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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 17.3.2010

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

Wintti
avoinna 23.00-04.00

TERVETULOA!

Pe ja la myös KARAOKE

TULOSSA mm.
Disco by Mr. M

lippu 14€ sis.ep

Perjantaina 19.3

Eini & Boogie

20.3. Marita Käkelä & Hurmurit
lippu 10€ sis.ep
(klo 22 asti tanssisalin
puolella yksityistilaisuus)

26.3. Karaoke Legenda
osakilpailu.

27.3 Kai Palm
2.4. Jani Wickholm

Wintissä pe 19.3. 70-luvun
disco, parhain puku palkitaan

AH-Telepiste
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi  08-824 120

Isosyötteentie
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi

tulossa:

PANORAAMA-
RAVINTOLASSA

tervetuloa!

la disco snapsibaarissa klo 22 alkaen

alk. klo 21

La 20.3. Discotransit
Ke 24.3. Simodeus & Pumtsi Pum
Pe 26.3. T.T. Purontaka
La 27.3. Make it Shake

Ke 17.3. Tiina Pitkänen
Pe 19.3. Anita Hirvonen

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: ma-pe klo 9-17, la suljettu

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

Lue Pudasjär
Lue Pudasjär
Lue Pudasjär
Lue Pudasjär
Lue Pudasjärvi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehti

osoitteessa:
osoitteessa:
osoitteessa:
osoitteessa:
osoitteessa:

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

HANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELL

vastaanotto
Kirkkokatu 17 a 19

Oulu
p. 08 311 2649

08 311 8252

ERIKOIS-
HAMMAS-

TEKNIKKO

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

VANISH

185

WC-KUKKA LASTEN
LIUKUESTE-
SUKAT

CASA
RAITA RÄSYMATOT

200g

019

INGMAN

nyt
280g

pkt

ATRIAN
SNACK NAKKI

nyt

079 kg179

ATRIAN
BROILERIN
KOIPIREISI

nyt
200g siivu

099
nyt

250g siivu

pkt099

LAPINLIHAN
PALVIKINKKU

nyt
450g

ATRIAN
KEVYT
GOTLER
MAKKARA

nyt
500g

pkt099

PULLA-PIRTTI
RUISPALAT

nyt
3kpl/600g

149
nyt

100

SHORTBREAD
VANILJAKEKSI

nyt
400g

099

OK:N
GRILLI-
MAKKARA

nyt
30kpl/1650g

389
nyt

CASA
HELMIKULHO

plo

045

pss

400g

pkt

SUUKKO
LAJITELMA

1090

595
500 ml

260g

nyt
395

nyt

150g

pkt100

BERGEN
KEKSI

nyt

prk

115

pkt

195 195 349

TO ETEENPÄIN

10kpl/1kg

239

PORTIN
LIHAPIIRAKKA

nyt

TO ETEENPÄIN
PORTIN
KARJALAN-
PIIRAKKA

TO ETEENPÄIN

ltk

400g

pkt079

KOTIVARAN
KEVYT
AAMIAIS-
MEETWURSTI

nyt120

PULLA-PIRTTI
OHRARIESKAT

TO ETEENPÄIN

140g

099
nyt

pss

RIISISUKLAA

20kpl/450g

399
nyt

TAHRANPOISTO-
AINEET

750ml

1990
20x20cm

590

WILD
MIESTEN
ALUSHOUSUT
3-PACK

pkt490 pari

NAISTEN

LEGGINSIT

60 DEN

kpl490

60x120 cm

80x200 cm

2350

MARJA-PÄÄRYNÄ-
VANILJA JA METSÄ-
MANSIKKA VIILI

249
PORTIN
LENKKI

pkt

139

pss

295 495

TO ETEENPÄIN TO ETEENPÄIN
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Annika Heikkinen
040 910 0852
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 11/2010-lehti 11/2010-lehti 11/2010-lehti 11/2010-lehti 11/2010

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

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.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 ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Herran palvelijatar

Tämän pyhäpäivän aihee-
na on enkeli Gabrielin il-
mestyminen neitsyt Mari-
alle ilmoittamaan Jeesuk-
sen syntymisestä. Tästä tu-
lee myös juhlan nimi eri
kielissä. Marian saamassa
lupauksessa näkyy Juma-
lan armon koko rikkaus.

Monien Vanhan testa-
mentin henkilöiden tavoin
Maria asettuu kokonaan
Jumalan käytettäväksi.
Hän tekee sen tietoisesti ja
ilmaisee oman suostu-
muksensa: "Minä olen
Herran palvelijatar. Ta-
pahtukoon minulle niin
kuin sanoit."

Vanhastaan kirkko on
viettänyt myös Marian
käyntipäivää (2.7.). Silloin
on muisteltu Marian vie-
railua Johannes Kastajan
äidin Elisabetin luona
(Luuk. 1:36-55). Tämä
muistopäivä poistui kalen-
teristamme v. 1772. Mai-
nittu evankeliumi on otet-
tu Marian ilmestyspäivän
2. ja 3. vuosikerran evan-
keliumiteksteiksi.

Sunnuntai 22.3.
on Marian
ilmestyspäivä

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 21.3.
klo 10.00, saarnaa Raimo
Lappi Kansanlähetyksestä,
avustaa Oskari Holmström,
kanttori Kimmo Juusola.
Kirkkokahvit ja seurat.
Marianpäivän
ehtoollisjumalanpalvelus
Sarakylän kappelissa su 21.3.
klo 11.00, saarnaa Jaakko
Sääskilahti, kanttori Keijo
Piirainen, kappelikuoro
avustaa. Kirkkokahvit.
Muistakaa mahdollisuus
käyttää taksikyyditystä,
omavastuu 3 . Myös Livojo-
kivarren ja Pärjänsuon asuk-
kaat tervetuloa Marianpäi-
väkirkkoon.
Kirkkoretki Sarakylän
kappeliin
Marian päivänä su 21.3. Pu-
hoksen, Korpisen ja Jaurak-
kajärven alueen asukkaille.
Jumalanpalvelus Sarakylän
kappelissa klo 11.00 ja kirk-
kokahvit. Paluumatkan ai-

kana tutustutaan Syötteen
alueeseen ja Luontokeskuk-
seen, jossa mahdollisuus
ruokailla (13 e/hlö). Linja-
auto lähtee klo 8.30 Kosa-
monniemeltä ja ajaa reittiä
Puhos, Salmijärvi, Korpinen,
Siivikko. Matkan hinta 3 eu-
roa/hlö. Ilmoittautuminen
Taina Vainiolle, 0400-
272262.
Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 24.3. klo 10-
13.
Ystävän kammari
seurakuntakodissa ti 23.3.
klo 12-14.
Diakoniatyö:
Diakoniatoimisto avoinna
asiakaskäyntejä ja ajanvara-
usta varten torstaisin klo
9.15 – 11.00. Diakonissa Mar-
ja-Liisa Kuosa, 08-8823143 ja
diakoniapappi Juha Kukku-
rainen, 08-8823128. Henna
Savilampi vuosilomalla
11.3.-20.4.2010 ja sen jälkeen
opintovapaalla huhtikuu-
hun 2012 saakka.
Kuulovammaisten kerho
rippikoulusalissa ke 24.3. klo
11-13, vieraana kuulontutki-
ja Pirjo Tenno OYS:stä.
Yhteisvastuutapahtuma
Sarakylän K-kaupalla pe
19.3. klo 10-13. Myytävänä
hernekeittoa, myös omiin as-
tioihin. Pekka Laukkarinen
Duo esiintyy seurakuntata-
lolla to 25.3. klo 18.00. Kei-

kan jälkeen kahvitarjoilu, jol-
loin muusikot tavattavissa.
Pekka Laukkarinen Duo on
myös koulukiertueella 24.-
26.3.
Rippikoulutyö :
3. talvitunnit seurakuntata-
lolla klo 10-13.15: la 20.3.
MUUT-ryhmä , la 27.3. A+B-
ryhmä, la 17.4. C+D+E-ryh-
mä. MUUT-ryhmälle jaetaan
la 20.3. Raamattu ja virkato-
distus. MUUT-ryhmäläinen,
ota mukaan rippikoulukort-
tisi!
Nuorten iltakahvila Rönö
pe 19.3. klo 18.00-22.00, rip-
pikoululaisilla mahdollisuus
saada muu käynti- merkin-
tä.
Varhaisnuorten kevätleiri
3.-7. luokkalaisille Lentäjän-
majalla 17.-18.4.2010. Ohjel-
massa on mm. ulkoilua, as-
kartelua, pelejä ja leikkejä.
Ilmoittautumiset ma 12.4.
mennessä kirkkoherran vi-
rastoon p.08-8823100. Leiri
on ilmainen. Lisätietoja Tii-
nalta 040 571 4636 /
tiina.inkeroinen@evl.fi
Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodissa su 21.3.
klo 12.00.
Perhekerho
seurakuntakodissa ma 22.3.
ja to 18.3. ja to 25.3. klo 10.00-
13.00 ja Petäjärinteen kyläta-
lolla ke 24.3. klo 10.00-13.00

Lapsiparkki
seurakuntakodissa ke 24.3.
klo 10.00-13.00
Kuorot:
Nuorisokuoro to 25.3. klo
16.30, lapsikuoro to 18.3. ja
to 25.3. klo 17.00, kirkkokuo-
ro to 25.3. klo 18.00, Vox
Margarita pe 19.3. klo 16.00
ja ke 24.3. klo 18.00, Saraky-
län kuoro pe 19.3. klo 18.45.
Rauhanyhdistykset :
Lauluseurat Hirvaskoskella
Yrjö Vikströmillä pe 19.3. klo
18. (Jaakko Sääskilahti). Seu-
rat Kielokodissa su 21.3. klo
13.30 (Tuomo Kauhanen),
seurat Koivukodissa su 21.3.
klo 14.00 (Iivari Jurmu), seu-
rat (leirikeskusilta) Ku-
renalan ry:llä su 21.3. klo
17.00 (Iivari Jurmu).
Ompeluseurat ja
tutustumisilta
Kurenalan ry:llä ke 24.3. klo
18.00. Käsityöilta Sarakyläs-
sä Mirja Kuuselalla pe 19.3.
klo 19.00.
Kastettu:
Veeti Matias Olavi Vuorma
Avioliittoon vihitty:
Tapio Johan Isojärvi ja Kaisa
Johanna Huttu, Hannu Ta-
pani Autio ja Tuula Anneli
Hiltula, Keijo Antero Kallio
ja Mira Anneli Rimpiläinen.
Haudattu:
Hulda Maria Ronkainen 93 v.

Rauni Räisänen kävi viime viikolla luovuttamassa Korpisen seniorikerholaisten ku-
tomia vauvasukkia diakonissa Marja-Liisa Kuosalle. Sukat menevät tarpeeseen
vähävaraisille vauvaperheille. (Kuva Juha Kukkurainen)

Sukkia vauvojen varpaiden
lämmittämiseksi

Korpisen Seniorikerholaiset puikoissa:

Lauantaina 10.4.
12.00 Ruoka ja tulokahvi
13.00 Tervetuloa
13.15  “On taivas auki…”,

Anna-Mari Kaskinen
14.30 “Kiitos elämästä -virsiä”,

Terttu Puurunen
15.15 Päiväkahvi
16.15 “On aika kiittää”,

Anna-Mari Kaskinen
17.30 Päivällinen
19.00 Vox Margarita -kuoro laulaa

Anna-Mari Kaskisen sanoittamia
lauluja kanttori Keijo Piiraisen
johdolla

20.00 Iltapala

Sunnuntai 11.4.
8.00 Aamupala
9.00 Runohartaus
10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus

Kirkkokahvit
Arvonta, tuotto lähetystyölle

Osallistumismaksu naistenpäiville 15 €
Yöpymismahdollisuus Lentäjänmajalla omin
liinavaattein 15 €

Ilmoittautuminen 6.4. mennessä
Pudasjärven srk, 08- 8823 100

NaistenpäivätNaistenpäivätNaistenpäivätNaistenpäivätNaistenpäivät
seurakuntatalollaseurakuntatalollaseurakuntatalollaseurakuntatalollaseurakuntatalolla

Pääsiäinen on kristinuskon vuotuisjuhla, jota vietetään
Jeesuksen ylösnousemuksen juhlana. Ylösnousemus on
kristillisen uskon ydinkohtia, ja pääsiäinen kirkkovuo-
den vanhin ja tärkein juhla. Pääsiäistä edeltää hiljainen
viikko, joka huipentuu pitkäperjantaihin, Jeesuksen ris-
tiinnaulitsemisen päivään. Varsinainen pääsiäinen al-
kaa pääsiäissunnuntaista ja sitä seuraa toinen pääsiäis-
päivä. Nämä päivät ovat yleensä pyhäpäiviä Suomessa
ja monessa muussa maassa. (lähde: www.wikipedia)

Pääsiänen on kohta...
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Kyläyhdistys järjesti hiihto-
lomalaisille ajan kulua enti-
sellä Paukkerinharjun kou-
lulla, nykyisellä Kylätalolla.

Lapsille oli sisäleikkejä- ja
pelejä sekä ongintaa tarjolla.
Ulkona sai laskea mäkeä,
leikkiä ja luistella. Kyläyh-
distyksellä oli myös kirppu-
tori sisätiloissa.

Järjestettiin myös kauka-
lopallo- ottelu aikuiset vas-
taan lapset. Lapset pelasivat
todella hienosti, mutta aikui-
set vievät voiton 5-3.

Makkara maistui ulkoili-
joille ja kaikille jäi tapahtu-
masta hyvä mieli.

Päivi Vesteri

Riemukasta yhdessäoloa
Jongun tuleva jääkiekkoilija.

Sää suosi ulkoilu-
tapahtuman järjestäjiä

keskiviikkona 10.3.
Paukkerinharjulla.

Mäenlaskuun intoutuivat
myös varttuneempi väki

Pelaajien veny-
mistä mahdotto-
miin tehtäviin

TÄYS SYNTEETTINEN
öljy 5W

Pelaajia oli molemmilla
joukkueilla kolmen kentälli-
sen verran. Peli pelattiin jää-
kiekon oikeilla säännöillä,
joten varusteet olivat sen
mukaiset. Pelistä tuli erittäin
tiukka ja tasaväkinen. En-
simmäinen erä oli Kurenalan
juniorien hallintaa ja ehkäpä
urheilutermiä käyttäen val-
mistautuminen oli heiltä en-
simmäiseen erään parempaa
ja tulos taululla 3-1. Toinen
erä oli hirvaskoskelaisten;
valmentajan vinkit olivat
erätauolla mitä ilmeisimmin
menneet perille ja tiukan
väännön jälkeen pelitilanne
oli lukemissa 5-5.

Kolmannessa erässä näh-
tiin kiivas taistelu ja tuoma-
ri joutui puuttumaan peliin
antamalla jäähyt molempien
joukkueiden pelaajille. Hir-
vaskoski oli jo 6-5 johdossa,
mutta vastapuoli tasoitti ot-
telun ennen viimeisen erän
puoltaväliä ja teki vielä voit-

Talvilomalle jääkiekko-ottelulla

tomaalin erän viime minuu-
tilla eli lopputulos 7- 6 Ku-
renalan hyväksi. Kiertopal-
kinto matkasi Pudasjärven
keskustaan. Ottelun parhai-
na pelaajina palkittiin ku-
renalustalaisista maalivahti
Ilari Harju ja hirvaskoskelai-
sista  Hannes Ervasti. Pelin
tuomarina toimi Antti Här-
könen. Kurenalan joukkueen
valmentajina pelissä olivat
Tuomo Jokikokko ja Sauli
Harju, hirvaskoskelaisten

valmennuksesta vastasivat
Erkki Moilanen ja Jukka Leh-
to.

Pudasjärven keskustaaja-
man jääkiekkojuniorit ovat
pelanneet noin viisi vuotta
jääkiekkoa yhdessä. Heillä
on virallinen kaukalovuoro
kerran viikossa perjantai-il-
tana. Porukan vetäjinä ovat
olleet Antti Härkönen ja
Tuomo Jokikokko pelaajien
vanhempien tuella. Ajatus
lähti aikanaan liikkeelle sii-

tä, kun Antin ja Tuomon po-
jat halusivat pelata jääkiek-
koa ja heitä piti olla jatkuvas-
ti kuljettamassa kaukalolle.
Silloin päätettiin, että ano-
taan vuoroa, jos tulisi mui-
takin nuoria mukaan toimin-
taan, niin katsottaisiin nekin
tässä samalla ja saataisiin
nuoria liikkumaan hyvän
harrastuksen parissa. Aktii-
visesti porukkaa on ollut
n.10 pelaaja/kerta. Jääkiek-
koa voidaan kuitenkin har-

rastaa vain noin kolme kuu-
kautta Pudasjärvellä, koska
ilmat määräävät pitkälle,
milloin ulkona kaukalossa
voidaan pelata. Tänäkin tal-
vena pakkanen on ollut ra-

joittavana tekijänä harjoitus-
ten pidossa, mutta “reenit”
on vedetty läpi 22 asteen
pakkasellakin ja porukkaa
on riittänyt.(TJ, AJ, OJ)

Kännykkäkameralla napattu kuva jääkiekkoilijoista. Pe-
laajat olivat pääsääntöisesti iältään 12 -15- vuotiaita,
mutta olipa joukossa myös muutama vanhempikin pe-
laaja.

Hirvaskosken kaukalolla oli perjantaina 5.3.2010 jääkiekosta
innostuneiden nuorten talvilomakauden avaus jääkiekko-ottelun

merkeissä. Ennen jääkiekko-ottelun alkua monella pelimiehellä oli pientä
hermostuneisuutta mielialassa ja kämmenenpohjat kosteat tulevan pelin

odottelusta. Edessä oli tiukka paikalliskamppailu Hirvaskosken ja
Kurenalan välisestä mestaruudesta. Katsojat olivat täyttäneet kaukalon

reunat jo hyvissä ajoin ennen ottelun alkua. Pelaajat olivat
pääsääntöisesti iältään 12 -15- vuotiaita, mutta olipa joukossa myös

muutama vanhempikin pelaaja.

•  Metsäsukset • lumikengät
• koiranruuat

• kissanruuat- ja hiekat
• hevostarvikkeet

www.anonase.com
08-821 337

5€ litraomaan
astiaan
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Ulkoiluun...
 Naisten ulkoilutakki

 5900
ulkoiluhousut

 3990

 takki

 5390
housut

Tokka Tribe

Soft Shell

 4390

Dune
Naisten tikkitakki
D-malli, vaal,rusk. koot 42-50

 4990

Skila
N. gollegehuppari, s-xl

 3495

gollegehousut 36 - 42

 3390

T- paita
kukkapainatus,
s-xl

 1395

Keskustie 34, 97700 Ranua
Palvelemme: ma-pe 9-18, la 9-15
puh. 016-3551 832

HILLAMARKET KY/Vaatetus

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Atan isä kaatui talvisodan
viimeisenä päivänä

Jaurakkajärvellä Korpelassa asuvasta Atta Ojalasta tuli sotaorpo
talvisodan viimeisenä päivänä. Hänen isänsä kuoli Kuhmon taisteluissa
13.3.1940 ja setänsä Veli edellisenä päivänä. Surusanomat eivät Ojalan

suvussa jääneet talvisota-aikaan, vaan jatkosodan aikana saatettiin vielä
kaksi Atan setää Pudasjärven sankarihautausmaahan.

Atta Ojala esittelee hänen vanhemmistaan olevaa valokuvaa. Atta teki pitkään töitä
nuohoajana, joten hän on monelle pudasjärveläiselle tuttu mies.

Viime lauantaina vietettiin
eri puolilla Suomea talviso-
dan päättymisen 70-vuotis-
päivää. Kuhmossa kaatu-
neen Paavo Ojalan lapset
muistavat päivän isänsä
kuolinpäivänä. Samalla les-
kiäiti Reeta jäi neljän pienen
lapsen yksinhuoltajaksi.

Korpelassa asuva Atta
Ojala kertoi olleensa seitse-
männellä ikävuodella isänsä
kaatuessa. Elämä oli sota-ai-
kana niin pelottavaa ja surul-
lista, ettei hänelle jäänyt
tarkkoja mielikuvia surusa-
noman saapumisesta tai
isänsä hautajaispäivästä.

 - Sen verran on tapahtu-
masta jäänyt mieleeni, että
isäni ja setäni kerrottiin ol-
leen konekiväärimiehinä
Kuhmon rintamalla saman
suuren kuusen juurella, jo-
hon molemmat kaatuivat.
Sitäkään en tiedä, kuinka
monta tuntia heidän kuole-
miensa väliin oli jäänyt ai-
kaa, Atte kertoi 70 vuotta sit-
ten tapahtuneesta surunpäi-
västä, joka oli monelle ilon-
päivä, koska tuolloin talviso-
ta päättyi solmittuun rau-
haan.

Talvisodan päättymisestä
huolimatta 13.3. oli Korpelan
perheelle surunpäivä. Reeta-

äidille ei jäänyt muuta vaih-
toehtoa kuin selviytyä päi-
västä toiseen pienten lasten-
sa kanssa. Hän kävi taloissa
töissä, kuten leipomassa ja
pyykkäämässä saadakseen
lapsilleen ruokaa. Mitään
leskeneläkettä hän ei saanut
pitkään aikaan.

Samana päivänä 32-vuo-
tiaan Paavo Ojalan kanssa
haudattiin hänen veljensä-
kin Veli, joka oli perheetön
ja vasta 25-vuotias. Myös
veljesten äidin Anna Pietan
kerrotaan olleen aivan surun
murtama ja huokaisseen,
että Jumala on hänet hyljän-
nyt kokonaan.

- Me lapset olimme var-
maan kotona sillä aikaa, kun
äitimme oli hautajaisissa, ar-
veli Attaa neljä vuotta nuo-
rempi sisar Annikki Virta-
nen, jolla ei ole mitään muis-
tikuvaa isästään. Ojalan per-
heen kuopus Reino oli vasta
hieman yli 3 kuukauden
ikäinen isänsä kaatuessa.

Atta muistelee miesten-
töiden jääneen hänen ja
muutaman vuoden häntä
vanhemman veljensä Huu-
kon harteille. Lentokoneen
ääni kotimetsikön yllä sai
nuoren Atta-pojan aivan
pois suunniltaan.

-Muistan olleeni erään
kerran kotini tuntumassa
rankametsässä, kun kuulin
lentokoneen lentävän lähis-
töllä. Lähdin aivan paniikis-
sa itkien kotiini juoksemaan,
Atta muisteli sota-aikaa, joka
heitti synkän varjon sekä
hänen että hänen sisarusten-
sa ja sukunsa elämään.

Korpelassa asuneen Oja-
lan perheen koettelemukset
eivät loppuneet talvisotaan,
vaan jatkosodan aikana jou-
duttiin hautaamaan veljek-
set Reino ja Kalle. Ojalan vel-
jessarja kantoi siten yhden
raskaimmista uhreista itse-
näisen isänmaan puolesta.

Koska Korpelan mökki
paloi sotavuosien jälkeen
eräänä kevätpäivänä peru-
nan istutusaikaan aivan
maan tasalle, mitään pape-
reita tai dokumentteja ei ole
Ojalan perheelle jäänyt kaa-
tuneista suvun miehistä.
Vartuttuaan Atta rakensi
uuden talon synnyinkotinsa
paikalle ja perusti siihen ne-
lilapsisen perheensä Saini
o.s. Lohen kanssa.  Nykyisin
he viettävät turvallisia eläke-
päiviään poikansa Riston
perheen kanssa. (rr)
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Mersun nelivetomaasturit C 250 CDI BE T 4Ma-
tic, E 350 CDI BE T 4Matic GLK 250 CDI BE
4Matic AMG Sport, ML 350 Blue Tec 4Matic sekä
Coupe-loistomalli E 250 CGI saivat osakseen an-
saittua huomioita Oulun Vehon On the Road kier-
tueen esittelyssä Syötteellä.

Veho toi Mersun uutuus-
malleja kolmen päivän ajak-
si 11-13.3 koeajettavaksi
Syötteelle. Kuusi uusinta
nelivetomallia oli varusteltu
“viimesen päälle”

– Ajettavuus on kohdal-
laan, tiessä pysyy, kommen-
toi testiajolta juuri palannut
oululainen tuotantojohtaja
Esa Kukkonen.

Kaikkine lisävarusteineen
esimerkiksi listahinnaltaan
70.000 euron E350 sarjan
CDI 4Matic-Mersu maksaa
110.000 euroa. Niinpä siinä
onkin sitten “kaikki”, mitä
vaan Mersuun voi saada,
maahantuojan tuotepäällik-
kö Teemu Tallqvist Helsin-
gistä kertoo.

Syötteellä Vehon Mersu-
esittelyssä asiakkaat pääsi-
vät koeajamaan malleja, jois-
sa on neliveto, alennusvaih-
de, lukot taakse ja keskelle ja
ilmajouset. Maastoajoa var-
ten maavaraa voi nostaa 80
millimetriä. Siinä on koko

Mersun uutuusmallit koeajettavana Syötteellä
MB:n Off Road Pro -paketti,
joka GL-sarjan autoissa on
vakiona ja ML-sarjan autois-
sa valinnaisvarusteena.

Luminen talvi sopi auto-
jen täydet maasturiominai-
suudet omaavien mallien
esittelyyn erittäin hyvin.
Mersulla on nykyisin useita
nelivetomalleja. Tämän tal-
ven lumisilla teillä ne ovat
makeimmillaan. – Ihmisten
kiinnostus nelivetoja koh-
taan on ollut ihan ennätys-
mäistä. Täällä nyt nähdään,
mitä tuommoisella maastu-
rilla voidaan tehdä enem-
män lumihangessa, mitä
normaaliautolla, Tallqvist
summaa.

Nelisylinteriset dieselko-
neet, neliveto ja automaatti
samassa paketissa ovat nyt
saatavissa Mersun GLK250
ja C250-sarjan autoihin. Ai-
kaisemmin ne on voinut saa-
da vain nykyisen 350-sarjan
kokoluokkaan.
Esko Leipälä

Tämmöistä se on olo Mer-
sun ratin takana.  -– Ajo-
ominaisuudet ovat kohdal-
laan, oululainen tuotanto-
johtaja Esa Kukkonen
kommentoi testiajon jäl-
keen.

Veho toi kuusi kaikin mahdollisin maustein varustettua
Mersun nelivetomallia kaiken kansan testattavaksi Syöt-
teelle. Ihailtavaa riitti. Muutamalle jäi autokuume pääl-
le. Vehon tuotepäällikkö Teemu Tallqvistilla (kesk.) riitti
kuulijoita ja testiajajia.

Tätä ei moni ole nähnyt:
MB:n kolmen litran nelisy-
linterinen turbodieseli,
seiskalovinen laatikko, ne-
livedon tasauspyörästö ja
kardaanin lähtö.

Keskustan Kurealan yhdistys tukee Riekkiä

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen vuosikokouksessa vieraili piirin puheen-
johtaja Mirja Vehkaperä. Puhetta kokouksessa johti Seppo Sammelvuo ja sihteerin
hommat hoiti Kari Rissanen.

Keskustan Kurenalan paikal-
lisyhdistyksen kevätkokous
pidettiin viime sunnuntaina.
Paikalla oli myös piirin pu-
heenjohtaja Mirja Vehkape-
rä, joka kertoili ajankohtaiset

asiat eduskunnasta ja kuun-
teli herkällä korvalla ko-
kousväen evästykset ja vas-
taili kysymyksiin. Kevätko-
kous käsitteli sääntömääräi-
set asiat ja esillä oli myös

eduskuntavaalit 2011. Oma
ehdokasta jäsenvaaliin ei
asetettu, vaan päätettiin tu-
kea Sotkajärven osaston eh-
dolle asettamaa Vesa Riek-
kiä. (ss)
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Karaoke Legenda -ehdokkaita valittiin

Varkautelaiset Pipsa, Vera ja Laura Lundberg hakivat laulukokemusta Karaoke Le-
genda kisassa, vaikka ikänsä vuoksi varsinaiseen kilpailuun he eivät päässeet osal-
listumaan.

Vuoden 2010 Karaokelegendan esikarsinnat
pidettiin keskiviikkona 10.3 Iso-Syötteen

tunturihotellin panoraamasalissa. Miehistä
ykkösenä jatkoon pääsi oululainen

autonkuljettaja Jari Lappalainen. Naisten sarjan
voitti Oulun seudulta kisaan tullut kala-alan

yrittäjä Jaana Karjalainen. Jokavuotisen
Karaoke Legenda -kisan järjestää turkulainen
Top Viihde Oy. Ikää kisalla on jo kymmenen

vuotta. Viime vuonna järjestettiin 170
osakilpailua ja semifinaaleja yhteensä 9.
Kisaohjelmaa esitellään nettiosoitteessa

www.topviihde.net.

Tanssimusiikin taitajia kalastettiin esiin viime keskiviik-
kona Syötteellä. Voittajan on helppo hymyillä, kuten Jari
Lappalaisen ilmeestä näkyy.

Esko Leipälä

Lauluvalinnat Panoraama-
salin karaokekisassa olivat
perinteellistä suomalaista
tanssimusiikkia. Jari lauloi
mm. Olavi Virran “Valssi
soi, mieleen toi, ajan sen en-
tisen”, Jaanan kilpailusävel-
mä oli “Mun aika mennä
on”.

Kustakin Karaoke Legen-
da -alkukilpailusta jatkoon
pääsee kaksi miestä ja kaksi
naista. Syötteellä kakkossijat
nappasivat ilmastointiasen-
taja Marko Outila, On tullut
moni on mennyt moni sä oot
kohtaloni ainoa, ja sairaan-
hoitaja Anne Pekkanen,
“Anna edes vähän, rakkaut-
ta tähän, yksinäiseen sydä-
meen”. Anne on Pudasjär-
veltä. Markon siskon mu-
kaan Markon titteli on sink-
ku. Hän on myös Pudasjär-
veltä.

Jokavuotisen Karaoke Le-
genda -kisan järjestää turku-
lainen Top Viihde Oy. Ikää
kisalla on jo kymmenen
vuotta. Viime vuonna järjes-
tettiin 170 osakilpailua ja se-
mifinaaleja yhteensä 9.

Alaikäraja kisassa on 18
vuotta. Kilpailun lämmitte-
lyesiintyjinä lauloi varkaute-
lainen sisarustrio Laura,
Vera ja Pipsa Lundberg. Yk-
sin ja yhdessä laulaneiden
tyttöjen taidot laulutaidot
olivat sitä luokkaa, että kun-
han ikävuodet riittävät, niin
karaokemenestystä on var-
masti odotettavissa. Heidän
lauluvalintansa oli, kuten
arvata saattaa, nuorekasta.

Pudasjärven kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittila tuo
esille Pudasjärven vahvuuk-
sia, joiden arvo vain koros-
tuu maailmantilanteen
muuttuessa. Kaupungin
luonnonvarat, metsä ja mi-
neraalit, luovat yhä pohjaa
tulevalle.
– Niiden suhteen pudasjär-
viset ovat äärettömän rikkai-
ta. On vain luovuudesta ja
rohkeudesta kiinni, mitä niil-
lä voidaan aikaansaada. Ja
matkailu on aina tärkeä Pu-
dasjärvelle, Daavittila koros-
taa.
Tonttitarjontaa nyt on, niin
metsähallituksella, kaupun-
gilla kuin yksityisilläkin.
Kaupungin vetovoimaisuu-
den vahvistamiseksi ja nou-

Tontit Mökkiläistapahtuman vetonaulana

sevalla kehitysuralla pysy-
miseen tarvittaisiin Daavit-
tilan mukaan matkailun tar-
jonnan monipuolistamista.
Uusia toimintoja voitaisiin jo
kaavailla esim. vesielemen-
tin ja tulevan golf-radan va-
raan.

– Tuotteistamista ja elä-
mysmatkailun kehittämistä
tarvitaan lisää, Daavittila
neuvoo.

Pudasjärven asukkaiden
ja matkailijoitten ilona mel-
kein Safaritalon takapihalla
Romekievarintien kyljessä
on jo ensi kesänä uusi Lup-
poveden uimaranta. Jo ny-
kyisellään Pudasjärvellä on
yli 3000 kesämökkiä. Asuk-
kaina ja asiakkaina se mer-
kitsee kymmenien tuhansien

Syötteellä viime keskiviikkona pidetyssä mökkiläistapahtumassa
esiteltiin uusia valmiiksi kaavoitettuja tontteja. Kysyntä on ollut vilkasta.

Jo yli puolet tonteista on joko ostettu tai varattu, vaikka markkinoille
tulleita tontteja oli satamäärin.

ihmisten joukkoa. Mökki-
läistapahtuma koskee heitä
kaikkia.

– He vievät myönteistä
sanomaa eteenpäin, Daavit-
tila ynnää.

Metsähallituksen tulos-
alue Laatumaa myy ja myös
vuokraa tontteja.

– Tontit on valmiiksi loh-
kottu ja tarkkarajaiset. Ra-
kentamaan pääsee vaikka
heti Laatumaan myyntineu-
vottelija Tapio Ojala kehuu.
Tontteja on sekä tunturin
juurella tasamaalla, että mai-
sematontteina tunturin rin-
teessä. Tontteja on eri puo-
lilla aluetta. Pikku-Syötteen
ja Iso-Syötteen uuden yhdys-
tien varrella ovat Välirinteen
ja Aurinkorinteen tontit, al-

haalla Romekievarintien
varrella ovat Ollukan tontit.
Lisäksi jaossa ovat Riihi-
kummun ja Rytkyn alueen
tontit. Ojala palauttaa mie-
liin myös tontinvuokraami-

Tontin vuokraaja voi käyttää tonttikaupparahat rakentamiseen, ja rakentamaan pää-
see vaikka heti, metsähallituksen Laatumaan myyntineuvottelija Tapio Ojala neu-
voo.

sen etuja: tontinhankintara-
hat voi käyttää heti inves-
tointeihin, kiinteistöveron
on Laatumaa maksanut jo
valmiiksi, ja jos vuokraajana
on yritys, se hyödyntää

vuokrat verovähennyksinä.
Alueen rakennustapaoh-

jeet löytyvät netistä
www.laatumaa.com -osoit-
teesta. (el)
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Syötteen tapahtumia

RINNETAPAHTUMIA

Leijonakisat  20.3.klo 14.00 Lumimaa. Leikkimielinen ratalas-
kukisa alle 13 v. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihto-
keskus Iso-Syötteen hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e.
Leijonakisat  27.3.klo 14.00 Lumimaa. Leikkimielinen ratalas-
kukisa alle 13 v. Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihto-
keskus Iso-Syötteen hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e.
Pääsiäisnoitien vauhtikisa tuubissa 2.4. klo 15. Eturinteet.
Pääisiäisnoita-akat ovat liikkeellä! Nyt kisataan kuka uskaltaa
painaa lujimmin tuubissa noitaluudan sijaan! Paras asu ja vauhti
palkitaan!
Suomi Slalom 3.4.klo 12. Eturinteet. Suomi Slalom on koko
perheen ja ystävien leikkimielinen ja hauska rinnetapahtuma.
Reippaan yhdessäolon ohessa myös kilpaillaan, lajeina pujotte-
lu, telemark ja lumilautailu.

RAVINTOLATAPAHTUMIA
Tiina Pitkänen, Hotelli Iso-Syöte 17.3.  klo 22.
Anita Hirvonen Hotelli Iso-Syöte 19.3. klo 22.
Discotransit Hotelli Iso-Syötteen Panoraama-ravintolassa
20.3. klo 22.
Vallaton Simosaurus dinosaurus, Hotelli Iso-Syöte 24.3.
klo 19.
Simodeus & Pumtsi pum Hotelli Iso-Syöte 24.3. klo 20.
JANNE NEVALA, Ravintola Revontulessa  27.3. klo 21.

MUITA TAPAHTUMIA
Laumanvartijakoirien työkäyttö- infotilaisuus Suomus-
salmen kunnan hallinnoimaan, ylimaakunnallisen Petotieto- hank-
keeseen kuuluva laumanvartijakoirien työkäyttö- infotilaisuus
pidetään Pudasjärven Syötteellä Syötekeskuksella 19.3 klo 12-
18. juha.jarvenpaa@suomussalmi.fi  p. 040 587 5429
Kansainvälinen julistebiennal.e Kansainvälisen julistekilpai-
lun ympäristöjulisteiden sarjan 32 parasta julistetta Syötteen
luontokeskuksessa  3.4.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus Lisä-
tiedot syote@metsa.fi p.0205 64 6550
15. SYÖTEHIIHTO lauantaina 10.4.2010 klo 9.00
Pudasjärven Urheilijat järjestää tänä vuonna 15. kerran Syöte-
hiihdon. Aiempi reitti kulki Syötteeltä Pudasjärvelle, mutta tä-
män reitin käyttö loppui jo 1980- luvulla. Nyt uusittua reittiä,
joka kulkee Syötteen ympäristössä, on hiihdetty ensimmäisen
kerran.

Syötteen Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekah-
vila on avoinna aina perjantaisin klo 10-12 Kaikki perheet ter-
vetulleita asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tervetuloa!

Hiihtolomaviikkojen asia-
kasvirta huipentui Syötteel-
lä viikolla 10, eli Pohjois-
Pohjanmaan ja Pohjois-Suo-
men lomien aikaan.

– Nyt on väkeä ihan tun-
gokseen asti, kommentoi
Hotelli Iso-Syötteen toimi-
tusjohtaja Juha Kuukasjärvi.

Lumen määrä oli etelässä-
kin tänä vuonna runsas, ja
majoituskapasiteettia oli va-
paana Etelä-Suomen koh-
teissa. Se vähensi hiihtolomi-
en alkaessa Syötteen kävijöi-
tä. Harvinaisen kovat pakka-
setkin jäähdyttivät myös lo-
mamatkailua. Kuukasjärven
mukaan viikolla yhdeksän
kävijämäärä oli noussut jo
normaalitasolle.

Viikolla kymmenen pak-
kaset pysyivät kevyinä ja
aurinkoisenvaloisia päiviä
riitti. Syötteen lähiseutujen
asukkaat löysivät tiensä
Syötteen rinteille

– Hirveen paljon on ollut
päiväkävijöitä, paljon Ou-
lusta päin, Kuukasjärvi tote-

Väkeä tungokseen saakka Syötteellä
Pohjoisen hiihtolomaviikolla

Kajaanilaiset serkukset
Viivi Seppälä ja Jenni Ko-
ponen ovat ensikertalaisia
Syötteen rinteillä.  – Koko
päivän on lasketeltu. Oli-
sipa rinteet auki paljon
myöhempään, he haavei-
levat illan pikkutuntien alla.

– Hyvältä näyttää, ihan mukavalta. Nyt kun
kelit vielä suosivat loppukautta, Hotelli Iso-
Syötteen toimitusjohtaja Juha Kuukasjärvi
myhäilee tyytyväisenä. Runsaimmat asiakas-
virrat tulevat Syötteelle Pohjois-Pohjanmaal-
ta ja Pohjois-Suomesta.

Vastuuhenkilö Erkki Kuusiniemi, p. 0201476475
Järjestää Hiihtokoulu Iso-Syöte

Pääsiäisnoitien
vauhtikisa
tuubissa

Syötteen pääsiäinen
lähestyy!!!

2.4.2010  klo 15.00 Hiihtokeskus

Iso-Syötteellä, paikka: Eturinteet

Pääsiäisnoita-akat ovatliikkeellä! Nyt kisataankuka uskaltaa painaa lu-jimmin tuubissa noitaluu-dan sijaan! Paras asu javauhti palkitaan!

Sunnuntaiaamu neljästoista
maaliskuuta, pakkasta tois-
takymmentä astetta, hiu-
kan” höyväili” kevyitä pak-
kaslumia, mutta oli odotetta-
vissa hieno talvinen hiihto
sää.

Linjaauto saapui Tulitau-
koon, niinpä laitettiin kamat
auton perälle ja köröteltiin,
Ookkastopin pihaan. Las-
keututtiin turvallisesti ohjaa-
jien valvonnassa tien ylli
lammen rannan lähtöpaikal-
le.

Ilman lähtölaukausta,
kolmattakymmentä myötä-
tuntohiihtäjää lähti kirmaise-
maan kohti Syötekeskusta.
Ensimmäinen kahvi ja tank-

aa tyytyväisenä.
Pikaisen haastattelukier-

roksen aikana vastaan tulee
useita oululaisia, haukipu-
taalaisia ja liminkalaisia. Vä-
keä Syötteen rinteillä on
myös Kajaanista ja Varkau-
desta.

Kajaanilaisten serkusten
Viivi Seppälän ja Jenni Ko-
posen mielestä parasta rin-
nelomassa on ollut se, että
asuu mökeissä, siellä kun ei
tarvitse edes itse siivota. He
tulivat Syötteelle koko per-
heen voimin. Mummutkin
tulivat mukaan.

Esko Leipälä

kaus paikka oli yläpirin
lammella,jossa tuttu huolto-
porukka tarjoili juotavaa
ym.suuhun laitettavaa ja ei
kun menoksi,kukin omalla
tahdilLaan,tai tyylillilään,oli
nimittän nyt mahdollista
hiihtää myös vapaalla tyylil-
lä. Hiihdeltiin, kunnes alkoi
mustan vaaran pitkät nou-
sut, pitovoiteita välillä
lisää,jotaka tarvitsi. Lopulta-
han se mäki alkoi velkaansa
maksaa, pääsi lakemaan pit-
kää myötästä, jonka vauhdin
hurma vastasi mitä tahansa,
ihmisen nautinto tunnetta.
Naamangan pirtille tultiin,
että hujahti,jossa taas ener-
kia napostelua ja tietenkin

neste tankkausta. Sitten alkoi
loppu neljäntoista ki taival
,harjuiset, kipakat laskut ja
nousut, innoittivat ehkä vä-
hän liikakin rientämään,
mutta tasaisempi osuus ta-
soitti menoa. lopulta alkoi
pikku Syötteen nousu,joka ei
paljon armoa antanut, vaan
oli nykyteltävä, hissirinteen
juurelle, josta hissillä ylös.
Saunominen ja tiedenkin ru-
pattelua matkan vaiheista,
ennen kotia lähtöä.Jokaiselle
jä varmaan hieno sisäinen
tunne suoriutumisesta, toi-
vottavasti antoi vähän pot-
kua varsinaisille rajalta-rajal-
le hiihtäjillekin. Järjestäjille ja
juotto paikkojen tarjoilijoille

vilpittömät kiitokset, rata oli
hyvässä kunnossa ja huolen-
pito toimi.Alle- kirjoittaneel-
le vahvistui käsitys,että ko-
konaisuutena rajalta-rajalle
hiihto tapahtuma on,mitä
mainiointa kansain välistä
mainosta Syötteen alueelle,
sana leviää, ns.puskaradion
kautta, se vähäinen rahapa-
nostus kannattaa laittaa. Kii-
toksia paljon seurasta ja er-
koisesti niille, nuorille rapsa-
koille hiihtäjille,oli,hieno
katsoa menoanne.

Erkki Honkanen.

Syötteen maisemissa
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudasto-
rilla ilmoittaminen on  yksityisille henkilöille ilmainen.
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai
faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista maksu on 15 euroa +alv (18,30 e). Jos haluat ilmoituk-
seeen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15
euroa +alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI! ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

ILMOITA
PUDASJÄRVI-

LEHDESSÄ
 LEHTI  JAETAAN

PUDAS-
JÄRVELLÄ

JOKA KOTIIN.

Halutaan ostaa: Mökki tai
tontti Iijoen varrelta, mielel-
lään yläjuoksulta, myöskin
5-20 ha metsäpalsta kiinnos-
taa. Puh. 046-6170396

Retken toteuttamista varten
Pudasjärven ratsastajat jär-
jestivät erilaisia tapahtumia
Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikön
kanssa yhteistyössä. Muka-
na oli 23 kaikenikäistä he-
vosharrastajaa. Eräs matka-
laisista, Alisa Suvanne kir-
joitti matkakertomuksen.

Perjantai 12.2
Perjantaina lähdimme ajele-
maan kohti Helsinkiä linja-
autolla. Lähtö oli ammatti-
opiston pihasta, ja suurin osa
lähtikin matkaan sieltä, mut-
ta muutaman matkaajan
poimimme matkan varrelta
kyytiin. Matkan aikana ei
ihmeempiä tapahtunut,
muutaman kerran toki py-
sähdyimme, täydentämään
karkki&limsavarastoa, ja
syömään. Puoli yhden ai-
kaan olimme perillä Helsin-
gissä ja majoitumme hotelli
Ava:an, ja suuntasimme
kaikki nukkumaan  :)

Myytävänä kunnostettuja
lasten, nuorten, miesten ja
naisten polkupyöriä puh.
040 504 2814

Haen käytöstä poistetut
polkupyörät. p. 040 504 2814

Pudasjärven ratsastajat:

Apassionata-reissu Helsinkiin

Lauantai 13.2
Lauantai aamuna heräsim-
me kaikki varhain aamupa-
lalle, enemmän ja vähem-
män väsyneinä hieman lyhy-
eksi jääneestä yöstä, ja suun-
tasimme aamupalalle. Sen
jälkeen tallivaatteet päälle ja
linja-autoon ja sitten suunta-
simmekin Nuuksioon kent-
täratsastaja Cajus Aminoffin
tallille tallivierailulle. Tallil-
le saavuttuamme katselim-
me ympärillemme ja odotte-
limme Cajusta, ja kun hän
saapui, hän kertoi loukan-
neensa jalkansa, mutta aikoi
kuitenkin esitellä meille tal-
liaan ja hevosiaan. Siinä pi-
halla hän kertoi meille hevo-
sistaan ja kasvatuksestaan
(Cajus kasvattaa suurimman
osan hevosistaan itse) jonka
jälkeen menimme talliin, jos-
sa Cajus kertoi siellä olevis-
ta oreistaan. Tallin esittelyn
jälkeen Cajus irtohypytti
muutamaa täysiveristään ja
yhtä suomenhevosta. Irtohy-

Pudasjärven Ratsastajat tekivät 12-14.2 retken,
jonka kohteena oli maailmaa ympäri kiertävä

hevosshow Apassionata, joka esiintyi Helsingin
Hartwall areenalla. Apassionatan tämän

vuotinen teema oli “Charm Of Freedom”, missä
uskomattoman taitavat hevoset ja ratsastajat
esittivät taitoa vaativia temppuja sekä hienoa

yhteistyötä hevosen ja ihmisen välillä.

pytyksen aikana hän kertoi
siellä olevista irtohyppäävis-
tä hevosistaan ja niiden
luonteesta, periytymisestä ja
taustoista. Irtohypytyksen
jälkeen muutamat lähtivät
vielä katsomaan hiihtorat-
sastusesteitä, mutta suurin
osa taisi juosta autoon läm-
mittelemään. Tämän jälkeen
kiittelimme kovasti Cajusta
ja suuntasimme kohti hevos-
tarvikeliike Horzea, hipelöi-

mään kaikkea ihanaa;)
Horzen jälkeen menimme

kauppakeskus Jumboon, jos-
sa kävimme syömässä ja
muutenkin shoppailemassa,
jotain muutakin kuin hevos-
tavaroita;)

Jumbosta suuntasimme
pikavauhdilla hotellillemme
vaihtamaan vaatteita ja
muutenkin valmistautu-
maan Apassionataan, sitä-
hän varten tänne oli tultu! Ja

viiden aikaan lähdimmekin
kävelemään kohti Hartwall-
areenaa, jossa katsoimme
mahtavan ihanan Apassio-
natan! Esityksen jälkeen osa
porukasta suuntasi vielä
kaupungille ja osa hotellille.

Sunnuntai 14.2
Sunnuntaina aamuna ei ol-
lut kiire, aamupalalle toki
piti ehtiä, ja pakata tavarat
ennen lähtöä, joka tapahtui

11.30. Silloin suuntasimme
Idän Ratsuun kuluttamaan
loputkin rahat ja kun ne oli
kulutettu, lähdimme ajele-
maan kohti kotia. Matkan
aikana pysähdyimme toki
taas syömään ja muuta:) N.
klo 22.30 olimme Pudasjär-
vellä, väsyneinä mutta on-
nellisina! Oli kiva reissu!

Teksti Alisa Suvanne
Kuvat Ani Skinnari

Tämän vuoden Appasionata ei pettänyt
taaskaan. Mitä tuumitte naisesta, joka
saa hevoset polvistumaan eteensä.

Tasapainoilua... Hurjaa kyytiä.
Apassionata-hevosshow on varsinainen suomalais-
yleisön kestosuosikki: valloittava näytös keräsi jälleen
Helsingin Hartwall Areenalle neljään esitykseen yli 21
000 katsojaa. Monet kehuivatkin tämän vuoden ihas-
tuttavaa ”Charm Of Freedom” -näytöstä kaikkien ai-
kojen parhaaksi Apassionataksi.
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L i i k e h a k e m i s t o

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

•  kalastustarvikkeet
•  metsästystarvikkeet
•  lämpökengät
•  hevostarvikkeet
•  koiranruuat

www.anonase.com
08-821 337

Teijo Särkelä
0400 495 445

Arto Aittokumpu
0400 158 258

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksithttp://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT     KKKKKyyyyy

P. 0208 389 015
Jukolantie 47

93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@pp.inet.fi

LUKKO- JA AVAIN-
PALVELUT

LVI, RAUTA JA
RAKENTAMINEN

LVI- ja
Rautatarvike Oy

LVI -työt, sähkötyöt
ja peltityöt paikalli-

sesta liikkeestä!
Varastotie 2

p. 08 823 510
www.lvijarauta.fi

HINAUKSIA PANKKI- JA LAKI-
PALVELUT

TAKSIPALVELUT

ja

TAKSIT

0400 388 231
Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

METSÄTYS,
KALASTUS

HAUTAKIVET

VAKUUTUSPALVELUT

Pudasjärven Lähivakuutus yhdistyi1.1.2010 alkaen
Pohjois-Pohjanmaan Lähivakuutukseen.

Sulautumisen yhteydessä asiakkaan vakuutusturva
jatkuu ennallaan.

Lähivakuutusyhdistys Pohjois-Pohjanmaa
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
020 522 6000

Asiakaspalvelunumeromme on 020 522 6000
LAKI-

ASIAIN-
TOIMISTO

Juha Asikainen

Hoidan yli
kahdenkymmenen

vuoden kokemuksella
lakiasianne

Varatuomari
Juha Asikainen

Toritie 1
(Osuuspankin talo 2. krs.)

puh. 08-824 162
fax. 08-824 159

KIINTEISTÖ-
VÄLITYS

Kotiporras
Kauppurienkatu 23

90100 Oulu

KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ
PUDASJÄRVELLÄ

Asunnot, Lomamökit
Metsäpalstat, Tontit

Tuomo Jokikokko
Myyntineuvottelija

040-7695206
tuomo.jokikokko@remax.fi

Välityspalkkio
 3.66% (sis.alv),
velaton hinta tai

sopimuksen mukaan.
Minimipalkkio
2300€ (sis.alv)

www.remax-kotiporras.fi

  KUNTOSALI
KAUNEUDENHOITO

HIERONTAPALVELUT

Vuodesta 1984 Kokkopeat
Oy:n yrittäjänä toiminut, toimi-
tusjohtaja Risto Kokko vietti 50
-vuotismerkkipäiväänsä tiistai-
na 10.3 kotonaan Pudasjärven
Kokkokylässä.

-Yrittäjän elämä on nousua
ja laskuja, totesi Risto ja kertoo
ammentaneensa voimaa per-
heeltään vaimolta ja kuudelta
lapseltaan.

-Säilytä positiivinen elä-
mänasenne vaikeinakin aikoi-

Positiivinen asenne
elämänohjeena

na, on toiminut Riston elä-
mänohjeena.

Kokkopeat Oy toimin-
taan kuuluu kesäisin tur-
peen nosto ja maansiirtotyöt,
talvisin auraukset, sekä sivu-
toimena konekauppa. Riston
Kokon harrastuksia ovat
muun muassa hiihtäminen,
kelkkailu, melonta ja trakto-
ripienoismallien keräämi-
nen. (s-lt)

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Seuraava Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 24.3.2010.

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732

Risto Kokko
Risto Kokko 50 v
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IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9 (M-Tavaratalossa)
93100 Pudasjärvi
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com

Kun pumpun toimitus tapahtuu viimeistään
30.4.2010, miinustat hankintahintaa ja
ensikäynnistyksestä alkaen lämmityskulujasi.
  Huonoa lämpöpumppua ei kannata
hankkia edes halvalla, mutta jos hyvän
saa halvemmalla, mikset tilaisi heti?

Investointi tulevaisuuteen

Ilmalämpöpumpun ostajalle
100€:n LAHJAKORTTI
M-Tavarataloon

Talviehto on voimassa
15.2. – 15.4. välisenä aikana.

IVT - askeleen edellä jälleen

No 359001

KYSY
TARJOUSTA!

Laumanvartijakoirien työkäyttö alkutuotannossa peto-
vahinkoja ennaltaehkäisevänä keinona. Kouluttajina tilai-
suudessa toimivat tutkija Teet Otstavel Helsingin yliopis-
tosta ja laumanvartijakoirien kasvattaja Anne Juppi.

LAUMANVARTIJAKOIRIEN
TYÖKÄYTTÖ – INFOTILAISUUS

Luento on maksuton. Osanottajat maksavat itse mahdolli-
set kahvi- ja ruokailukulunsa. Tilaisuus kuuluu Petotieto-
hankkeeseen, jonka rahoittaa Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelma 2007-2013, Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukset. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen 12.03.2010 mennessä.
e-mail: juha.jarvenpaa@suomussalmi.fi
tai puh. 044 777 3249.

Aika:  19.03.2010 klo12:00-18:00
Paikka:  Syötekeskus, Syötesali,
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven
kaupungin www-sivujen tapahtumista ja Syötteen tapahtumia
löyttyy lehdestä toisaalta. Tapahtumamuutoksista emme vastaa.
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen
sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne men-
nä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy
myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

EINI & BOOGIE Kurenkoskessa 19.3.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran Tupailta Oili ja Eero
Kokolla 17.3.2010 klo 19. Muistakaapa ottaa kuntokortit mukaan.
Terveisin Irja Säkkinen.
Eini & Boogie Kurenkoskessa  19.3. Wintissä pe 19.3. 70-luvun
disco, parhain puku palkitaan.
Laulu- ja tanssiryhmä Tuomi Jyskyjärveltä esiintyy. 19.3
Lakarin koululla klo 18.30. Poikien kanteleryhmä Vuokkiniemeltä,
laulaja ja soittaja Arina Timonen Kalevalasta. Esillä Valentina Maliki-
nan tekstiilejä Borovoilta. Kahvia, teetä ja arpoja tilaisuuden alussa.
Järjestäjä Kesseli ry, Lakarin koulu ja kulttuuritoimi.
Koululaisten pitäjänmestaruushiihdot
23.3. klo 10.30. Tänä vuonna hiihdetään vapaalla tyylillä. Tapahtuma
järjestetään Hirvaskosken koululla. Järjestäjä Koulutus- ja vapaa-
aikalautakunnat.
Kirjallisuuspiiri Kirjastossa  23.3. klo 17.30. Tällä kertaa luettava-
na on jokin Ishiguro, Kazuotson teos. Tervetuloa mukaan kaikki
vanhat ja uudet jäsenet!  Järjestäjä Pudasjärven kaupunginkirjasto
Marita Käkelä & Hurmurit Kurenkoskessa 20.3.
Karaoke Legenda osakilpailu Kurenkoskessa 26.3.
Kansainvälinen julistebiennale
3.4. - 27.4. Kansainvälisen julistekilpailun ympäristöjulisteiden sar-
jan 32 parasta julistetta Syötteen luontokeskuksessa. Järjestäjä Syöt-
teen luontokeskus.
Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa Kai Palm 27.3. Jani Wikholm
2.4.
Pääsiäishiihdot Tapahtum nyt 15:ttä kertaa! Paikka Syötteen hiih-
tostadion 3.4.  Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat ry ja liikuntapalve-
lut Lisätiedot 040-5160 430.
Tanssit Möykkälässä 3.4. Puhoksella. Esiintyy Trio Haavekuva  Jär-
jestäjä Puhoskylän Kyläseura ry

PMC Pudasjärvi ry:n
VUOSIKOKOUS

26.3.2010 klo 18
kerhotalolla, Rantatie 3

Tervetuloa!
Hallitus

Esillä sääntömääräiset
asiat.

Uudet ja vanhat
jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven
ilmailukerhon
Kevätkokous

su. 28.3 klo 16.00
Pohjantähdessä

Hyvän Olon Messut ovat saaneet hyvän vastaanoton Pu-
dasjärvellä. Hilimat järjestävät ne kolmannen kerran äi-
tienpäivän aattona 8.5.2010 Pudasjärven liikuntahallilla.

Eri alojen yrittäjillä on mahdollista esitellä tuotteitaan
messuyleisölle. Esiintyjistä mainittakoon viime kesän tan-
gofinalisti laulaja Virpi Piippo sekä väitöskirjaa tekevä ter-
veystieteiden maisteri, opettaja Katri Virtanen, joka esitel-
möi lasten painonhallinnasta.

Muotinäytöksessä nähdään eri-ikäisten esittämiä vaat-
teita kaupunkimme vaateliikkeistä. Sirkuslaiset ovat mu-
kana omalla ohjelmallaan. Messuarpoja on myytävänä
ennen messuja ja messujen aikana. Palkintona on hyviä
tuotteita. Järjestäjät toivovat runsasta osanottoa, sillä kaikki
tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen Pudasjärvellä.

Kolmannet Hyvän Olon
Messut toukokuussa

Pudasjärven Osuuspankin jäsenet kutsutaan Osuuspankin 
varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiis-
taina 30.3.2010 klo 14.00 alkaen Pudasjärven Osuuspankin 
toimitalossa osoitteessa Toritie 1, Pudasjärvi.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
Kokouksessa käsitellään Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä 
mainitut varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat 
asiat. Lisäksi valitaan jäsenet osuuspankin hallinnon jäsen-
ten nimityksiä valmistelevaan toimikuntaan. 

Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä 
18. päivästä maaliskuuta 2010 alkaen pankin pääkonttorissa 
osoitteessa Toritie 1, Pudasjärvi.

Osallistumisoikeus
Jokaisella Pudasjärven Osuuspankin jäsenellä on oikeus 
osallistua osuuskunnan kokoukseen.

Kokouskahvit tarjoillaan pankin ruokalassa kello 13.30 al-
kaen.

Pudasjärvellä  23. päivänä helmikuuta 2010.

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus

KUTSU VARSINAISEEN 
OSUUSKUNNANKOKOUKSEEN

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Kisa hiihdetään vapaalla tyylillä.
Kaikille osallistujille mitalit ja mehua.
Sarjojen parhaimmat palkitaan.

Tapahtumapaikalla mm. arvontaa, sekä 
kioski, jossa myytävänä lättyjä, mak-
karaa ja kuumia juomia. Paikalla myös 
Hanna-Hippo ja Plussapallot. Lapsille 
jaossa ilmapalloja ja karkkia.

Sarjat tytöt ja pojat:

2006 ja myöh. synt.
2005-2004 synt.
2003-2002 synt.
2001-2000 synt.
1999-1998 synt.

Ilmoittautumiset 26.3. klo 16.00 mennessä numeroon 0400 631 702/ Jouko Keskiaho tai 
040 720 7353/ Raija Anttonen. Sähköpostilla: pudasjarven@op.fi  Ei jälki-ilmoittautumisia!

Tervetuloa!

Osuuspankki
PUDASJÄRVEN

Sunnuntaina 28.3. klo 13.00 Rajamaanrannassa

PM - Pilkkikilpailuun
Taivalkosken Tyräjärvelle

ILMOITTAUTUMISET

Virkistyskalastajat

26.3. mennessä Pudaskoneeseen
tai  puh. 044 0210965

Esillä sääntömääräiset asiat
Paikalla Jyrki Pohjola ja
 kansanedustajaehdokas

Tytti Tuppurainen

Pudasjärven sosiaali-
demokraattien Työväen
yhdistys ry:n  sääntö-

määräinen kevätkokous
 sunnuntaina 21.3.2010

klo 18.00 kaupungintalolla

Kahvitarjoilu. Tervetuloa
Johtokunta
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin 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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti
asetetaan seuraavat asemakaavaehdotukset julkisesti
nähtäville:

1) Luokkavaaran asemakaavan laajentaminen. Kaa-
voitettava alue sijaitsee Syötteen Luokkavaarassa, Vä-
lihuikosen varressa. Kaavoitus koskee tiloja Luokkavaa-
ra 17:73, Lohilampi 17:56, Aavikko 17:3, Kuusirinne
17:69 ja Tonkokumpu 2:61. Yksityisten maiden osalta
kaavoitus perustuu maankäyttösopimuksiin.

2) Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutos
korttelissa 52 sekä siihen liittyvillä virkistys- ja liiken-
nealueilla. Kaavoitettava alue sijaitsee Iijoen pohjois-
rannalla, Kuusamontien ja Rahtimiehentien risteykses-
sä. Kaavoitus koskee tiloja Saunaranta 13:46, Törmä
13:210 ja Törmälä 13:281.

3) Pytkynharjun asemakaavan muutos korttelissa 29
sekä siihen liittyvillä kaavatie- ja lähivirkistysalueilla. Kaa-
voitettava alue sijaitsee Pytkynharjun eteläosassa, Puk-
kelikujalla. Kaavoitus koskee tilaa Pytkynharju 100:1.
Kaavoitus perustuu maanomistajan kanssa tehtävään
maankäyttösopimukseen.

Kaavoituksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudas-
järven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimis-
tossa 18.3. – 19.4.2010
sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Kurenalan pohjoi-
sen osan korttelin 52 asemakaavan muutosta koskevat
asiakirjat ovat nähtävänä myös kaavan laatijan kotisi-
vulla www.kimmokaava.fi.

Nähtävänäoloaikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä
mahdollisuus tehdä kaavasta muistutus. Muistutus on
toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, vii-
meistään 19.4.2010 klo 15.00, kirjallisena osoitteeseen
Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, PL 10 (Var-
sitie 7), 93101 Pudasjärvi, sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 10.3.2010
Kaupunginhallitus

Ilmoitus asemakaavaehdotusten
nähtävillä pidosta

Pudasjärvi

Tutkimusta suositellaan lapsille, joiden kouluval-
miudesta vanhemmat ovat epävarmoja, sekä
loppuvuodesta syntyneille.Ilmoittautumiset:
Psykologi Leena Pesälä 040 5523658 tai
sosiaalityöntekijä Enni Mikkonen 040 7382946.

Pudasjärven perhepalvelut järjestää kouluvalmius-
tutkimukset ensi syksynä koulunsa aloittaville lap-
sille NEUVOLASSA to 25.3. klo 9-12.

KOULUVALMIUSTUTKIMUKSET

Kulttuuritoimi:

1. Haettavana ovat yleis- ja kohdeavustukset
yksittäisille  taiteentekijöille sekä yhteisöille.

2. Lisäksi jaossa ovat kulttuuritoiminta-avustukset
sivukylien kulttuuritoimintaan.

Liikuntatoimi:

1. Liikuntatoimen perusavustukset

2. Nuorisotoimi:

1. Haettavana ovat yleis- ja kohdeavustukset
nuorisoseuroille, yhteisöille ja vapaille
toimintaryhmille.

Hakemuskaavakkeita saa
Kulttuuritoimistosta Lukiontie 4,
Liikunta ja nuorisoavustukset Puikkarista sekä
Pudasjärven kaupungin  internetsivuilta:
www.pudasjarvi.fi palvelut/lomakepalvelu.

Hakemukset osoitteeseen:
Kulttuuriavustukset PL 10
 Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi
Liikunta avustukset Puikkari
Tuulimyllyntie 4 93100 Pudasjärvi
Nuorisoavustukset, Nuorisotoimisto
Tuulimyllyntie 4 93100 Pudasjärvi

Tiedustelut:  Suorsa Pekka nuorisotoimi
P. 040-5086729,pekka.suorsa@pudasjarvi.fi
Laakkonen Sampo, liikuntatoimi
P. 040- 5856227,
sampo.laakkonen@pudasjarvi.fi
Tolonen Birgit, kulttuuritoimi
P. 040-5856229,
birgit.tolonen@pudasjarvi.fi

Sivukylien liikuntapaikkojen kunnossapito-
avustukset haettavana.

Avustukset haettavana  ti 9.4.2010
klo. 15.00 mennessä.
Tiedustelut Sampo Laakkonen /Liikuntatoimi
P. 040-5856227 sampo.laakkonen@pudasjarvi.fi

Euroopan pakolaisrahasto Oulun Seudun Setlementti ry
-kasvu ihmisyyteen

Tiedustelut: SPR/Miriam Attias, puh. 0401837199
tai miriam.attias@redcross.fi

HAETAAN VAPAAEHTOISIA!

Etsimme vapaaehtoisia  kummiperheitä ja
“koto-kavereita”  Pudasjärvelle yksin tulleille

nuorille maahanmuuttajille.

Punaisen Ristin Pudasjärven osasto järjestää Ou-
lun setlementin Nuoren turvapaikanhakijan pol-
ku Pudasjärvellä -hankkeen kanssa yhteistyössä

KOTOUTUMISTA TUKEVAN VAPAAEH-
TOISTOIMINNAN PERUSKURSSIN

27.3 klo 10-18 ja 28.3.2010 klo 9-16
Syötekeskuksessa.

  Koulutus on maksuton

Ilmoittautumiset kurssille 19.3.2010  mennessä
Jaana Valkola: 044 786 8895 tai
 jaana.valkola@oulunsetlementti.fi
Lue lisää:  www.redcross.fi/tulemukaan/
monikulttuurisuustyohon www.nuorenpolku.fi/

Pudasjärven kaupungin vuoden 2010

 julistetaan haettavaksi 9.4.2010 mennessä

KULTTUURI-, LIIKUNTA – ja
NUORISOAVUSTUKSET

järjestää jäsenille perheineen
RETKEN UKKOHALLAAN la 27.3.2010

Puikkarin kokoustiloissa ti 30.3.2010 klo 17.00

Pudasjärven JHL ry os. 330

Bussi lähtee kaupungintalolta klo 8.00, palaa n. klo 18.00.
Ladut, rinteet tai saunamaailma odottaa!
Kyyti ilmainen, saunamaailma 10 €/hlö, lounaspöytä 11,50 €.
Ilmoittautumiset Tarjalle 19.3. mennessä, puh. 040 545 9314.

Tervetuloa viettämään rentoa kevätpäivää!

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Pudasjärvellä 3.3.2010 Hallitus

Esillä sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2009 toimin-
takertomus sekä tilinpäätös.

Jäsenet, tervetuloa kokoukseen!

Viime sunnuntaisessa Holapan sukuseuran vuosikokouksessa valittiin juhlatoimi-
kunta, joka ryhtyy valmistelemaan heinäkuussa Piippolassa järjestettävää Henrik
Gullsténin muistokiven paljastus- ja sukujuhlaa. Juhlatoimikuntaan valittiin Matti
Holappa, Pentti Anttila, Paavo Anttila, Helinä Matilainen, Pauli Ojakoski, Sari Hei-
monen, Anneli Parkkinen ja Eija Tikka. Sukuseura päätti nostaa jäsenmaksun 15
euroon ensi vuoden alusta. Seuran sääntöjä päätettiin myös muuttaa siten, että
sukuseura jatkaa yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Kuvateksti: Vuosikokouksessa oli
väkeä Puolangalta, Muhokselta, Oulusta, Piippolasta, Espoosta sekä Pudasjärvel-
tä. Takana seisoo kokousta johtanut pj Sari Heimonen

Holapan sukuseura valitsi juhlatoimikunnan



Kahvitarjoilu

Sähkötie 1, p. 0207 890 456
ark 8-21, la 8-18, su 12-18

Mukana paikallisia tuottajia

Kotimainen ruoka tuo leivän moneen pöytään!

Ulkona grillimakka-
roiden myyntiä

TERVETULOA!

PERJANTAINA 19.3 KLO 10-18

Arpajaiset

PUDASJÄRVISIÄ TUOTTAJIA KERTOMASSA 
SUOMALAISEN RUUAN TUOTANNOSTA

VALIO

OLTERMANNI
800 g-1 kg

595
kpl

(7,44-5,95 kg)

PULLAPIRTIN LUOMURUISLEIPÄ 099
450 g (2,20 kg)

ATRIA PERINTEINEN

KARJALANPAISTI
700 g (5,70 kg)

Ilman korttia 7,45 kpl (8,60-7,45 kg) Ilman korttia 5,89 rs (8,41 kg)
399

rs

Voimassa to-su 18.21.3

Voimassa 18.-25.3.

-20 %
Etu-K-Plussa-kortilla -32 %

Etu-K-Plussa-kortilla

kpl


