyödyntää ennakkotilaajan 
edun. 

LähiTapiola 
järjesti vuosit-

tain pidettävän sammutin-
huoltopäivän. Palvelupääl-
likkö Ari Korteslahti kertoi, 
että vakuutusyhtiö tarjosi 
käsisammuttimen tarkistuk-
sen asiakkailleen ilmaiseksi 

ja päivän aikana tarkastettiin 
yli sata jauhesammutinta. 
Korteslahden mukaan pal-
velun tarkoitus on osaltaan 
parantaa turvallisuusasioita 
ja lisätä hätätilannevalmiut-
ta mahdollisten tulipalojen 
varalta.

Bio Yty-hanketta ja Kert-
tu ja Kaukoa esittelivät kau-
pungin esittelyteltalla pro-
jektipäälliköt Ilkka Saarijärvi 
ja Jouni Puhakka. Saarijär-
vi kertoi, että viime vuon-
na Heteharjuun rakennettu 
yhden hehtaarin kokoinen 
Bioenergia-terminaali laa-
jennetaan vajaan kolmen 
hehtaarin kokoiseksi. 

-Tällä hetkellä termi-
naalissa on koottuna ener-
giarankaa noin 5000-6000 
kuutiometriä ja tulevan ke-
sän alkuun mennessä tavoit-
teena on saada siihen huo-
mattavasti lisää. Kuivuneet 
rangat haketetaan syksyl-
lä lämmityskauden alussa 

ja viedään Ouluun Toppilan 
lämpövoimalaitoksille. Tule-
vaisuuden tavoitteena oleva 
50 000 kuution energiapuun 
kokonaismäärä riittää 5000 
omakotitalon kokonaisener-
gian tarpeeseen, havainnol-
listi Saarijärvi terminaalin 
merkitystä.

Jouni Puhakka kertoi tule-
vaan kevääseen saakka kes-
tävän Kerttu&Kauko –hank-
keen olevan loppusuoralla. 
Hanke on tarjonnut esimer-
kiksi yhteisöille ja järjestöil-
le apua toiminnan ja yhteis-
työn kehittämisessä sekä 
neuvonut ja auttanut työllis-
tämiseen liittyvissä asioissa. 
Puhakan mukaan hankkeen 

Pudasjärven Osuus-
pankki oli tois-
ta kertaa muka-

na Metsäpäivillä aiheenaan 
metsävarallisuuden turvaa-
minen ja puukauppatulojen 
sekä metsätilojen sijoitusasi-
at. Yritysrahoituspäällikkö 
Elias Rask ja myyntipäällik-
kö Mikko Kähkönen tote-
sivat, että heille on tärkeää 
olla mukana metsänomistaji-

4H-yhdistyksen 
esittelypisteellä jota 
emännöivät Mint-
tu Pitkäniemi, Tiina 

Salonpää ja Susanna Salon-
pää, kävi päivän kuluessa 
192 osallistujaa ja Susanna 
Salonpää maalasi lähes sa-
man verran kasvomaala-
uksia. Heti alussa reilu 50 
Pikku Paavalin päiväkodin 
lasta järjestäytyi pitkään jo-
noon saadakseen mieleisen-
sä maalauksen poskeensa.

jälkeen työllistämisasioihin 
liittyvää neuvontaa ja ohja-
usta voi tiedustella työttömi-

en yhdistykseltä eli Työpeta-
rilta.

en ja yrittäjien vuosittaisessa 
tapaamisessa merkittävänä 
paikallisena toimijana. Sa-
malla osastolla olleet Pohjo-
la Vakuutuksen Mikko Ylita-
lo ja Mika Kurkela totesivat, 
että tänä vuonna yhtenä tee-
mana ovat metsävakuutus-
asiat, jotka ovat nousseet ai-
empaa tärkeämmäksi muun 
muassa menneitten vuosien 
myrskytuhojen vuoksi.

Daniel Lohvansuun sai poskeensa 
mieluisan maalauksen Susanna Salonpäältä.



10 11nro 13PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti26.3.2014 26.3.2014nro 13
Energiaa luonnosta Metsäpäivä keskellä kaupunkia

Jussi Alatato oli tullut 
tutkailemaan Metsäpäi-
vän antia metsänomis-
tajan ominaisuudessa. 
Saamiinsa metsäalan pal-
veluihin ja nykyiseen 
puun hintatasoon hän sa-
noo olevansa ihan tyy-
tyväinen. Ainoastaan 
verotuksen osalta met-
sänomistajaa Alatalon 
mielestä kohdellaan ko-
vakouraisesti.

MHY Pudasjärvi
Mhy:n osastolla arvioitiin 
kartalta erään tilan pinta-
ala. Oikea tulos oli 13,45 ha. 
Parhaiten arvioi Heimo Tu-
runen (13,5 ha) ja sai upean 
puisen leikkuulaudan. Ul-
la-Maija Holappa (13,6 ha) 
palkintona leipälapio/leik-
kuulauta. Kaikkien vastan-
neiden kesken lohdutuspal-
kinnon puisen linnunpöntön 
voitti Anja Tolkkinen. Pal-
kinnot saa noutaa mhy:n toi-
mistolta.

Pudasjärven  
Osuuspankki
Kirves Heimo Hallikainen, 
Sammutin Raimo Riihiaho, 
sammutuspeite Esko Kum-
mala. Voittajille on ilmoitet-
tu henkilökohtaisesti.

4H Pudasjärvi
Arvonnoissa voittivat Pirjo 

Karttapalvelut olivat Pentti Kellolammen mielenkiin-
non kohteena.

Arpajaisvoitot 2014

Metsäpäivän yhteisten ar-
pajaisten Jouko Keski-
ahon veistämän karhun 
voitti Seppo Hiltula Kure-
nalta.  

Stenius, Iida Siivola ja Elena 
Luokkanen. 

Metsähallitus
Majoituslahjakortit Ahma-
tupa Leo Kujala, Rytitupa 
Päivi Kärki, Isoniemi Tyy-
ne Lybeck, Tuubihuivi Fan-
ni Hemmilä ja Anna Vai-
no, Syötteen retkeilykartta ja 
opaskirja Timo Tuohimaa ja 
Eeva Mäntykenttä. 

Stora Enso
Stora Enson osastolla ar-
vuuteltiin rekan puukuor-
man painoa. Oikea vastaus 
on 50285 kg. Lähimmäksi 
osui Teija Pohjolainen, jon-
ka arvaus oli 50153 kg. Ter-
mospullon sai Eero Riepula 
ja pyyhkeen Tuomo Takalo.

Metsäpalvelu Kerälä
Lihankäsittely Juotasniemen 
tuotepaketin sai Reeta Sep-
pälä. 

Metsä Group
Arvonnassa voitti Rauni 
Honkanen

Metsäkeskus 
Männyn siemeniä oli 28 000, 
lähimmäksi arvannut Eemil 
Luokkanen sai repun. Met-
sänomistaja-arvonnassa re-
pun sai Maija Panuma. 

Pölkky Oy
Kyselyssä oikea vastaus 
6000 m3. Kirjoja Kaisa Vete-
läinen ja Kari Viikinen. 

Metsäpalvelu  
Tuomaala
Temospullo Keijo Rääpysjär-
vi, puukko Salme Pesonen. 

Otso
Karhuveistos Jaakko Sirviö 
Oulu 

MTK Pudasjärven kevätko-
kouksessa 19.3. puheenjoh-
taja Juhani Jurmu iloitsi, että 
yhdistykseen on liittynyt vii-
me vuoden kuluessa kaksi 
nuorta viljelijäjäsentä; Marko 
Pankinaho Yli-Livolla ja Me-
lina Kantoniemi Kokkokyläs-
tä. Paikalla kokouksessa oli 
Pankinaho, jolle luovutettiin 
kokouksen alussa leipälapio 
ja Metsänhoitoyhdistyksen 
puolesta Matti Alatalo luo-
vutti kirveen. Samat muista-
miset toimitetaan myös Kan-
toniemelle. 

Toimintakertomuksessa 
mainittiin muun muassa Met-
säpäivään, Ruokarallitapah-
tumaan ja Sarakylän Vattu-
markkinoille osallistumisen. 
Koululaisille jaettiin stipen-

Nuoria rohkaistaan ja kutsutaan mukaan MTK:n toimintaan
dejä ja toteutettiin oma lehti-
liite. Jäsenten jouluisena per-
hetilaisuutena järjestettiin 
puurojuhla Hilturannan lei-
rikeskuksessa ja myös perin-
teinen pikkujoulu. Viime vuo-
den vaihteessa yhdistyksessä 
oli 383 jäsentä. 

Kokouksessa oli vierai-
lijana järjestöagrologi Sirpa 
Törmikoski, joka kertoi ajan-
kohtaisista ja tulevista maa-
talousyrittäjiä kiinnostavista 
asioista. Hän toi aluksi ter-
veiset MTK Pohjois-Suomen 
uudelta toiminnanjohtajalta 
Tarja Bäckmanilta, joka aloit-
ti työssään kuluvan vuoden 
alussa. 

Vuosi 2014 on MTK:ssa 
nuorten vuosi, selvitti Törmi-
koski. Viljelijöiden keski-ikä 
nousee koko ajan, joten sii-
näkin mielessä on syytä roh-
kaista ja kutsua nuoria osallis-
tumaan järjestön toimintaan. 
Nuorten vuonna järjestön 
omaa teemaa ”Intoimon vuo-
si” pidetään esillä tuottajalii-
toittain siten, että on nimetty 
Laura Mulari lähettilääksi ja 
lisäksi on useita nuoria kiin-
nostavia valtakunnallisia ja 
paikallisia tapahtumia. 

Törmikoski selvitti myös 
historiallista mittakaavaa 
meneillään olevaa uudistus-
ta, jossa Metsänhoitoyhdis-
tyksistä on tulossa MTK:n jä-
seniä. Tässä on tavoitteena 
luoda entistä vaikutusvaltai-
sempi maan- ja metsänomis-
tajien järjestö. 

Metsänhoito- 
yhdistyskentässä 
muutosten aikaa
Kokouksen puheenjohtajana 
toiminut Matti Alatalo, joka 
on myös Pudasjärven Metsän-
hoitoyhdistyksen puheenjoh-
taja, käytti kokouksen lopuk-
si puheenvuoron, jossa kertoi 
Metsänhoitoyhdistyskentässä 
elettävän suurten muutosten 
aikaa. Tämä johtuu kolmesta 
suuresta tekijästä: metsälain 
aiheuttamasta muutokses-
ta, metsänhoitoyhdistyslain 

Törmikoskella oli myös tie-
toa maatalouden ohjelmakau-
den 2014-2020 tuomien tukien 
muutoksista, jossa muun mu-
assa täytyy määritellä aktiivi-
viljelijä –sana. 

muuttumisesta ja järjestöuu-
distuksesta.

Metsälain muutos aiheut-
taa yhdistyksen sisällä lähin-
nä lisäkoulutuksen tarvetta 
ja metsänomistajalle se antaa 
laajempia vapauksia metsän 
käsittelyyn ja sen käyttötar-
koituksen valintaan.

Metsänhoitoyhdistyslain 
muutos tulee poistamaan Ve-
rohallinnon keräämän met-
sänhoitomaksun, jonka jo-
kainen metsänomistaja on 
maksanut. Tämä raha on tul-
lut metsänhoitoyhdistyksil-
le. Vuonna 2015 Verohallinto 
ei tule enää keräämään met-
sänhoitomaksua, vaan met-
sänhoitoyhdistykset alkavat 
perimään metsänomistaja jä-
seniltään jäsenmaksua.

Tänä vuonna 2014 met-
sänomistajille lähetetään en-

simmäistä kertaa mhy-jä-
senkortit. Ja vuonna 2015 
metsänomistajat saavat jäsen-
maksulaskut, joiden suuruu-
den päättää metsänhoitoyh-
distyksen valtuusto. Ja on 
hyvä muistaa, että metsänhoi-
toyhdistyksellä ei ole asiak-
kaita, vaan jäseniä.

Järjestöuudistuksen suu-
rimmat vaikutukset ovat 
metsänomistajaliittojen lak-
kautuminen ja tästä syys-
tä edunvalvontaorganisaa-
tio muuttuu kolmiportaisesta 
kaksiportaiseksi. Tällä on py-
ritty nopeuttamaan asioi-
den käsittelyä kuntatasolta 
Helsinkiin ja jopa Brysseliin 
niin metsällisissä kuin maan-
käyttöön liittyvissä asioissa 
ja turvaamaan näin metsän-
omistajan etu parhaalla mah-
dollisella tavalla. Lisäksi met-

sänhoitoyhdistyksistä tulee 
MTK:n jäseniä mikäli Met-
sänhoitoyhdistyksen valtuus-
to näin päättää. Eli yksittäi-
nen metsänomistaja on vain 
Pudasjärven metsänhoitoyh-
distyksen jäsen ja metsänhoi-
toyhdistys on MTK:n jäsenyh-
distys.

Sopeutuminen näi-
hin muutoksiin tulee todel-
la nopeassa tahdissa ja uu-
sien toimintamallien ja 
-tapojen käyttöönotto jou-
dutaan toteuttamaan ripeäs-
ti ja avoimin mielin. Kaikista 
muutoksista huolimatta met-
sänhoitoyhdistyksen tärkein 
tehtävä säilyy entisellään eli 
turvata metsänomistajan etu 
ja edunvalvonta, sanoi Matti 
Alatalo.

Heimo Turunen

Uudelle viljelijäjäsenelle 
Marko Pankinaholle luo-
vutettiin kokouksen alus-
sa leipälapio ja kirves.

MTK Pudasjärven kevätkokouksessa puheenjohtaja Juhani Jurmu, järjestöagrologi Sirpa Törmikoski, sihteeri 
Maija Puhakka ja varapuheenjohtaja Timo Vähäkuopus. 

Pudasjärven kaupunginhalli-
tus käsitteli 24.03. tiistaina ko-
kouksessaan koululaisten ja 
nuorten kesätyöllistämisasiaa. 
Kaupungin talousarviossa vuo-
delle 2014 on varauduttu järjes-
tämään koululaisten ja nuorten 
kesätyökampanja vuoden 2013 

Kesätyökampanjan tavoitteena 200 nuoren työllistäminen
mallin mukaisesti. Tavoitteena 
on järjestää 200 kesätyöpaikkaa 
15-18 vuotiaille, vuosina 1996-
1999 syntyneille, Pudasjärvel-
lä kirjoilla oleville nuorille, joita 
kaupungissamme on Tilasto-
keskuksen tietojen mukaan yh-
teensä 491 henkilöä.

Päätösesityksen mukaan 
Pudasjärven kaupunki avustai-
si Pudasjärven 4H –yhdistystä 
maksamalla 150 euroa per työl-
listetty nuori, 200 nuoren työl-
listämistavoitteen toteutuessa 
yhteensä 30 000 euroa. Kou-
lulaisten ja nuorten kesätöi-

den järjestäminen on hoidet-
tu Pudasjärvellä kaupungin, 
4H –yhdistyksen ja yksityisten 
työnantajien yhteistyönä. Ke-
sätyökampanjan käytännön to-
teutuksesta vastaa Pudasjärven 
4H–yhdistys. Tämä yhdessä 
4H:n kanssa luotu toimintamal-

li on osoittautunut toimivaksi.
Tänä vuonna nuoria pyri-

tään aktivoimaan omatoimi-
seen kesätyöpaikan hakuun 
kampanjoimalla maalis-huh-
tikuun aikana muun muassa 
kouluissa, Facebookissa, muus-
sa mediassa ja paikoissa, jois-

sa nuoria liikkuu. Kesätyömes-
supäivästä säästyneillä varoilla 
arvotaan kaikkien kesätyöpaik-
kaa hakeneiden, työn vastaan-
ottaneiden nuorten kesken 
noin 300 euron arvoinen älypu-
helin. PK



10 11nro 13PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti26.3.2014 26.3.2014nro 13

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Olen lomalla 
27.3.-31.3.

comanche bull 550 efi 
vinssillä

MOOTTORIKELKAT:

MönKIjäT:

3990,-
+ tk 150,-

polaris sportsman 
500 traktori
vm 2013, vinssi + lumilevy 
+ vetoadapteri+rekisteröinti

8490,-

honda trx 420 fe 
warn vinssillä

7490,-
+ tk 400,-

honda trx 420 t3
traktori
vm 2013

8790,-
+ tk 150,-

peräkärry
kipillä

tukkikärry
telillä

679,-

polaris 340 edge 
touring vm 2004

yamaha rs venture 
1000 vm 2004

polaris indy 500 
vm 1991

polaris 600 iq vm 2010polaris 600 classic
vm 2002

ski-doo 800 legend
vm 2008

polaris switchback 
750 turbo vm 2009

yamaha rs vector 
1000 vm 2006

polaris 500 trail 
touring vm 1996

2490,-

2990,-

5490,-

3990,-

1990,-

2190,-

4390,-

3990,-

4590,-

combikärry
telillä

979,-

499,-
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennus-
ten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + 
alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on 
maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistat-
han laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpos-
tilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista 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 toiste-
taan 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 RIVITALO KAKSIO 
4h+k+s (133 m2) Puhoskylässä

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

Palveluhakemisto
Uudis-

rakentaminen
Korjaus-

rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

Ilmoita palveluhakemistossa 

p. 040 1951 732

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

lakiasiaintoimisto hannu luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

puh. 040 587 3884
kauppatie 4, 93100 pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

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

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

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

palveleva 
konepaja pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

Myydään sorminiittokone, Mie-
le merkkinen monitoimi pölyn-
imuri. P. 045 350 2977.

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

Latokehikko. Sisämitat 3,6x3,6. 
Mukaan puutavara lattiaan ja 
kattoon. P. 0400 294 454.

Sym jet sport skootteri, vm 
2010, ajettu 4800 km ja kaksi 
kypärää. Hp. 1200 €. P. 040 
584 3962.

Arabia Harlekin Gold kahviasti-
astosta sokerikko ja 9 kpl kah-
vikuppeja- ja asetit. 240 €, p. 
040 543 5703.

Myydään Lynx Rave 643 vm 93
malli sport. Moottori porattu 
+uudet sähköt. Pientä laittoa 
löytyy. Hp 1300€. P. 040 737 
2661.

Leikkaus asiakkaan toiveiden mukaan.
Toimitus suoraan Lihankäsittely Juotasniemeltä.

Raimo Pokka puh. 0400 185 892 

myydään Pudasjärvellä 
tuotettua ja jalostettua 
KARITSANLIhAA.

Pohjois-Pohjanmaan luon-
nonsuojelupiiri järjestää 
lauantaina 29.3. Hotel-
li- ravintola Kurenkoskes-
sa keskustelutilaisuuden, 
jonka aiheena on pohjois-
ten jokien valjastamisen 
historiaa ja tulevaisuuden 
näkymiä. Tilaisuuden esi-
telmöitsijöinä paikalla on 
FT Outi Autti, joka esitte-
lee väitöskirjaansa aihee-
na Jokivarren asukkaiden 
kokemuksia voimalaitos-
rakentamisesta Kemi- ja 
Iijoella. Toisena aiheena 
kuullaan FT Kari Alanis-
kan väitöskirjasta, Miksi 
jokien voimalaitosrakenta-
misessa jätettiin kalatiet te-
kemättä?

Loppuvuodesta 2013 
Kemijoen vesivoimaraken-
tamisen vaikutuksista val-
mistui kaksi merkittävää 
väitöstä. Outi Autti väitteli 

Pohjoisten jokien valjastaminen 
- kuninkaan ja kulttuurin alasajo

vaikutuksesta paikallisiin ih-
misiin ja Kari Alaniska puo-
lestaan lohen kohtalosta. Ke-
mijoella on 21 voimalaitosta, 
mutta silläkin vesistöalueella 
on jatkorakentaminen Sieri-
län voimalaitoksesta johtuen 
edelleen ajankohtainen.

Alaniska toteaa, että joen 
tehtäväksi jäi vain ja aino-
astaan sähköntuottaminen, 
joka johti vaelluskalakan-
tojen nopeaan sukupuut-
toon 1960-luvulle tultaes-
sa. Alaniska kertoo taustat 
ja syyt siihen, miksi kalatiet 
jätettiin rakentamatta, vaik-
ka tieto rakentamisen vaiku-
tuksista vaelluskaloihin oli jo 
tiedossa muun muassa Ou-
lujoen kohtalosta. Joen muu-
tos on ollut paikallisille asuk-
kaille kulttuurinen trauma, 
kirjoittaa Autti. Mahdoton 
on ymmärtää ja hyväksyä, 
että vesiluonto ja jokivarsi-

en asukkaat edelleen syr-
jäytettäisiin ja tällä kertaa 
vain yhtiön omistajien lii-
ketaloudellisen intressin 
tähden.

Autti ja Alaniska ker-
tovat lauantaina yleisö-
tilaisuudessa paitsi ve-
sivoimarakentamisen 
tosiasiallisista vaikutuksis-
ta myös menetysten tun-
teista ja vuosikymmenten 
kokemuksista painostuk-
sesta. Esitelmöitsijöillä on 
aineistoa myös Iijoelta, jon-
ka varsilla Pohjolan Voima 
käy jälleen kerran Kollaja-
hankkeensa tarjouskierros-
ta tavoitteena koskiensuo-
jelulain purkaminen.

Pohjois-Pohjanmaan 
luonnonsuojelupiirin 
tiedotteen pohjalta.
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Suomalaisia 1970 –luvun lo-
pusta saakka viihdyttänyt 
Eini esiintyy Hotelli Iso-Syöt-
teellä lauantaina 29.3. Eini 
teki comebackin vuonna 2011 
julkaisemalla uuden ’Mä jään’ 
albumin neljäntoista vuoden 
tauon jälkeen. Nyt tämä levy 
sai jatkoa 14.2.2014 julkaistul-
la ”Vähän kipeää” –albumil-
la.  Einin soundia entisestään 
päivittänyt levy on järjestyk-
sessään ahkerasti keikkailleen 
artistin kahdestoista soolo-

Diskokuningatar Eini Hotelli Iso-Syötteellä
albumi. Levyä edeltää Ressu 
Redfordin ja Juha Tapanisen 
Einille kirjoittama ”Palanen 
onnea” –single, joka kertoo 
yhden illan suhteisiin väsy-
neestä ihmisestä.

-Palanen onnea on tari-
na ihmisestä, joka etsii onnea 
sitä löytämättä. Hän on väsy-
nyt tapaan elää, jossa viete-
tyn yön tapahtumat pitää hä-
peillen unohtaa. Hän ei suuria 
toivo, mutta palanenkin on-
nea, että voisi vielä sunnun-

Diskokuningatar Eini 
esiintyy Hotelli Iso-Syöt-
teellä lauantaina 29.3. 

Perussuomalaisten EU-vaa-
liehdokkaan teollisuustyönte-
kijä Marko Kulpakon EU-vaa-
likiertue rantautui lauantaina 
22.2. Pudasjärvelle, josta jat-
kui Taivalkosken kautta Kuu-
samoon. Perushernesoppaa 
tarjoiltiin soppatykistä sadoil-
le keiton- ja politiikannälkäi-
sille asiakkaille. 

Kulpakon kanssa kiertu-
een koordinaattorina oli mu-
kana myös PS-järjestösihtee-
ri Joukamo Kortesalmi, joka 
puolueen kenttäohjuksen ta-
voin saapui saman vuorokau-
den aikana suoraan Brysselis-
tä Pudasjärvelle aamuksi. 

- Lentokoneella ensiksi 
Helsinkiin ja sieltä työmaa-
korsun kautta omalla autol-
la yötä myöten Ouluun piiri-
toimistolle pikkunokosille ja 
sitten Pudasjärvelle pelipai-
kalle. 

Pudasjärvellä PS-teltalla 
olivat mukana muun muassa 
Pudasjärven Perussuomalais-
ten puheenjohtaja, kaupun-
ginvaltuutettu Alpo Ollila ja 
paikallisyhdistyksen sihteeri 
Eila Puurunen.

EU-vaaliehdokas Mar-
ko Kulpakko peräänkuulut-

Soppatykin kanssa vaalikiertueella

ti keskusteluissaan kansa-
laisten kanssa suomalaisen 
teollisuuden pelastusohjel-
maa. 

- Olen erittäin huolestunut 
suomalaisen työn ja yrittä-
misen tulevaisuudesta. Kaik-
kea ei voida ulosliputtaa, tai 
me liputamme samalla ulos 
myös omat työpaikkamme. 

Kulpakon mukaan mei-
dän on hoidettava ensiksi 

EU-vaaliehdokas Marko Kulpakon soppatykkikiertueella paikallisina PS-toimitsijoi-
na olivat Pudasjärven Perussuomalaisten puheenjohtaja Alpo Ollila ja sihteeri Eila 
Puurunen yhdessä PS-järjestösihteeri Joukamo Kortesalmen ja EU-vaaliehdokas 
Marko Kulpakon kanssa.

oma kilpailukykymme, tur-
vattava teollisuuden toimin-
taedellytykset ja työpaikat. 
Voimavarojemme syytämi-
selle EU:n kriisimaiden lo-
puttomiin tukipaketteihin on 
pantava piste. 

PS-järjestösihteeri Jouka-
mo Kortesalmi puolestaan ki-
teytti EU-vaalitilanteen EU:n 
liittovaltiokehitykseen, koska 
puolueista vain Perussuoma-

laiset sitä vastustavat. 
- On selvää, että Pohjois-

Euroopassa EU-kriittiset puo-
lueet tulevat saamaan mer-
kittävän Jytkyn. Olennaista 
on se, että EU-parlamentissa 
nämä kaukonäköiset poliit-
tiset tahot saadaan yhdiste-
tyksi yhdeksi ryhmäksi, mikä 
noussee näin kolmanneksi 
suurimmaksi ryhmittymäk-
si. HT

taiaamunakin rakastaa.
Uudella levyllään Eini on 

halunnut laittaa persoonan-
sa ja kertyneet elämänkoke-
muksensa peliin olemalla 
vahvasti mukana kappalei-
den sanoituksissa. Avoimissa 
ja rohkeissa teksteissä mais-
tuu eletty elämä sen kaikkine 
sävyineen. Mukana on Einiin 
aina liitetty iloisuus ja valoi-
suus. Lisäksi sanoituksissa 
kuuluu syvästi tunteva ja ajat-
televa ihminen. HT

www.porho.fi

020-alkuisiin numeroihin puhelun hinta: Lankapuhelinliittymästä 0,0828 €/puhelu + 0,07 €/min. Matkapuhelinliittymästä 0,0828 € puhelu + 0,17 €/min (alv 23%)

Pörhön Autoliike Oy
Tyrnäväntie 6–8, 90400 Oulu
Puh. 020 762 4024

Teuvo Mämmi
puh. 020 762 4026

Timo Eskelinen
puh. 020 762 4024

Nyt erikoiserä
Volkswagen Transporter

PÖRHÖ WHITE
-pakettiautoja!
Hinta 
alkaen

HyötyautotTule kuulemaan lisää.

Volkswagen Caddy umpipakettiauto 1,2 TSI 
77kw  -11 33 tkm

Volkswagen Caddy maxi Maxi Comfortline 1,6 
TDI 75 DSG (VM12) matalalattia -12 258 tkm

Volkswagen Transporter Umpi p-a pitkä 2.5 TDI 
96kw  -09  164 tkm

Volkswagen Transporter Umpi p-a pitkä 2.5 TDI 
96kw Aut -09  122 tkm

19.500 24.900 21.700 23.800

Nissan Nv400 Van 2,3dCi 125 E5 L2H2 Glazed 
DSD Comf+  -13  17 tkm

Opel Corsa 3-ov Van 1,3 CDTI 55 -10
221 tkm

Toyota Hiace 2.5 D-4D pitkä DX-bussi 8h          
”Suomen Halvin” -09  314 tkm

Toyota Hiace 2.5 D4D 117 4ov pitkä bussiaihio 
-07  117 tkm

34.900 6.990 16.999 24.900

Ford Ranger Double Cab Limited 2.5 TDCi 4x4  
-07  105 tkm

Ford Transit connect LWB 1,8 TDCi 110 -10
89 tkm

Mercedes-Benz Vito umpi 109 CDI 2.7/32K 
keskip. A2 -08  130 tkm

Mercedes-Benz Vito umpipa 111CDI -3,2/32K 
keskipitkä A2  -10  58 tkm

19.700 14.900 17.800 24.700

Hankkimalla Pörhö-takuulla  
varustetun vaihtoauton  
tiedät mihin rahasi sijoitat.

12 kk/20 000 kmLaaja kasko

150€
LähiTapiolan kaskotarjous
ensimmäiseksi vuodeksi
Tarjous koskee henkilöasiakkaiden yksityiskäyttöisiä 
henkilö- ja pakettiautoja  (edellyttää liikennevakuu-
tuksen ottamista LähiTapiolasta).
Tarjous voimassa 
14.3. – 29.3.2014

Rahoitustarjous

Danske Finance Hki, Nordea Rahoitus Hki, Pohjola Pankki Oyj Hki

Turvallinen, 
kiinteä 0–60 kk 2,9%*

Hyvitämme

1500€katsastetusta
vaihtoautosta
vähintään

30.990€

Nyt erikoiserä
Volkswagen Transporter

PÖRHÖ WHITE
-pakettiautoja!
Hinta alkaen

30.990 €
2011 2012

2013
Tule kuulemaan lisää. Hyötyautot

Lukijan kynästä

Tänään, keskiviikkona 26.3.2014 vietetään Valtakunnallista harmo-
nikkapäivää. Kyseinen päivä on legendaarisen Viljo Vesterisen syn-
tymäpäivä, selostaa Teuvo Kalliola, joka on lähettänyt lehdellemme 
kirjoituksen teemapäivän kunniaksi.

Harmonikan soitosta Pudasjärvellä
- Olen opettanut Pudasjärven kansalaisopistossa harmonikan soit-
toa jo syksystä 2003 lähtien. Musiikin opettamisen olin aloittanut 
1978 Tornion kansalaisopistossa. Opiskelijoita on ollut erilaiset 
leirit mukaan lukien varovasti arvioiden tuhatkunta. Olen edelleen 
Suomen harmonikkaliiton valtuuston varajäsen, oltuani sitä ennen 
noin 10 vuotta varsinaisena jäsenenä. Annoin tilaa tasa-arvolle.

- Harmonikkahan on niin sanottu vapaalehdykkäsoitin, joka 
kuuluu puhallinsoittimiin, kuten esimerkiksi huuliharppu, klarin-
etti, saksofoni, harmooni, muun muassa. Suomen Harmonikka-
liitto perustettiin vuonna 1952 (on muuten syntymävuoteni) Ka-
rijoen Myrkyn kylässä, varsin uskonnollisella alueella Leander 
Norrback`an talossa. Talon poika oli ”Harmonikan Segovianiksi-
kin” tituleerattu, maailmanmaineeseen noussut Paul Norrback.

- Kun harmonikka lopulta hyväksyttiin Sibelius akatemian ope-
tusohjelmaan 1977, niin se liitettiin kirkkosoitinten osastoon! Joh-
tavaksi lehtoriksi valittiin äitinsä puolelta pudasjärveläislähtöinen 
Matti Rantanen (s. 1952). Suomen harmonikkaliittoon kuuluu tällä 
hetkellä noin 4500 maksavaa jäsentä ja harrastajien määräksi arvi-
oidaan 100 000-500 000 henkilöä.

- Harmonikka on saanut niin rakastettuna, kuin vihattunakin 
soittimena saanut useitakin lempi- ja/tai haukkumanimiä. Mieleeni 
tulee nyt ehkä vain niistä murto-osa: hanuri, haitari, kurttu, veto-
peli, sirmakka, pirunkeuhko, pirun pussipeli, mahapiano, mahaurku, 
syntisäkki, Ruotsissa dragspel, Norjassa dregsphil, Venäjällä bajan 
tai accordeon, englanninkielellä accordeon, jne.

- Kun muutin Tornioon, minua sanottiin junantuomaksi. Kun 
aikoinaan muutin tänne Pudasjärvelle, niin olen kai akantuoma - 
näin se mahtaa olla. Kuulin appiukoltani ”Uhka Oskarilta” ja hä-
nen siskoltaan Raiskion Liisalta mielenkiintoisia juttuja täkäläisistä 
pelimanneista. Joukossa myös hanuristeja. On ihanaa, että perinne 
jatkuu! Oppilaani, Timo Pesiö on jo menestynyt Kultainen harmo-
nikka -kilpailussa, saavuttanut mitalisijat, sekä Pohjoiskalotin viih-
deharmonikkakilpailussa että Suomen pelimannimestaruuskisassa. 
Kilpailuja Pesiöllä on tarkoitus jatkaa ensi kesän ”Ylläs soikoon” 
-tapahtuman Veikko Ahvenainen kilpailussa, jonne osallistuu suun-
nitelmien mukaan myös ensikertalainen Janne Klemetti, peliman-
nisukua hänkin ja esiintynyt kotikaupungissaan Pudasjärvellä use-
ampaankin kertaan.

Paavo Pesiö, tietämäni mukaan, oli taitava viulupelimanni, mut-
ta myös niin sanottu ”verenseisauttaja”. Tästä voi lukea esimer-
kiksi pudasjärvisen kauppaneuvos Rajamaan Jannen muistelmate-
oksesta.

- Oppilaistani myös Vasaran siskokset ovat kehittyneet taita-
viksi soittajiksi.

- Pidämme suunnitelmien kukaan ”kesän korvalla” kansalais-
opiston opiskelijoiden kanssa konsertin, jonka aiheena on ”Reis-
sumies ja Kulkuri”.  Tervetuloa kuuntelemaan soittoa ja laulua. Asi-
asta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Terveisin
Dir musices Teuvo Kalliola

Valtakunnallinen  
harmonikkapäivä

FitWalk by Jimi -tehokävely on turvalliseksi suunniteltu ja viihdyttävästi oh-
jattu ryhmäliikuntamuoto. Ideana on, että kun liikutaan yhdessä, tulee liikut-
tua enemmän ja säännöllisemmin. Kyse ei ole vain liikunnasta suorituksena, 
vaan harrastuksesta, johon on kerta kerran jälkeen mukava ja mielekäs pala-
ta, kiitos mukana olevien muiden liikkujien. Yhdessä motivoidumme parem-
min ja samalla sitoudumme oman kuntomme kohottamiseen. 
Ammattitaitoinen ohjaaja Jimi Parkkinen Oulusta vastaa tunnin mittaisen lii-
kuntatuokion sisällöstä ja osallistujien ohjauksesta. Näin liikkujilla on alus-
ta asti tuntuma oikeaan tekniikkaan. Ohjaaja tuo myös liikkumiseen jotain 
enemmän: harjoitteita ja välineitä, joihin yksittäisellä liikkujalla ei välttämättä 
ole samanlaisia mahdollisuuksia tutustua. 

Kävellään tehokkaasti 
yhdessä porukalla

Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua! 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Järjestää Pudasjärven Kansalaisopisto
Puu Kuntourheilujaosto

Pe 28.3. ja pe 25.4. klo 18 Puikkarin pihalta

Kävely on Suomen suosituin liikuntamuoto. 
Tervetuloa aistimaan uusia kävelyvinkkejä!
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Pudasjärven Yrittäjät ry

ovat pe 28.3. klo 7.30 
Jukolan Pirtti, Jukolantie 4.

Aamiaisen tarjoaa SOL. 

Tervetuloa!

YRITTäJIEN 
AAmUKAhVIT 

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!

Mitä kädet voivat kertoa 4.3.-2.4.  Avoinna ma-ke klo 15-20, to-pe sul-
jettu, la-su klo 14-17. Kulttuurikeskus Pohjantähti.
Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la 
klo 10-17.
hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä la 29.3. Kilpailu alkaa klo 12, il-
moittautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle. Suomi 
Slalom -kilpailu lasketaan helpohkolla, suurpujottelutyyppisellä radalla, Iso-
Syötteen 2. rinteessä.  Jokaisella lajilla (pujottelu, lumilautailu ja telemark) 
on oma sarjansa, mutta kaikki laskevat saman radan.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Marjatta Tuomaalalla ti 
1.4. klo 19.
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. Seurakuntakeskuk-
sen Kanttorila, Pappilantie 7.
Syötehiihto 2014 la 12.4. Syötehiihto hihdetään 19. kerran. 
Audi rinnerieha Iso-Syötteellä la 12.4.  Audin rinneriehassa hauskaa te-
kemistä koko perheelle! Ohjelmassa mm. kisailua ja makeita palkintoja. 
Rinnerieha 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 Lie-
peen väentuvalla.
elokuvailta Pohjantähdessä ti 15.4. klo 16.30-22.00. Klo 16.15 Lego 
elokuva. Klo 18.00 Herra Peabody & Sherman. Klo 19.45 Noah.
haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä pe 18.4.  Kilpailu alkaa klo 12, 
ilmottautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

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

Avoinna joka päivä
15.2.-6.4.2014

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:

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

La 29.3. Eini & Boogie
Pe 4.4. Gasellit 

La 5.4. Timi Lexikon
La 19.4. Kolmas nainen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

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

ELäKELIITON 
KERhOPäIVä

palvelutalolla ti 1.4. klo 14.
Aprillipäivän merkeissä, 

muisteluksia aprillaamisesta.
Vierailijoita Taivalkosken Eläkeliitosta.

+

Pudasjärven reumayhdistys ry
KUTSUU 

YLEISöTILAISUUTEEN
ke 2.4. klo 14 Pudasjärven seurakuntatalolle. 

Luennot: Kivun hoito, lääkkeet ja liikunta, 
Kirsi Kipinä reumahoitaja.
Kivun ja mielen hallinta, 
Leena Pesälä psykologi.

Alueyhteistyö, 
toimikunnan pj Seija Heiskanen. 

Kahvitarjoilua 13.45 alkaen. Arvontaa.
Tervetuloa!

Hallitus

Tiedolla kipua päin!Tiedolla kipua päin!

TIISTAINA 1.4.
Pudasjärven ABC klo 8.00–10.00

Taivalkosken ABC klo 11.00–12.00
Hotelli Kuusamo klo 13.00–19.00

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin Palve-
lukeskuksen tiloissa tiistai-
na 18.3. Paikalla oli 37 yhdis-
tyksen jäsentä. Yhdistyksen 
jäsenmäärä oli vuoden 2013 
lopussa 351 henkilöä. Toi-
mintakertomuksen mukaan 
tilaisuuteen ainakin kerran 
arvioitiin osallistuneen noin 
70 prosenttia jäsenistöstä ja 
vähintään kerran kuukau-
dessa 30 prosenttia jäsenis-
töstä. Aktiivisia toimijoita 
yhdistyksessä oli 20 henki-
löä ja kymmenjäseninen hal-
litus on kokoontunut 11 ker-
taa. 

Yhdistyksen näkyvää toi-
mintaa olivat joka toinen tiis-
tai palvelukeskuksen tilois-
sa pidettävät kerhopäivät, 
joissa yhdeksänä kerhopäi-
vänä on ollut luennoitsijat 
jäsenistön toivomista aiheis-
ta, muun muassa perustur-
van asioista sekä vesi- ja 
tuulivoimasta. Erilaista oh-
jelmaa kerhopäiviin oli saa-
tu oman jäsenistön aloittees-
ta, musiikkia, lausuntaa sekä 
muisteloita eri juhla-aiko-
jen tiimoilta. Myös retkiä on 
tehty, esimerkiksi Syötteel-
le. Pudasjärven Eläkeläisten 
kanssa järjestettiin yhteisesti 

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksellä vilkas toimintavuosi

Liepeen nuotiopaikalla kah-
vittelua ja makkaranpaistoa, 
mukana oli myös seurakun-
nan edustaja. 

Yhdistyksen jäsenis-
töä on mukana muun mu-
assa vesiliikuntaryhmässä, 
seniorijumpassa ja kuoro-
toiminnassa. Juhla- ja kult-
tuuritoiminta on tärkeä toi-
mintamuoto, esimerkiksi 
joulujuhlaan osallistui yh-
teensä 135 jäsentä ja vastaa-
vasti kirkkopyhään 14 ja te-
atteriretkeen 30 jäsentä. 
Maaseudun Terveys- ja Lo-
mahuolto myönsi yhdistyk-
selle tuetun ryhmäloman, 
johon saatiin 20 jäsentä mu-
kaan. Loma toteutettiin Vuo-
katin urheiluopistolla. 

Palveleva vapaaehtois-
toiminta on ollut luontai-
sesti jäsenistön toimintaa. 
Toiminta on laajaa kanssa-
käymistä, jonka toiminta-
muotoina ovat koti- ja lai-
tosvierailut, asiointiapu, 
puhelinkontaktit ja muu va-
paaehtoistoiminta. Jäsenis-
tön ”kuorokööri” on käynyt 
viihdyttämässä vanhuksia 
eri laitoksissa. Myös liikunta 
ja oman terveyden vaalimi-
nen on yhdistyksessä pidet-
ty esillä. Henkilökohtaisia 
liikuntakortteja palautti 24 

jäsentä, joilla oli lähes 6000 
kuntosuoritusta. Kuinka pal-
jon olisikaan suorituksia, jos 
jokainen jäsen täyttäisi lii-
kuntakortin. 

Yhteistyö on ollut hy-
vää Eläkeliiton eri toimijoi-
den kanssa sekä kaupungin 
eri toimialojen, seurakun-
nan sekä muiden järjestöjen 
kanssa. Yhdistys on saanut 
käyttää korvauksetta kerho-
päivinä Palvelukeskuksen 
tiloja. Palvelukeskuksen tilo-
jen muutosten jälkeen tilojen 
on todettu käyvät toisinaan 
ahtaiksi. Oman toiminnan 
arvioinnissa on todettu, että 
jäsenhankintaa tulisi tehos-
taa, tehtävien ja vastuunja-
koa parantaa ja toimintaa 
uudistaa. Yhteistyö naapu-
rikuntien Eläkeliiton yhdis-
tysten kanssa todettiin tar-
peelliseksi. 

Tuloja yhdistys saa jä-
senmaksuista, joululehtien 
myynnistä ja pieniä summia 
kerhopäivien kahvituksista 
sekä arpajaisista. Kaupun-
gin avustus yhdistykselle on 
merkittävä toimintaa katta-
va tulo. Vuoden 2013 joulu-
juhlassa tarjottiin jäsenistölle 
ilmainen jouluateria. 

Terttu Jurvansuu

Yhdistyksen Puheenjohtaja Heikki Heikkilä esitteli vuoden 2013 vuosikertomuksen. 
Oikealla kokouksen puheenjohtajana toiminut Jorma Alatalo ja sihteeri Terttu Jur-
vansuu. Kuva Pertti Kuusisto

KANgAS-JA 
KUDEAUTO

Pudasjärven 
torilla pe 28.3. klo 9-15 

Matonkudetta, 
ontelokuteet, 

poppanakuteet, 
paperinauhat.

Maahantuojalta
 suoraan sarkaa, 

verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo 
Puh. 0500 285 040

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Keskiviikko ”Pikku-lauantai”
klo 19 Tietovisa kilpailut by Marko Koivula

Pubissa 

Perjantaina 28.3.
Karaoke raikaa Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30 Karaoke

Lauantaina 29.3.

Lippu 5€DJ Hammer

Aukioloajat
ma-ti 15-20 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 14-02 • la 13-04 • su 13-18

Pubissa 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Esityspaikka
Taivalkosken
Teatterilla
Kauppatie 11
93400 Taivalkoski

Keväällä 2014
To  27.3. klo 19.00
Su 30.3. klo 15.00

Muut esitysajat

To    3.4. klo 19.00
Su    6.4.  klo 15.00
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

KURENALAN KYLÄYHDISTYS RY
SääNTömääRäINEN 

KEVäTKOKOUS
ma 14.4.2014 klo 18.00 

Pudasjärven kaupungintalolla, Varsitie 7.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
Tervetuloa!

Hallitus

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS

kylätalolla (Niskalantie 9) 
pe 4.4.14 klo 19.

Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi päätetään 
kylätalon mahdollisesta myynnistä.

Kahvitarjoilu.
Sydämellisesti tervetuloa!

Hallitus

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. 

Pudasjärven 
metallityöväen ao 280
KEVäTKOKOUS 

pe 11.4.2014 klo 18.00
Poromiehentie 4, Pudasjärvi

Tervetuloa!
Hallitus

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.

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

REmONTTImYYNTI 
KAIKKI ESITTELYKONEET

ULOS NETTOhINNOIN!

Pesukoneita 7 kpl
Astianpesukoneita 4 kpl

Jääkaappeja, 
jää/pakastekappeja 6 kpl

Liesiä 3 kpl
Televisioita 19-46” 8 kpl

Esim.

myös varastosta yksittäiskappaleita
POISTOhINTAAN!

Hiihtokilpailut 
Hetepirtillä

la 5.4.2014 klo 11 alkaen.
Sarjat alle neljävuotiaasta aikuisiin, 
aikuisten kilpailu on leikkimielinen! 

Kaikki palkitaan pienin palkinnoin. Myytävänä 
vohveleita, kahvia ja makkaraa sekä arvonta. 

Ilmoittautumiset 2.4.mennessä 
hetepirtti@gmail.com tai 040 703 9841.

Järjestäjä Hetekylän NuorisoseuraKUUSAmON 
mUIKKUA

Pudasjärven torilla
pe 28.3. klo 9.00 alkaen

LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi
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ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

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

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-mAATALOUS PUDASJäRVI

Hyödynnä kotitalousvähennys, kun korjaat kotia. 
Meiltä työmiehet ja tarvikkeet!

Reilua asennus-
palvelua:

Remonttipalvelut ja 
apu pienasennuksiin

Reilu Rautia Rahoitus
6 kk korotonta 

maksuaikaa, edullinen 
korko, pieni kuukausierä, 

käy maksuvälineenä 
kaikissa Rautioissa

Edullinen 
rahoituspalvelu: 

Kuljetus-
palvelut:

Tavarat 
toimitetaan 

kotiin, niin pienet 
kuin isotkin

Vuokraus-
palvelu:

Peräkärryn lainaus 
(tavaranostajalle 

ilmainen). 
Puhallusvillakone

Vuokraus-
palvelu:

Nibe aurinko- ja 
maalämpöjärjestelmät

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

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Käyttövesi- ja 
lämmitysputkien uusiminen
Uponor komposiittijärjestelmällä 

Ilmastointikanavien 
puhdistus sekä

ilmastoinnin säätäminen

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

(myös ilmastointikoneiden 
huolto ja vaihdot) 

350€alk.     350€
Tule ja 

pyydä tarjous!

Mitsubishi Electric
ilmalämpöpumput

Kauttamme muun muassa


