
1nro 11 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 20.5.2009

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI nro 11-lehti 2009

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!
• Mittaus • Suunnittelu
• Valmistus • Asennus
• Rahoitus
• Kalusteovet vanhoihin
  runkoihin asennettuna

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-pe klo 9-17, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

TaitoRekku

P. 0400 895 561

Edulliset,
kotimaiset koirien

pakastelihatuotteet.
Myös kotiin toimitus.

Vipstore-tuotteet.

Alkamassa
uudet kurssit

www.kotinet.com/
koirakoulu

ma - pe ma - pe ma - pe
myös kesällä ma - pe myös kesällä

6:30 9:00 Pudasjärvi 15:00 16:00
7:50 10:15 Oulu 13:30 14:40
T T OYS
T Lentoasema

Bussivuorot Pudasjärveltä Ouluun:

T= ajetaan tarvittaessa
Lisätietoja aikatauluista:
puh. (08) 822 052, www.nevakivi.fi

annus H
eipomo L Café

Leipomontie 71

90900 Kiiminki puh. 040 - 195 8430

Parhaat 
täytekakut! 

Soita ja tilaa!

Jumpparyhmä
KAIKEN KUNTOISILLE
ihmisille, ulkona

kesämaanantaisin
klo 18, alk. 1.6.2009

Lisätietoa ja ilm.
puh. 044-2944345.

Hinta 20 e/koko kesä (10
kertaa) tai 3 e/kerta.

NYT

Vetäjänä fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Jumpparyhmä
kesäksi

Ku olis joku kaveri...
...olisi kiva liikkua

Kevään juhliin!

Arvomme 100 euron lahjakortin 11.7.2009
Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

* Käsintehdyt onnittelukortit
* Kalevalakorut, kulta- ja hopeatuotteet
* Muista seinäkellojen ja

 korujen korjaukset liikkeessämme

72 v alan palvelua
Pudasjärvellä

Opintonsa päättäneille, ylioppilaalle, rippilapselle

28 x 95
Lämpök. MÄ

laude

2,92
jm28 x 117

Lämpök. MÄ
terassilauta

2,25
jm

Pistotie 4, Pudasjärvi, puh. 010 2701 303  • Karpalotie 20, Kello, puh. 010 2701 300

28 x 95
Mökkilautaa

0,99
jm

28 x 95
Painekyllästetty

terassilauta

0,89
jm

MAANMAANMAANMAANMAANANTANTANTANTANTAINAINAINAINAINAAAAA
25.5.09 KL25.5.09 KL25.5.09 KL25.5.09 KL25.5.09 KLO 9-17O 9-17O 9-17O 9-17O 9-17

LLLLLVI-CENTERINVI-CENTERINVI-CENTERINVI-CENTERINVI-CENTERIN
UUDEN MYYMÄLÄNUUDEN MYYMÄLÄNUUDEN MYYMÄLÄNUUDEN MYYMÄLÄNUUDEN MYYMÄLÄN
AAAAAVVVVVAJAJAJAJAJAISETAISETAISETAISETAISET

OSOSOSOSOS..... KA KA KA KA KAUPPUPPUPPUPPUPPAAAAATIE 1TIE 1TIE 1TIE 1TIE 1

KKKKKahvitarahvitarahvitarahvitarahvitarjoilu!joilu!joilu!joilu!joilu!
HUIPPUTHUIPPUTHUIPPUTHUIPPUTHUIPPUTARJOUKSIA!ARJOUKSIA!ARJOUKSIA!ARJOUKSIA!ARJOUKSIA!

Tarvikemyynti • Huolto • Urakointi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Alpo Siekkinen 040 350 8905

PPPPPaikalla tehtaan edustajia.aikalla tehtaan edustajia.aikalla tehtaan edustajia.aikalla tehtaan edustajia.aikalla tehtaan edustajia.

SeurSeurSeurSeurSeuraaaaaaaaaavvvvva PUDa PUDa PUDa PUDa PUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVI-lehtiVI-lehtiVI-lehtiVI-lehtiVI-lehti
ilmestyy 3.6.ilmestyy 3.6.ilmestyy 3.6.ilmestyy 3.6.ilmestyy 3.6.

ILMALÄMPÖ-
PUMPUT

KÄYTTÖVESI JA
LATTIALÄMMITYS

JÄTEVESI-
JÄRJESTELMÄT

MAALÄMPÖLÄMPÖPUMPUT

TTTTTererererervvvvvetuloa!etuloa!etuloa!etuloa!etuloa!

Kalastuskilpailu ks s. 6
Huonekaluliike
Heikkilällä arpajaiset.
Täytä kuponki takasi-
vulta ja vie liikkeeseen.
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Iloisia kurssilaisia päätösjuhlassa

Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281

Ilmoitusmarkkinointi:
Pauli Tiiro
045 110 9012

Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585

Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen

Painopaikka:
Suomalainen
Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 11/2009-lehti 11/2009-lehti 11/2009-lehti 11/2009-lehti 11/2009

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

PL 7
93101 Pudasjärvi
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.vkkmedia.fi

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti
ei vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymispäiväs-
tä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti

ilmestyy
3.6.2009

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan joka
 talouteen ja
yritykseen

Pudasjärvellä.

Tietokoneen ajokortti -kurs-
sille osallistui yhteensä 13
opiskelijaa, joista osa osallis-
tui yhteen moduuliin, osa
muutamaan ja kaksi ahke-
rinta osallistui kaikkiin kah-
deksaan järjestettyyn mo-
duuliin. Kaikki kurssilaiset
eivät halunneet suorittaa ajo-
korttikokeita, vaan he osal-
listuivat vain koulutukseen.
Kaksi kurssilaista sai ajo-
korttitodistuksen.

Päätösjuhlaan saapui vii-
si opiskelijaa ja juhlaa vietet-
tiin varsin iloisissa, joskin
haikeissa tunnelmissa. Pää-
tösjuhlan ilmapiiri kuvasti
koko kurssin ilmapiiriä ja

Tietokoneen ajokortti -kurssi päättyi

Viime torstaina vietettiin Pohjantähdessä Tieto-
koneen käyttäjän A-kortin päätösjuhlaa.

Koulutus alkoi marraskuussa ja viimeinen
kurssi-ilta oli toukokuun alussa. Koulutuksen
järjesti JoMMan rahoittama Kohti sähköistä

liiketoimintaa -hanke
opiskelijat totesivatkin, että
kurssilla oli opiskelijoiden
kesken niin hyvä henki, et-
tei kurssilta malttanut olla
pois.

- En edes kaupan remon-
tin aikana malttanut olla
pois, kertoo Jaana Mourujär-
vi. Kesportin remontin aika-
na hän meni vielä iltakurssin

jälkeen takaisin töihin. Myös
Marja-Leena Törrö ehti huo-
mata kurssilaisten kesken
vallinneen hyvän hengen,
vaikka hän ehti osallistua
vain yhteen moduuliin.

Myös kouluttaja Jenny
Kangas oli samaa mieltä
kurssilla vallinneesta hyväs-
tä hengestä ja hän kertoikin

Pudasjärvellä torstaina 28.5
kokoontuvan Yrittäjäillan
vierailevana puhujana on
monitoimimies Mato Valto-
nen, joka tänä talvena tuli
suurelle yleisölle tutuksi
suositun Tanssii tähtien
kanssa ohjelman yhtenä kil-
pailijana.

Mato on valmentanut lu-
kuisia yrittäjäjärjestöjä, kau-
punki ja kuntasektorin yksi-
köitä sekä yrityksiä jaksami-
seen, esimiestyöhön ja luo-
vuuteen. Hän on saanut hy-
vää palautetta räätälöinnis-
tä sekä aidosta heittäytymi-
sestä. Hänet valittiin asiak-
kaiden keskuudessa vuoden
puhujaksi 2008 Speakersfo-
rumilla. Lisäksi Mato on kir-
joittanut kirjan “No sano
naakka kun nokka katkes”
joka on elävä kertomus yrit-
tämisestä, onnistumisesta ja
erilaisista karikoista.

Mato Valtonen on taiteen
ja liike-elämän monitoimi-
mies. Hän on sekä Sleepy
Sleepers- että Leningrad
Cowboys yhtyeiden perusta-
jajäsen ja pitkäaikainen joh-
totähti. Suuri yleisö monesti
pitääkin häntä enemmän hu-
moristisena showmiehenä,
mutta Mato on myös taitava
organisaattori ja liikemies.
Hän on ideoinut ja johtanut
menestyksekkäästi useita
taiteen ja liike-elämän orga-
nisaatioita ja projekteja. Me-
nestyksen ohessa hän on
kohdannut myös vaikeita

hetkiä urallaan. Raskaimpa-
na Wapit yhtiön rakettimai-
sen nousun ja konkurssin.
Mutta vaikeuksista on aina
noustu. Mato Valtosella on
laaja osaaminen luovien or-
ganisaatioiden johtamisesta
ja motivoinnista.

Luennoissaan hän painot-
taa luovuuden ja motivaati-
on merkitystä kriittisenä osa-
na yrityksen menestystä.
Alati kiristyvässä kilpailus-
sa on luovia ideoita ja ajatuk-
sia löydyttävä kaikilta orga-
nisaation tasoilta. Mutta en-
nen kaikkea ihmisen on löy-
dettävä luovuus sisältään.
Kaikki lähtee siitä. Mato on
ihminen joka on elämässään
tehnyt ja nähnyt paljon.

Yrityksiä Valtonen roh-
kaisee kehittämään innosta-
vaan ilmapiiriin, joka syn-
tyy, kun pomolla on pää pil-
vissä mutta jalat maassa.
Johtajan ei pitäisi koskaan
lakata ajattelemasta suuria.
Sana “mahdoton” pitäisi
poistaa kokonaan sanakirjas-
ta. Valtosen oma esimerkki
mahdottoman tekemisestä
mahdolliseksi on puna-ar-
meijan kuoron tuominen
Suomeen ja maailmankiertu-
eelle Leningrad Cowboysin
kanssa.” Useimpina aamui-
na herään siksi, että haluan
saada sen päivän aikana jo-
tain aikaan ja samalla ohjata
pikku purtiloani suuntaan,
jonka horisontissa vilkkuu
utuisena joku unelmistani”,

Mato Valtonen mukana
seuraavassa Yrittäjäillassa

Mato Valtonen on taiteen ja liike-elämän
monitoimimies. Hän on sekä Sleepy Sleepers-

että Leningrad Cowboys yhtyeiden
perustajajäsen ja pitkäaikainen johtotähti. Suuri

yleisö monesti pitääkin häntä enemmän
humoristisena showmiehenä, mutta Mato on

myös taitava organisaattori ja liikemies.

maalailee Valtonen. Hyvän
johtajan ominaisuuksiin
kuuluukin innostuksen ja
innostavuuden ylläpitämi-
nen, oma halu saavuttaa
unelmat tarttuvat herkästi
myös alaisiin.

Sana “kehitys” kuuluu
myös menestyvän yrityksen
strategioihin kuin puolukat
hilloon. Miten pomona miel-
lät tämän sanan? Valtoselle
sana “kehitys” ja “luovuus”
ovat synonyymeja. Eihän
kehitystä tapahdu ilman luo-
vuutta. Ja luovuutta on kaik-
kialla. Osaatko poimia sitä
ympäriltäsi? Hyvän pomon
tehtävä on hyödyntää eri-
laisten ihmisten luovuus. On
täysin väärin aliarvioida ja
ylimielisesti ajatella etteivät-
kö ihmiset huomaisi asioita
tai ettei heillä olisi ideoita,
parannusehdotuksia tai
omaa tahtoa. Tilan antami-
nen tarkoittaa, että kaikilla
on oikeus esittää uusia ide-
oita. Kaikki ideat eivät tie-
tenkään voi toteutua, mutta
kaikkia pitää arvostaa.

Pudasjärven kaupungin,
Pudasjärven Yrittäjien ja Pu-
dasjärven Osuuspankin yh-
teisesti järjestämä yrittäjäil-
ta on torstaina 28.5 klo 17
Pohjantähdessä, jonne odo-
tetaan runsaasti yrittäjiä
mukaan. Illan päätteeksi on
tarjolla salaattipöydän anti-
met.

Heimo Turunen

Mato Valtonen puhumassa muutama vuosi sitten Val-
takunnallisilla Yrittäjäpäivillä Hämeenlinnassa, jossa oli
mukana runsaasti osallistujia myös Pohjois-Pohjan-
maalta

kokeneensa paljon mukavia
hetkiä. Kangas kertoi myös,
että hankkeessa on suunnit-
teilla ajokorttikoulutusta
myös ensi syksylle ja talvel-
le.

Kurssille kannatti tulla
- Ennen kurssin alkamista en
saanut edes konetta auki,
mutta nyt sujuu netin käyt-
tö ja tekstin kirjoittaminen,
toteaa Rauni Jaakola kurssin
hyödyllisyydestä.

- Tätä kurssia voi kyllä
suositella kaikille, kehuu
Mikko Lehtola.

- Iästä riippumatta, jatkaa
Arja Paavola.

Tietokoneen ajokorttitut-
kinnot ovat Tieken hallin-
noimia ja ne suoritetaan
näyttökokeilla, jotka ovat
valtakunnallisesti yhte-
neväisiä. Tutkintojen tarkoi-
tuksena on mitata kansalai-
sen tietoteknisiä valmiuksia
ja todistus on osoitus han-
kitusta osaamisesta.

Tietokoneen A-kortti-
tutkinto uudistui viime syk-
synä ja nykyään tutkinnos-
sa on valinnaisia moduule-
ja. A-korttiin kuuluu kolme
pakollista moduulia ja neljä
valinnaista moduulia voi va-
lita seitsemästä moduulis-
ta. Tutkinnon suorittami-
seen vaaditaan seitsemän
moduulin hyväksytty suori-
tus. A-kortti on suunnattu
tietokonetta työssään ja
vapaa-ajalla käyttäville hyö-
tykäyttäjille.

Kansalaisen @-kortti
on suunnattu kaikille tieto-
yhteiskunnan jäsenille ja so-
pii erityisesti aloittelijoille.
@-kortti muodostuu nel-
jästä moduulista, joiden si-
sällöt ovat samat kuin A-
kortissa.

Mikä on
tietokoneen
ajokortti?
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Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä

Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa
• Intialaista päähierontaa

Studio Kuvakulma siirtyi
toista kuukautta siiten uu-
siin tiloihin Kauppakatu vii-
teen saman katon alle Muoti
Oliivian kanssa. Liikkeen
kuvastudio on alakerrassa,
jossa valokuvaaja Piia Väy-
rysellä on käytössään muka-
vasti kuvaustilaa. Valoku-
vaajan luovuus ei kuiten-

kaan rajoitu liikkeen seinien
sisälle, vaan hän mielellään
kuvaa asiakkaitaan mitä eri-
laisimmissa paikoissa.

Piian mukaan jokaisen
elämässä on joitakin tärkei-
tä kohokohtia, joista halu-
taan muistoksi valokuvia.
Monista tapahtumista ei juu-
ri jääkään muuta konkreet-

Piia Väyrynen on ammattivalokuvaaja. Hän on opiskellut
Visuaaliviestinnän instituutissa Tampereella. Hän on ollut alalla 15 vuotta.
Ennen 3,5 vuotta sitten Kurenalle perustamaansa valokuvausliikettä Pia
ehti toimia kuvaajana Ruotsissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella.  studio

KuvaKulma-niminen yritys on palvellut pudasjärveläisiä kaikissa
valokuvaukseen ja kehystämiseen liittyvissä asioissa vuodesta 2005.

Kuva syntyy tarinasta

tista kuin kuvat mielikuvien
lisäksi.  Monille riittikuvat
ovat tärkeitä.

- Otan perinteisiä hää-,
rippi-, ylioppilas- sekä mui-
ta muotokuvia, koska monet
haluavat laittaa niitä kehys-
tettyinä kirjahyllyynsä, Piia
kertoi esitellessään otoksi-
aan.

 Piia Väyrysen  mukaan  hyvällä kuvalla pitää olla jokin tarina.

Piia Väyrynen käy  myös
tilauksesta erilaisissa tapah-
tumissa kuvaamassa, kuten
toissa viikonloppuna olleilla
Hyvän Olon Messuilla.

Hyvä kuva
syntyy tarinasta
Kun tutustuu Piian ottamiin
valokuviin, huomaa että hän
ei ole perinteinen eikä ihan
tyypillinen “tästä poikki ja
pinoon” -muotokuvaaja.
Hän lähestyy kuvauskoh-
detta eri näkökulmista ja et-
sii ottamilleen kuville yksi-
löllisiä viitekehyksiä, joissa
näkyy kuvattavan elämänta-
pa tai tyyli. Kaikki tietenkin
tapahtuu yhteistyössä ku-
vattavien kanssa.

Hyvä kuva syntyy Piian
mukaan tarinan pohjalta.

-Kuvassa pitää olla joku
idea tai ajatus eikä vain räp-
säytetty, Piia neuvoi ja opasti
käyttämään erilaista kuva-
kulmia, jolloin saa tavallises-
takin kasvokuvasta mielen-
kiintoisen.

Netistä löytyvä studio
KuvaKulman kuvagalleria
paljastaa olennaisen piirteen
valokuvaaja Piia Väyrysestä.
Paitsi ammattitaitoinen, hän
on myös luova.

Piia opastaa myös muita
valokuvauksen saloihin. Hil-
jattain olleella Piian järjestä-
mällä kurssilla oli ollut in-
nokkaita oppilaita.  Digika-
meran käyttäminen on tuo-
nut tavalliselle amatööriku-
vaajallekin aivan uusia mah-
dollisuuksia, mutta myös
uusia haasteita, joiden hallit-
seminen edesauttaa parem-
pien otosten ottamista.

Moni tykkää kuvata eläi-
miä, lintuja ja luontoa. Mitä-
pä Piia mieluummin kuvaa?

- Tykkään ihmisten ku-
vaamisesta. (rr)

Lähetehoidot, hieronta
Pudasjärvi: Fysiopalvelun tiloissa,

Jukolantie 6
Taivalkoski: Urheiluhieroja Ritun tiloissa,

Talonpojantie 8 B 15

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

MAKEN RAKENNUS- JA
HUOLTOPALVELU

Puh. 040 5541 689
maken.rakennus@dnainternet.net

• uudisrakentaminen
• korjaus- ja saneeraustyöt
• laatoitukset, tapetoinnit

• ym. sisustustyöt
• mökkihuolto, siivouspalvelut

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS JOPA 6000 EUROA!

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Avoinna
ma-pe 8-20
la-su 9-18

helatorstaina
21.5. 9-18

PUUTPUUTPUUTPUUTPUUTARHAPARHAPARHAPARHAPARHAPÄIVÄIVÄIVÄIVÄIVÄÄÄÄÄTTTTT
PE 22.5.PE 22.5.PE 22.5.PE 22.5.PE 22.5. J J J J JA LA 23.5A LA 23.5A LA 23.5A LA 23.5A LA 23.5
Tarha täynnä tarjouksia

Kaikki koristepensaat 5,90
Kaikki monivuotiset kukat 30,-/10 kpl
Komeat pelargoniat 18,-/4 kpl
Valkoinen Marketta 20,-/5 kpl
Tuuheat petuniat 10,-/10 kpl
Orvokit 10,-/12 kpl ja 15,-/20 kpl

...JA PALJON MUITA TARJOUKSIA.
TERVETULOA KUKKALOISTOON!

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi, P. (08) 824 335

PUDASJÄRVI-lehti
netistä

www.pudasjarvi-lehti.fi

Lue
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LC Hilimojen presidentti Terttu
Ahonen avasi messutapahtuman.
Hän kertoi liontyön olevan sitou-

tumatonta palvelutyötä. Auttami-
sen kohteena ovat eri ikäluokat
sekä Suomessa että maailmalla.
Tänä vuonna teemana on ollut
“Yhdessä nuorten kanssa”. Mes-
sujen tuotto käytetäänkin Pu-
dasjärven lasten ja nuorten hy-
väksi.
LC Hilimojen presidentti Terttu
Ahonen avasi messutapahtuman

Pudasjärven kaupungin terveh-
dyksen esitti kaupunginjohtaja
Kaarina Daavittila, itsekin Hilima.
Hänen mielestään hyvä olo syntyy
eri ihmisille erilaisista asioista, joi-
ta ovat esimerkiksi oppimisen ilo,
ystävät, perhe, tasapainoinen mie-
li ja omakohtainen usko. Elämän-
iloa voivat antaa kotisauna, maton-
pesu ja matkailu. Ihminen voi naut-
tia elämästä, vaikka tietää, ettei ole
täydellinen eikä kaunein. Pudasjär-
vi on hänen mielestään paras koti-
paikka, jolla on hieno luonto, nok-
ka nousussa ja siipien alla raikasta
tuulta.

Kotikaupungin tyttö
Tiina Pitkänen esiintyi messuilla
useaan otteeseen. Monet messuvie-
raat tulivat katsomaan kotikau-
pungin tyttöä, jonka tunsivat enti-
sestään ja jonka kehitystä he ovat
vuosien varrella seuranneet. Tiina
puolestaan koki tämän positiivise-
na asiana ja nautti selvästi esiinty-
misestä tutulle yleisölle. Tunnetuin
Tiinan esittämistä lauluista oli lis-
toillekin noussut Jussi Rasinkan-
kaan säveltämä ja Turkka Malin sa-
noittama “Yksinäisin tyttö kau-
pungin”.

Muotinäytös
musiikin tahdissa
Kevään ja kesän muotia esiteltiin
kahteen otteeseen messujen aikana.
Mannekiineina toimivat pääasias-
sa pudasjärveläiset lapset, nuoret
ja aikuiset. Vaatteet oli saatu pai-
kallisista liikkeistä. Muotinäytök-
sen oli suunnitellut ja ohjannut Aija
Taipale.

Esitys sujui rivakasti musiikin
tahdissa. Saimme nähdä erilaisia
yhdistelmiä arkisista vaatteista
juhla-asuihin. Mukana oli myös
vapaa-ajan puvustoa.

Aikuisten nykymuoti on rentoa,
pellavaakin käytetään paljon. Far-
kut ovat edelleen muotia, samoin
capri- ja pussilahjehousut. Naisten
tunikat ovat monikäyttöisiä. Niitä
voi pitää tavallisten housujen tai
legginsien kanssa. Vyötärö on nor-
maalia korkeammalla. Valkea väri
on kesällä aina ajankohtainen, mui-
ta tämän kevään muotivärejä ovat
turkoosi, karamellin punainen ja
beige.

Teija Niemelän mukaan lasten
muoti ei vaihdu niin selkeästi kuin
aikuisten muoti. Asut voivat olla
joko selkeän yksivärisiä tai värik-
käitä, kuten vihreitä, korallin pu-
naisia ja liloja. Vaatteissa voi olla
isoja kuvioita. Juhlavaatteet voivat
olla hillittyjä luonnonvaaleita tai
mustavalkoisia. Tyttöjen muotia
ovat lyhyet tai pitkät mekot ja leg-
ginsit, poikien taas bermudasortsit.
Nuorille pojille on nykyään saata-
vissa kokopukuja, kauniita paitoja
ja solmioita.

Liikuntaesitys
Pudasjärven urheilijoiden voimis-
telujaoston viisi tyttöä esitti musii-
kin säestyksellä ohjelman “Jump-
pakoulu 4. - 6. luokka”, jonka oh-
jaus oli Hanna Illikaisen ja Inka Ki-
pinän käsialaa.

Heidän jälkeensä tuli hattupäi-

nen HipHop-ryhmä, jonka ohjaaja
oli Sofia Vesa. Nämä esitykset kiin-
nostivat etenkin samanikäisiä nuo-
ria ja heidän vanhempiaan.

Perusterveydenhuolto
satava arvoonsa
Professori Lauri Nuutinen oli tut-
tu esitelmöitsijä pudasjärveläisille
jo edellisiltä messuilta. Hänen lu-
entonsa otsikko sisälsi hienovarai-
sen viitteen siitä, että terveyden-
huollon alalla on vielä parannetta-
vaa.

Yhteiskunnan ja kodin yhteistyö
on tärkeää, sillä kodissa luodaan
perusteet terveelliselle elämälle.
Suomalaisista menestystarinoista
voisi mainita keski-iän nousun, sy-
dän- ja verisuonitautien sekä tupa-
koinnin vähenemisen, hammaster-
veyden paranemisen ja itsemurhi-
en laskun. Uhkatekijöitä taas ovat
alkoholin käytön lisääntyminen ja
ylipaino, vaarana aikuisiän diabe-
tes, eikä tupakointikaan ole vielä
ohitettu ongelma.

Psykiatriassa podetaan lääkäri-
pulaa, koska monet lääkärit ovat
siirtyneet yksityispuolelle. Joka vii-
dennellä nuorella on nykyään mie-
lenterveysongelmia. Siksipä esi-
merkiksi koulukiusaaminen olisi
saatava kuriin.

Professori Nuutisen mielestä
perusterveydenhuolto olisi saatava

Päivä Hyvän Olon Messuilla
 Väljät messutilat saivat kiitosta sekä näytteilleasettajilta että yleisöltä.

- naisklubi, 26 jäsentä, perustettu 16.1.2005
- kokoontuu kerran kuussa
- kuuluu jäsenenä maailmanlaajuiseen Lions-liittoon,
  joka poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö
- kansainvälinen teema “Me palvelemme”, Hilimojen teema
  “Joka iloa tuottaa - hän iloa saa”
- jäsenet eri ammattiryhmistä
- hankkii rahaa vapaaehtoistyöllä mm. myymällä sinappia,
  järjestämällä messuja, keräyksiä ja konsertteja
- avustanut mm. kansainvälistä näkökampanjaa, jakanut
  omalla paikkakunnalla stipendejä lapsille ja nuorille sekä
  sosiaaliavustuksia lapsiperheille

LC PUDASJÄRVI/ HILIMAT PÄHKINÄNKUORESSA

Hyvän Olon Messut pidettiin Pudasjärvellä toista kertaa.. Ne olivat tällä kertaa
liikuntahallilla, koska viime keväänä tuli palautetta edellisen paikan ahtaudesta.  Väljät

tilat saivatkin kiitosta sekä näytteilleasettajilta että yleisöltä. Messupäivään sisältyi
monenlaista ohjelmaa sekä erilaisia tuote-esittelyjä. Ajan 9 - 16 hallilla  sai kulumaan

ohjelmaa seuraten sekä tuotteisiin tutustuén.

arvoonsa. Julkinen terveydenhuol-
to pyrkii pitämään ihmiset tervei-
nä, ei rahastamaan heillä. Hänen
mielestää palvelusetelit edistävät
hoitoonpääsyä.

Terveydenhuoltolakia uudistet-
taessa sosiaali- ja terveydenhuollon
olisi hyvä kuunnella toisiaan, kos-
ka monet terveysongelmat voivat
johtua sosiaalisista ongelmista.

Professori Lauri Nuutinen on tut-
tu esitelmöitsijä pudasjärveläisil-
le jo edellisiltä messuilta. Hän
totesi puheessaan muun muas-
sa, että yhteiskunnan ja kodin
yhteistyö on tärkeää, sillä kodis-
sa luodaan perusteet terveelli-
selle elämälle.

Kevään ja kesän muotia esiteltiin kahteen otteeseen messujen aikana. Mannekiineina toimivat pää-
asiassa pudasjärveläiset lapset, nuoret ja aikuiset.

Messuvieraita oli aika ajoin tungokseen asti.

Birgitta Ojala juonsi messutapahtuman, jonka tuotto käytetään
Pudasjärven lasten ja nuorten hyväksi.
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Päättäjien ja tekijöiden pitäisi pu-
haltaa yhteiseen hiileen.

Uusia tulevaisuuden haasteita
ovat monikulttuurisuus, ikäraken-
teen ja huoltosuhteen muutos, ter-
veyserojen lisääntyminen sekä
päihde- ja huumeongelmat.

Kovien arvojen maailmassa tär-
keitä ovat hyvät ihmissuhteet, ter-
veet elämäntavat, luonto, kirjalli-
suus ja usko tulevaisuuteen.

Messuarvontaa odotettiin
Moni messuarpoja ostanut odotti
innokkaasti iltapäivää, jolloin jul-
kistettiin arvonnan voittajat. Pää-
palkintona oli tasokas polkupyörä,
jonka sai Siiri Sarajärvi. Muutkin
palkinnot löysivät omistajansa.
Näytteilleasettajilla oli myös mah-
dollisuus julkistaa arvontojensa
palkitut.

www.pudasjarvi-lehti.fi

VAIHTOAUTOJAMME

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16, Oulu

p. (08) 344134
Ark. 9-17, La 10-14

0400 430 910
0400 680 670

www.oulunautoporssi.fi 

MB E220 CDi ilmast. -04 22900 €
Citroen C5 2.0HDi farm -07 15900 €
Audi A6 2.0i ilmast. -04 15400 €
Toyota Avensis 2.0D4D farm ilmast. -04 14300 €
BMW 525d farm ilmast. -02 12900 €
BMW 320i Coupe ilmast. -99 12900 €
Volvo S60 2.4i aj.158tkm ilmast. -01 11900 €
Opel Vectra 2.2i autom. 
aj.165tkm ilmast. -03 10900 € 
Ford Mondeo 2.0TDCi ilmast. -03 10500 €
Skoda Octavia 1.9TDi farm ilmast. -04 9600 €
Toyota Avensis 2.0 D4D -02 9500 €
VW Golf 1.9TDi aj.170tkm -02 9500 €
Nissan Primera 2.0i farm ilmast. -02 8900 €
Toyota Avensis 2.0D4D farm paku -03 8890 €
VW Passat 1.6i aj.79tkm 1-omist. -98 8500 €
Audi A4 2.4i farm ilmast. -99 8300 €
Peugeot 307 2.0HDi farm ilmast. -03 7650 €
Nissan Maxima QX 3.0V6  ilmast. -02 7500 €
Fiat Stilo 115JTD 
aj.127tkm ilmast.webasto -03 7500 € 
Renault Scenic 1.9TDi ilmast. -02 7200 €
Renault Scenic 1.6i aj.140tkm ilmast. -02 6900 €

Ford Focus 1.6i aj.137tkm farm -01 6850 €
Seat Cordoba 1.9SDi farm aj.168tkm -03 6700 €
Seat Cordoba 1.4i aj.140tkm -02 6400 €
Fiat Stilo 1.6i farm ilmast. -04 5900 €
Opel Vectra 2.0TDi aj.195tkm ilmast. -00 5900 €
Renault Megane 1.9TDi
aj.120tkm ilmast. -00 5900 €
Opel Astra 1.6i aj.180tkm -00 5700 € 
Daewoo Matiz 1.0i aj.120tkm ilmast. -04 5600 € 
VW Bora 1.9TDi -00 5500 €
Nissan Almera 1.6Si aj.170tkm -99 4900 €
Suzuki Alto 1.0i aj.9000km 1-omist. -01 4900 €
Saab 9-3 2.0 ilmast. -98 4500 €
VW Corrado 2.9VR6 aj.149tkm -92 4450 €
Nissan Almera 1.6i 4-ov -98 4450 € 
Citroen Berlingo 1.4i multispace  -98 4350 €
Fiat Punto 1.2i aj.150tkm -03 4250 €
Citroen Xsara 2.0HDi ilmast. -00 3800 €
VW Vento 1.8CL autom. aj.126tkm -96 3500 € 
Fiat Punto 1.2i aj.145tkm  -01 3450 €
Audi 80 2.8E  -92 3450 €
Peugeot 306 2.0HDi -00 3150 €
Suzuki Alto 1.0i aj.76tkm -00 2800 €

Renault Megane 1.6 -97 1990 €
VW Polo 1.9SDi -96 1800 € 
Peugeot 306 1.6i -96 1450 €
Toyota Hiace 2.4D pitkä sis.alv -02 10900 €
VW Transporter 1.9TDi sis .alv -01 9500 €
Nissan Vanette 2.3D -97 4900 € 

Muotiesitys sujui rivakasti liikunnan ja musiikin musiikin tahdissa. Kuvassa Vaatemallien liikunnalli-
nen esitys hulahula-vanteiden kera.

Messut toivat piristystä
Pirjo Leino: “Epäröin tulla, kun en
ole koskaan ennen ollut esittele-
mässä firmaani messuilla. Sain roh-
kaisua, ja olen nyt tyytyväinen.
Hoitoja varattiin ja lahjakortteja
ostettiin äitienpäiväksi.”

Ahti Nivakoski:”Messut tuovat
piristystä. Väkeä oli paikoitellen
runsaanlaisesti. Myimme kohtuul-
lisen paljon lenkkareita. Pitää olla
tyytyväinen. Onnistunut tapahtu-
ma. Toivon, että messut ensi vuon-
nakin. Tila hyvä.”

Marko Koivula: ”Ihan OK. Hy-
vin väkeä. Tärkeintä, että tuotteita
saatavilla. En etukäteen uskonut-
kaan, että teen kauppaa runsaasti,
vaan että esittelen tavaroita, joita
voi myöhemmin hankkia. Tila oli
mielestäni liian iso, viime vuonna
tunnelma tiiviimpi. Tietysti sellai-
selle, jolla paljon tavaraa, iso tila
hyvä.”

Irma Paavola: “ Messut hyvin
toteutettu. Liikuntahalli tilava,
penkeiltä saattoi katsella ohjelmaa.
Mukava, että järjestetään.”

Terttu Ahonen: “Mielestäni
messut sujuivat, niin kuin suunnit-
telimme. Hyvä, kun voimme nyt ja-
kaa lapsille ja nuorille runsaasti sti-
pendejä. Muistan itse hyvällä, kun
lukioaikana sain Pudasjärven lio-
neilta stipendin Lontoon-matkaan.
Ilman sitä en olisi sinne päässyt.”

Teksti: Pirkko Polvi
Kuvat: KuvaKulma/Piia Väyrynen

Messuarpojen palkinto oli polkupyörä, jonka voitti Siiri Sarajärvi.
Aila Helve pitää arpalaatikkoa onnettaren koukkiessa voittoarpaa.

Kotikaupungin tyttö. Tiina Pitkä-
nen esiintyi messuilla useaan ot-
teeseen. Monet messuvieraat
tulivat katsomaan kotikaupungin
tyttöä, jonka tunsivat entises-
tään ja jonka kehitystä he ovat
vuosien varrella seuranneet. Tii-
na nautti esiintymisestä tutulle
yleisölle.
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Määräaikaista 
kaikki on vain
Juuri nyt on hyvä hetki vaihtaa 

sähkösopimuksesi Energiapolarin 

määräaikaiseen Polar Takuu – sähkö-

sopimukseen. Hinta on heilahtanut 

eduksesi ja kun teet tasahintaisen 

sopimuksen nyt, on sähkösi takuu-

varmasti edullista seuraavat 24 

kuukautta. Jotkut asiat elämässä 

on hyvä ottaa määräaikaisena.

S-Etukortilla Bonusta 
kaikkialle Suomeen.

Tutustu koko tuoteperheeseen ja tee sopimus osoit-
teessa www.energiapolar.fi. Liity samalla postituslistal-
lemme ja osallistut lahjakorttien arvontoihin (jokaisessa 
arvotaan 500 euron lahjakortti S-ryhmän myymälöihin). 
Arvonnat suoritetaan 31.3.2009, 30.6.2009, 30.9.2009 
ja 31.12.2009.

www.energiapolar.fi

Kansalaisopiston ja Työkes-
kuksen taidepiiriläisten töi-
den näyttely
4.5. - 28.5. kirjastossa.
Karhunveistoviikko
Livon koululla 20.5. - 23.5.
Maalauksia ja ikoneita
14.5.-24.6. Taidehuone Pudikis-
sa.
Vuodenajat-näyttely
24.5.- 24.7. Syötteen luontokes-
kuksessa. Fotoclub AntKaPan
luontokuvia luonnonilmiöistä eri
vuodenaikoina.
Kansallispuistopäivän retki
Teerivaaraan
23.5. Lähtö Syötteen luontokes-
kukselta klo 11.Opastettu retki
Syötteen kansallispuiston uudel-
le osalle Teerivaaraan. Retken
aikana kävellään noin 4 km.
Omat eväät ja vedenpitävät ken-
gät mukaan!

Kiihdytys- ja testipäivä
23.5. Pudasjärven Ilmailukeskuk-
sella. Tule testaamaan ajoneuvo-
si suorituskyky varttimaililla
(402 m) valvotuissa olosuhteis-
sa.  Myytävänä kahvia, makkaraa
ja muuta mukavaa.
Golf-kauden avaus
24.5.  klo 12 Koillis-Golfin ken-
tällä. Ohjelmassa kesän avaus-
lyönti, avauskierros, kesän toi-
minnan esittely.
Satutuokio kirjastossa
27.5. klo 9.30-10.15. Tervetulleita
ovat kaikki 3–5 v. lapset vanhem-
man tai hoitajan kanssa.
Sirkus Finlandia
31.5. klo 17. Kurenalan koulun
kentällä.
Cooperin testi
1.6. klo 20.00  Suojalinnan ur-
heilukentällä
Tanssit Möykkälässä
Puhoksella 6.6. klo 21.

Mitä tehdä? Minne mennä?

Tapahtumista voi ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-
lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta.
Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, p. 040 517 6347
marko.puurunen@luukku.com

• Maansiirtotyöt
• Kaivutyöt
• Maisemointityöt

MAARAKENNUS PUURMAARAKENNUS PUURMAARAKENNUS PUURMAARAKENNUS PUURMAARAKENNUS PUURUNEN OUNEN OUNEN OUNEN OUNEN OYYYYY

• Nykyaikaiset
  jätevesijärjestelmät
• Sorat • Murskeet • Hiekat
• Myös seulotut lajikkeet

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

KAIKKI RAKENNUSTYÖT,
SANEERAUKSET, MUUTOSTYÖT

SEKÄ SUUNNITTELU
TUNTITYÖNÄ TAI URAKKANA

PUDAS RAK-SA

VUOKRATTAVANA:
• Iso Lapinkota täydellisellä
  keitto- ja paistovarustuksella
• Juhlateltta 6x12 m/80 henkeä
• Juhlateltta 5x8 m
• Juhlateltta 3x8 m

NURMIKOIDEN LEIKKAUKSET

Tanssit Hampushallilla
6.6.klo 21.
Pohjolan luonnonkukkien
päivän kasviretki
14.6.  Yhteislähtö kimppakyydeil-
lä Syötteen luontokeskukselta
klo 10.00.
Cooperin testi
15.6. klo 20.00  Suojalinnan ur-
heilukentällä.
Kupson Kutsun 10-vuotis-
juhlavaellusviikko Jaurakka-
järvellä 8.6.-14.6. Luontopol-
kuun liittyviä tapahtumia. Pääta-
pahtuma 13.6.
Kupson vaellus
12.6. ks ilm. tällä sivulla.
”Mustaa valakosella”/ Hete-
kylän vanhoja valokuvia
15.6.- 31.7. Hetepirtillä.
Susisuon hartaustilaisuus
17.6. klo 20.00 Susisuon poro-
aidalla.

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja
pituus (todistajien 2 kpl nimet mukaan),
pyyntipaikka, pyyntitapa ja mielellään kuva
mukaan (ei pakollinen).
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Kalastusalue: Pudasjärven kylän osakaskunnan vesialueet
Pyyntilajina ainoastaan HAUKI.
HUOM! kohta 4 ja pyyntitapa on vapaa.

Pudasjärven kylän osakaskunta järjestää

Kilpailuaika: 20.5.2009 - 30.6.2009

Sarjat:
1. Miehet
2. Naiset
3. Nuoret alle 16 v
4. Palkinto arvotaan kaikkien kesken.

Mukaan kelpuutetaan kaikki kalalajit

Tiedot kaloista osoitteeseen:
Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi Timonen-Nissi
Rissasentie 26, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostilla: kalakilpailu@gmail.com

kalastuskilpailun

Lisätietoja numerosta 0400-122696 Jussi Timonen-Nissi

Jokaisessa
sarjassa palkin-
tona 50 euron

lahjakortti
Pudasjärven
Kesporttiin
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon ja Taivalkosken sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Pölkky Metsä, Salla
Puh. 0400 178 677

Pölkky Metsä, Suomussalmi
Puh. 040 5159 779

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kaikki sahaukset ja
höyläykset
Myös ANTIIKKIPANEELIT
 ja LISTAT

LIIKKUVA SAHAUSLIIKE
Rauno Seppänen
puh. 0400 212 356
saha@puolankalainen.com

INSTA 142-lujuus-
lajittelustandardi

Kaikki sahaukset ja
höyläykset 30 v. kokemuksella

Autokorjaamo

Myllyvaarantie 541, 93277 Iinattijärvi

TH-MOTOR
Jouni Vikström

Puh. 040 536 6750

Erkki Herukka, Jukka Herukka, Pentti Räisänen sekä
Jorma Alatalo korjaamassa Kupson Kutsun pitkospui-
den pahimpia lahokohtia.

Lintulaudan ympärillä käy edelleen kova siipien vilske äi-
tienpäivän jälkeisellä viikolla, sillä viherpeipot, vihervarpu-
set ja punatulkut eivät näytä hakeutuvan pesimäpuuhiin-
sa. Lienevätkö kelit vielä niin koleat, että linnuillakaan ei
ole kevättä rinnassa.

Kirjosieppo ilmaantui 5. toukokuuta pesäpönttöjä tarkas-
tamaan. Kirjosiepon kanssa samana päivänä teki pääsky-
nen ylilennon ja laulaa lurautti lyhyen pätkän. Vanhan sa-
nonnan mukaan pääskysestä ei ole päiväkään kesään. Lie-
nee uskomista, vaikka siltä ei tunnukaan.

Pajulinnun surullinen laulunsäe alkoi kuulua 12. päivä-
nä tätä kuuta. Joinakin kesinä sen laulu aivan täyttää lähei-
sen pajukon, jossa moni muukin pensaikossa viihtyvä lintu
tuntuu viihtyvän. Lehtokurppa tekee iltaisin reviirilentoaan
ja kurnuttaa mennessään. Käen kukunnan kuulin 18.5.

Kevään ensimmäiset kukkaset ovat myös jo puhjenneet.
Vielä 1960, kun kerättiin kasveja kasvistoon, ei kasvanut
kotipihallani leskenlehtiä. Nyt niitä kasvaa.

Sorateiden varsilta tapaa aamuvarhaisella ja illansuussa
kanalintuja, jotka käyttäytyvät aika rohkeasti. Linnut saat-
tavat juosta tovin aikaa hiljaa liikkuvan auton edessä.

Kevät on vääjäämättä vaihtumassa kesäksi. Puiden ja
pensaiden silmut aukeavat ja hento vihreys täyttää metsät
ja niityt. Edessä olevaa kesää jään mielenkiinnolla odotta-
maan, sillä lehdissä on ollut monenlaisia sääpovauksia. Tai-
dan laittaa lintulaudankin kesätelolle ja antaa Luojan ruok-
kia luodunsa. (rr)

Käki kukkuu jo!Lintulaudan
kuulumisia

Kupso kutsuu vaeltamaan
Valmistumisensa jälkeen
Kupson Kutsu rankattiin
Suomen toiseksi parhaim-
maksi luontopoluksi. Korpi-
sen kyläseura järjestää kesä-
kuun 12. päivänä juhlavael-
luksen Kupsoon, jossa on
mahdollisuus vaeltaa kol-
mea eripituista reittiä. Vael-
lus on osa Pudasjärven 370
juhlavuoden tapahtumia.

Pudasjärven Jaurakkajär-
velle 1990-luvun lopulla val-
mistunut Kupson Kutsu -
luontopolku johdattaa vael-
tajansa Kupsonvaaran syliin.
Polku kulkee erilaisten vaih-
televien metsämaisemien
kautta. Polun korkeimmalta
kohdalta avautuu huikaise-
van komea vaaramaisema.

Kulkija voi valita kolme
erilaista ja eripituista polkua.
Lyhin polku on neljän kilo-
metrin pituinen Elämyspol-
ku. Se on helppokulkuinen ja

johdattaa kulkijan Suipuno-
jan notkelmassa olevalle sau-
nalle ja puolikodalle.  Sauna
on vapaasti vaeltajien käy-
tössä.

Lumouspolku on hieman
pitempi kuin Elämys. Ni-
mensä mukaisesti polku lu-
moaa Isojyrkän näköalapai-
kalle kiivenneen kulkijan.

Keidaspolku on 9,1 kilo-
metrin pituinen ja sen varrel-
la on Lohilampi. Paikalla ole-
valla laavulla voi vaikka ui-
nahtaa ja nauttia eväänsä.

Polkujen varsille pystyte-
tyt 18 opastaulua helpotta-
vat tutustumista ympäröi-
vään luontoon. Juhlavael-
lukselle johdattava Jorma
Alatalo lupautui kertomaan
tauluista tarkemmin.

Polku on helppokulkui-
nen, sillä vaativien paikkojen
ylitse johtavat pitkospuut.

Kulkurin HopeaPuoti
Kevään juhliin ja valmistujaisiin

Tervetuloa tutustumaan

Koillis-Golfin kenttä sijaitsee
Pudasjärven keskustasta
noin 15 kilometriä Kuusa-
moon päin. Kuusamontieltä
on opasteviitta Koillis-Golfin
kentälle käännyttäessä. Koil-
lis-Golfin avajaisia vietetään
sunnuntaina 24. toukokuuta
kello 12 alkaen.

Luvassa on kauden ava-
uslyönti sekä asiaa kesän ta-
pahtumista.  Koillis-Golfin
kenttä ja harjoitusalue sopi-
vat sekä aloittelijoille että
pidemmälle ehtineille golffa-
reille. Peliluvan eli green car-
din suorittamista ei kentällä
vaadita, vaan kuka tahansa
saa peliin tutustumisen jäl-
keen kiertää kentällä.

Koillis-Golf tekee yhteis-
työtä myös kuntoliikunta-
palveluita tarjoavan Pekka
Kinnusen kanssa, joka huo-
lehtii kentän toiminnasta.
Hänen kauttaan seura saa jä-
senilleen myös edulliset
GreenFeet kausikortin muo-
dossa.

Koillis-Golf ry:n jäsen-
maksut toivotaan maksetta-
van juhannukseen mennes-
sä. Aikuisille maksu on 20

Koillis-Golf
avaa kesäkauden

euroa ja junioreille (alle 18-
vuotiaille) maksu on 10 eu-
roa. Tällä hetkellä seurassa
on jäseniä vajaa 90. Koillis-
Golfin alueella sijaitsee myös
ProShop, josta saa vuokrat-
tua pelivälineitä, maksaa
pelikierrokset sekä osallistua
jäseneksi tai kilpailuihin. Li-
säksi ProShopista löytyy
kahvio, josta saa virvokkei-
ta ja pientä purtavaa.

Kilpailukalenteria laadi-
taan parhaillaan ja se julkais-
taan ProShopin ilmoitustau-
lulla piakkoin. Tulevaksi
Koillis-Golf ry:llä on jo haas-
teita luvassa, sillä työn alla
on järjestää kilpailut Koillis-
Golfilla muun muassa Kuu-
samon ja Paltamon seurojen
kesken. Viikkokisoja järjeste-
tään koko kesä ajan. Kesän
kilpailuista kerätään Ran-
king .pisteitä, joiden perus-
teella lasketaan kesän Ran-
king –sijoitus.

Lisätietoja seurasta ja ken-
tästä saa Kollis-Golf ry:n in-
ternetsivuilta sekä seuran
puheenjohtajalta Jari Jussi-
lalta.

Pudasjärvellä käsinvalmistettuja
hopeakoruja!
TTTTTutustu vutustu vutustu vutustu vutustu valikalikalikalikalikoimaammeoimaammeoimaammeoimaammeoimaamme
nettimnettimnettimnettimnettimyymälässämmeyymälässämmeyymälässämmeyymälässämmeyymälässämme.....
Koruja myös myynnissä
Kädentaitajissa Jukolantie 8.
Meiltä myös lahjakortit
Puh. 0400-496107, 045-6316361

www.kulkurinhopeapuoti.com

...leskenlehti näin
kukkaan ehti...
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Metsäkeskuksen metsätalo-
usesimies Hannu Ihmeen
kontolla ovat muun muassa
soiden kunnostusojitukset.
Suot eivät ole metsätaloudel-
lisesti kovin arvokkaita ellei
vesitaloutta ole saatu hoidet-
tua kuntoon ojituksella.

Muutama vuosikymmen
sitten Pudasjärvellä ojitettiin
soita hyvin paljon. Nyt on
nähtävillä ojituksen tulokset
eli ojitetut suot on saatu tuot-
tamaan.

Viime viikolla Taipaleen-
harjulla tehtiin ojienkunnos-
tustöitä Erkki Taipaleen
mailla. Hän oli varsin tyyty-
väinen metsänkasvuun alu-
eella, jossa ensimmäinen oji-
tus oli tehty joku vuosikym-
men sitten.

- Nyt tälle ojitusalueelle
on jo tehty harvennushak-
kuita, kertoivat Metsäkes-
kuksen metsätalousesimie-
het Hannu Ihme ja Jussi Ti-
monen-Nissi.

Kemera-tukea
Ojia kaivetaan Pudasjärvel-
lä tänä vuonna 250 – 300 ki-
lometriä. Ojituksia tehdään
eri puolille kaupunkia. Oji-
tukset painottuvat kylien lä-
hituntumaan ja jokien varsil-
le, joissa yksityisten omista-
mia niittymaita.

- Ojitukset lähtevät usein-
kin metsänomistajien tar-
peista, jolloin aloitetaan
suunnittelutyöt. Samalla
ryhdytään ojitusasiaa mark-
kinoimaan vieressä oleville

maanomistajille, koska yh-
teishankkeena tuet ovat pa-
rempia. Samalla saadaan ve-
sitalous paremmin toimi-
maan laajemmalla alueella,
Metsäkeskuksen miehet ker-
toivat.

- Tuet ovat Valtion Keme-
ra-tukia ja liittyvät valtion
kestävän metsätalouden ra-
hoitukseen. Valtio varaa
vuosittaiseen budjettiin
määrätyn rahasumman Ke-
meraan ja sen mukaan toimi-
taan, Ihme ja Timonen-Nissi
selvittivät rahoituskäytän-
töä.

- Ihme kertoi, että Keme-
ra-tuen saa, jos edellisestä
ojituksesta on kulunut yli 20
vuotta ja puuston kasvu on
selvästi elpynyt. Vanhan oji-
tuksen viereen voidaan teh-
dä lisäojia tarvittaessa. Myös
sarkojen halkaisu on mah-
dollista.

- Taipaleenharjun ojitus-
työmaalla oli mukana myös
Kauko Tervonen, joka on
tehnyt ojalinjoja jo kolme-
kymmentä vuotta.

Kulkuyhteydet kuntoon
Ojituksen yhteydessä voi-
daan tehdä ojapenkalla kul-
keva pengertie kulkuyhteyk-
sien parantamiseksi. Penger-
tien kustannukset ovat var-
sin alhaiset. Myös siihen saa
Kemera-tuen.

Myös rummullisia ojan
ylityksiä voidaan tehdä. Ne
ovatkin olleet omatoimisten
metsänomistajien suosiossa.

Harkiten sijoitettuna ne hel-
pottavat huomattavasti trak-
torilla tehtyä puunajoa.

- Usein ojienkunnostus-
alueille liittyy myös harven-
nushakkuut, jotka kannat-
taakin tehdä. Metsienhoi-
dossa työjärjestys on tärkeä
samoin kuin suunnittelu.
Ojalinjat ja penkkatiet voi-
daan suunnitella siten, että
ne palvelevat myös puun-
korjuuta.  Hyvä suunnittelu
parantaa hakkuun lopputu-
losta, eli ei hakata suunnit-
telematta.

Kustannukset
kohtuulliset
Kunnostusojitukseen sijoite-
tulle pääomalle saa noin 6-
12% vuotuisen tuoton. Pää-
sääntöisesti hankkeen to-
teuttamiseen tarvittavat ra-
hat saadaan pelkästään kai-
vettavilta ojalinjoilta hakat-
tavasta puustosta.

- Voidaankin sanoa, että
näin koroille saadaan pa-

rempi korko. Ojituksen kus-
tannukset ovat verovähen-
nyskelpoisia, Ihme huo-
mautti ja tähdensi suunnit-
telun merkitystä.

- Hyvä suunnittelu paran-
taa hakkuun lopputulosta,
eli ei hakata suunnittelemat-
ta.

Metsäojitus kannattava sijoitus
Pudasjärvellä on paljon soita, jopa yli puolet

pinta-alasta. Soita on ojitettu paljon vielä 1970-
luvulla. Nyt on Metsäkeskuksen metsäinsinööri
Hannu Ihmeen mukaan tilanne sellainen, että

noin muutama vuosikymmen sitten tehdyt ojat
kaipaavat kunnostusta.

Metsäkeskuksen metsätalousesimiehet Jussi Timonen-Nissi ja Hannu Ihme tutki-
massa ojitussuunnitelmaa.

Metsäkeskuksessa pari
viikkoa sitten aloittanut uusi
metsätalousesimies Hannu
Ihme on syntynyt Pudasjär-
vellä. Hän ei ole aiemmin ol-
lut töissä Metsäkeskuksessa.
Ihme kertoi toimineensa
metsuriyrittäjänä kuutisen
vuotta ja toiminut Pudasjär-

Parikymmentä vuotta ojia kaivanut yrittäjä Kari Taipale kaivamassa ojaa tela-alus-
taisella kaivinkoneella

Taipaleenharjun ojitustyömaalla palaveria pitämässä Hannu Ihme, Erkki Taipale, Jussi Timonen-Nissi ja Kauko
Tervonen.

ven Metsänhoitoyhdistyk-
sen palveluksessa. Hannu
Ihme on jo käynyt tekemäs-
sä muutamien maanomista-
jien kanssa yksityiskohtaisia
ojitussuunnitteluja, joita hän
on valmis tekemään yhä use-
ammalle maanomistajalle.
(rr)

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

MATTOJA

-hinnoin
ALEALE

Nimi:_______________________________

Tule ja osallistu arvontaan!
Arvomme 29.5.
Wagner -lepotuolin.

Osoite:_____________________________

Puhelin:____________________________

BALI
aurinkotuoli

20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-


