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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 10€ sis.ep

Perjantaina 26.3.

2.4. Jani Wickholm
3.4. Naseva

Karaoke Legenda
osakilpailu.

Tervetuloa osallistumaan,
palkintoina mm:

mini risteily Turku - Tukholma

Puistotie 2 Pudasjärvi.
P. (08) 822 001, 040 524 2545

Avoinna:
Ma-Pe 9-16.45, La 10-14
www.luontais-pilvi.net

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

tulossa:

PANORAAMA-
RAVINTOLASSA

tervetuloa!

la disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

alk. klo 21

Ke 31.3. Simodeus & Pumtsi Pum
To 1.4. Cheek
Pe 2.4. Matti Esko

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

Pe 26.3.
klo 19.00-23.00
yksityistilaisuus

Lauantaina 27.3.
Kai Palm

Terveydenhoitajan mittauspäivä
perjantaina 26.3.10 klo 9-16

Mittauspäivän tarjous:

Redasin punariisi-, ubikinoni-,
b-vitamiinivalmiste:
Kolesterolin hallintaan.

 (23,40)
19,90120 kpl

Paasto = ravinnotta 12 h, kork. lasillinen vettä.

UUTUUS: Keliakia ja Helicobakteeritesti

Verenpaine, Verensokeri, Kok.kolesteroli, PEF,
Hemoglobiini ja CRP (tulehdus) (päivä- tai paastoarvoina)
Eritelty kolesteroli: (ravinnotta)
Kok.kol. + HDL + LDL + TC/HDL (“suhde”) + trigly
Pelkkä LDL tai triglyseridi (ravinnotta)
Kehon koostumusmittaus

Lisätietoja terv.hoitajalta: puh. 040-564 4390
Mittaukset nopeasti ja edullisesti, tulokset heti mukaan!

60 kpl12,90
 (15,90)

Kilpailu alkaa klo 21.
Ilmoittautuminen klo 20 (eli

tuntia ennen kilpailua)

LC Pudasjärvi juhli
45 -vuotista taivaltaan:
“Yhdessä tekeminen on

ollut mukavaa” s. 4-5

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

CASA
FLOW
ISOKASSI

LOGIC
TUULIPUVUT

300g

099

LAPIN LIHAN

nyt

kg

LAPIN LIHAN
PALVIKINKKU
KANTAPALAT

nyt299

400g

pkt089

OK:N
LENKKI

nyt
400g

099
nyt

800g

tanko179

OK:N
SIPULITEE-
MAKKARA

nyt
4kpl

100

MILKY KID
SUKLAAMUNA

nyt
3kpl

200
nyt

LOPUT

PILKKI-

HAALARIT

250g

069

LAPIN LIHAN

nyt
260g

059
nyt

YKSIVÄRISET
TUOLINPÄÄLLISET

195

LOPUT

POTKUKELKAT

pss

495

rs

245 289

200g

039

ATRIAN
PIZZAT

nyt

TO ETEENPÄIN
ATRIAN
PERUNA-
SALAATTI

TO ETEENPÄIN

rs

400g

pkt149
nyt

KINDER
SUKLAAMUNA

2995

2490

ATRIAN
HIILLOS-
MAKKARA

pkt

245

kpl 2990 4990

4900 6900

590

BOCO

5 par

pss

1995

2950

1250

Aikuisten

Lasten

POROPUNA-
JUURIPYÖRYKKÄ

120

PORTIN
NAUTAJAUHE-
LIHA 17%

800g

tanko179

OK:N
LAUANTAI-
MAKKARA

nyt289

VÄHÄRASVAINEN
PALVIKINKKU

150g

019
nyt

INGMAN
RASVATON
JOGURTTI

TO ETEENPÄIN

prk

NAISTEN LYHYT
VARSI SUKAT

195

JOKA KODIN

KUKKAMULTA

10l

390

KERAAMISET

KUKKARUUKUT

alk

pkt990

4kpl
ERI VÄREJÄ

27.3. klo 21
Taivalkosken oma poika

Romekievarintie 4
(Safaritalo) 93280 Syöte
Puh. 040 356 1335

La 6.3 klo 20 Texas Hold’em pokeri-ilta
Ravintola Revontulessa

3.4. klo 20 Texas Hold‘Em
pokeri-ilta

2.4. klo21 Duo Espelin

Tule tutustumaan
peliin, pelaamaan
ja viihtymään.

Janne Nevala

Lue Pudasjärvi-lehti osoitteessa:
www.pudasjarvi-lehti.fi

UUTTA!
Kuumakivihierontaa Sirpa Sarajärvi

Reiki- ja energiahoitoja Aarno Sarajärvi

Toritie 1 Osuuspankin talo 2 krs 1.4. alkaen
HUOM! Ervastin koululla la 10.4.

Ajanvaraus p. 040 5619695
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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
Virve Kaarre
040 910 0852
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 12/2010-lehti 12/2010-lehti 12/2010-lehti 12/2010-lehti 12/2010

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

PUDASJÄRVI

Kirkolliset ilmoitukset

Hiljaisella viikolla lapsityön-
tekijät järjestävät eri ryhmil-
le seurakuntakodilla kolmen
päivänä pääsiäisvaelluksen.
Vaellukset tapahtuvat op-
paan johdolla sisätiloissa.

Vaellus alkaa Jerusalemin
muurilta palmusunnuntain
tapahtumien merkeissä.
Muurilta siirrytään yläsaliin
muistelemaan kiirastorstain
tapahtumia, kun Jeesus aset-
taa ehtoollisen. Yläsalista
vaelletaan Getsemanen puu-
tarhaan, jossa hiljennytään
kuuntelemaan linnunlaulua
ja veden solinaa.

Getsemanesta tie vie Gol-
gatalle tyhjän ristin äärelle.
Golgatan tapahtumien jäl-
keen riennämme tyhjälle
haudalle, jossa saamme
kuulla enkelin kertovan Ma-
ria Magdaleenalle riemulli-
sen sanoman: “Hän on nous-
sut kuolleista”.

 Tiistaina 30.3. klo 13.30 ja
keskiviikkona 31.3. klo 18.00
vaellukseen ovat tervetullei-
ta kaikenikäiset ilman ajan-
varausta.

Sinikka Luokkanen,
lapsityönohjaaja

kohti pääsiäisen salaisuutta

MURHE VÄISTYI, ILO VOITTI

Vaeltajia Jerusalemin muurilla.

Yläsalissa muistellaan ehtoollisen asettamista.

Getsemanen puutarhassa voi kuulla linnunlaulua ja
veden solinaa.

Suuren surun päivä pitkäperjantai.

 Enkeli näin viestiä tuo, Jeesus on ylösnoussut.

matkallamatkalla

Palmusunnuntain
perhemessu
seurakuntakodissa su 28.3.
klo 10.00, saarnaa Erkki Piri,
avustaa Jaakko Sääskilahti
kanttori Keijo Piirainen ja
lapsikuoro. Perhemessussa
otetaan huomioon erityises-
ti lapsiperheet.
Iltamessu
seurakuntakodissa su 28.3.
klo 18.00.
Hiljaisen viikon
sävelhartaus ja ahti
seurakuntakodissa ma 29.3.
klo 19. Kirkkokuoro, Anna-
Kaisa Törmänen, viulu ja Eli-
sa Ervasti, piano.
Pääsiäisvaellus
seurakuntakodissa ti 30.3.
klo 13.30 ja ke 31.3. klo 18.00.

Ahtisaarna
seurakuntakodissa ti 30.3.
klo 19.
Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 31.3. klo 10-
13. Myytävänä pääsiäislei-
vonnaisia, mm. rahkapiira-
koita.
Ystävän kammari
tervetuloa pääsiäisvaelluk-
selle ti 30.3. klo 12.00.
Yhteisvastuutapahtuma
Sarakylän K-kaupalla pe
19.3. tuotti 541,20. Kiitos her-
nekeiton keittäjille ja ostajil-
le.
Omaishoitajat:
kokoontuminen Liepeen vä-
entuvassa ke 31.3. klo 11-13.
Lähihoitaja opiskelijat anta-
vat hierontahoitoa. Kahvitar-
joilu. Kokoontumista ei ole
ma 12.4.
Pekka Laukkarinen Duo
esiintyy seurakuntatalolla to
25.3. klo 18.00. Keikan jäl-
keen kahvitarjoilu, jolloin
muusikot tavattavissa. Pek-
ka Laukkarinen Duo on
myös koulukiertueella 24.-
26.3.
Rippikoulutyö:
3. talvitunnit seurakuntata-
lolla klo 10-13.15: la 27.3.
A+B-ryhmä, la 17.4. C+D+E-
ryhmä.
Nuorten iltakahvila
Rönö pe 26.3. klo 18.00-22.00.
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 kirkkoherranvi-
rastoon p.08-8823100. Leiri
on ilmainen. Lisätietoja Tii-
nalta 040 571 4636 /
tiina.inkeroinen@evl.fi
Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodissa su 28.3.
klo 12.00. Kerhoja, perheker-
hoa eikä lapsiparkkia
hiljaisella viikolla (viikko
13), tervetuloa pääsiäisvael-
lukselle.
Muskari
Sarakylän koululla ke 7.4.
klo 15-16, tule mukaan mu-
sisoimaan.
Kuorot:
lapsikuoro to 25.3. klo 17.00,
nuorisokuoro to 1.4. klo
16.30, kirkkokuoro Liepees-
sä to 25.3. klo 18.00, Saraky-
län kuoro pe 26.3. klo 18.45.
Eläkeläisten musiikkipiiri ke
31.3. klo 13.00.
Naistenpäivät
seurakuntakodissa 10.-11.4.
Lauantaina 10.4. 12.00 Ruo-
ka ja tulokahvit 13.00 Terve-
tuloa 13.15 ”On taivas
auki…”, Anna-Mari Kaski-
nen 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 Ehtoollisjumalanpalve-
lus Kirkkokahvit Arvontaa,
tuotto lähetystyölle Osallis-
tumismaksu naistenpäiville
15  Yöpymismahdollisuus
Lentäjänmajalla omin liina-
vaattein 15 . Naistenpäivien
ajaksi on järjestetty lasten-
hoito seurakuntakodissa. Il-
moittautuminen 6.4. men-
nessä kirkkoherranvirastoon
08- 8823 100.
Rauhanyhdistykset:
Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Heidi Mannisella pe 26.3.
klo 19 ja lauluseurat Saraky-
lässä Elsa Puhakalla su 28.3.
klo 19. Palmupäivät Ku-
renalan ry:llä la 27.3. klo
19.00 ja su 28.3. klo 13.00
(Mauno Kurunlahti ja Erkki
Piri). Perhemessu seurakun-
takodissa su 28.3. klo 10 ja
iltamessu seurakuntatalossa
klo 18. Opistoseurat Ervas-
tissa Hilja Ervastilla pe 26.3.
klo 19. (Arvo Niskasaari).
Kastettu:
Veeti Viljami Pesälä.
Haudattu:
Hilja Elviira Orreveteläinen
97 v ja Airi Marjatta Salmela
86 v.

Palmusunnuntain ja 1. ad-
venttisunnuntain evanke-
liumitekstit kertovat samas-
ta tapahtumasta. Kristuksen
julkinen toiminta tähtäsi
alusta lähtien hänen elämän-
sä viimeisiin päiviin.

Palmusunnuntain nimi domi-
nica palmarum viittaa Jee-
suksen ratsastukseen Jeru-
salemiin, jolloin ihmiset heit-
tivät palmunoksia hänen kul-
kutielleen. Tämän muistele-
miseen on liittynyt tapa tuo-
da kirkkoihin palmunoksia ja
niistä tehtyjä koristeita. Nii-
tä on myös kannettu palmu-
sunnuntain kulkueissa. Poh-
joisemmissa maissa on pal-
munoksien sijasta käytetty
pajunoksia.

Palmusunnuntaina alkaa
kunnian kuninkaan alennus-
tie. Betaniassa voideltu Jee-
sus ratsasti Jerusalemiin
kohti kärsimystä ja kuole-
maa, mutta juuri niistä tuli
toivon ja voiton merkki, jon-
ka vertauskuvia ovat pal-
munoksat. Palmusunnuntai-
na Kristuksen kirkko lähtee
seuraamaan hänen elämän-
sä viimeisiä vaiheita.

Palmusunnuntai
HARTAUS
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TÄYS-SYNTEETTINEN
öljy 5W-40

•  Metsäsukset • lumikengät
• koiranruuat

• kissanruuat- ja hiekat
• hevostarvikkeet

www.anonase.com
08-821 337

5€ litra
omaan
astiaan

8.5.2010 Pudasjärven liikuntahallilla

LC Pudasjärvi/Hilimat

Pöytävaraukset Pirkko Polvi puh: 040-7694386

Hyvän Olon Messut

Luennoitsijana tohtoriksi väittelevä
terveystieteiden maisteri, opettaja Katri Virtanen
“Yhteistyökokeiluja lasten painonhallinnassa”

Hyvän Olon
Messuilla viime

kesän tango-
markkinoitten

finalisti, laulaja
Virpi Piippo

Messuarpoja, muotinäytös, kansallispukuesitys,
sirkusesitys, verenpaineen  mittausta, tuote-
esittelyjä ja -myyntiä ym. Tervetuloa!

Hyvän Olon
Messuilla viime

kesän tango-
markkinoitten

finalisti, laulaja
Virpi Piippo

käsitöihin,
huovutukseen tai

kehrättäväksi

Hinta 5 euroa/kg,
karstalevynä 25 euroa/kg.

Tilauksesta keväällä
Pirtin kehräämön lankoja
paluukuormassa ilman

rahtikuluja Pudasjärvelle.

Suomen-
lampaan

raakavillaa

Puh. 040-7013526
Eija Pokka

Kanttori Keijo Piiraisen johdolla Sarakylän kappelikuoro avusti juhlamessussa sekä lauloi vierailun päätteeksi
Salojen laulun ja Toistemme eestä rukoilemme taas kunnes kohdataan.

Juhlamessun toimitti pasto-
ri Jaakko Sääskilahti avusta-
janaan Sarakylän kappeli-
kuorolaiset kanttori Keijo
Piiraisen johdolla sekä kap-
palainen Juha Kukkurainen.

Messun jälkeen Kukku-
rainen kertoi kappelin histo-
riasta ja siellä olevista tapah-
tumista. Kappelissa pide-
tään vuosittain noin 60 ta-
pahtumaa, kuten jumalan-
palveluksia, hautajaisia, häi-
tä, kastajaisia sekä syntymä-

Kirkkoretki Sarakylän kappeliin

ja yli 30 kilometriä Kouvan
pohjukkaan.

Sarakylän kappeli on ra-
kennettu 1970-luvulla. Kap-
pelityöryhmä on perustettu
noin kymmenen vuotta sit-
ten suunnittelemaan ja ke-
hittämään kappelin käyttöä
ja tulevia tapahtumia. Työ-
ryhmän käynnistäjänä ja
ideoijana ollut kirkkoval-
tuuston varapuheenjohtaja
Terttu Puurunen oli myös
juhlamessussa mukana.

Sarakylän kappeli täyttyi lähes ääriään myöten
viime sunnuntaina, jolloin siellä vietettiin Marian

ilmestymispäivän juhlamessua. Samalla
vietettiin Puhoksen, Korpisen, Jaurakkajärven ja

Siivikon alueen asukkaiden kirkkoretkipäivää
Sarakylän kappeliin. Tapahtuman järjestelyissä
olivat mukana kappelityöryhmä ja Pudasjärven

seurakunta sekä Puhoksen ja Korpisen
kyläseurat.

Taina Vainio ja Antti Ylitalo luovuttamassa kynttiläter-
vehdystä Sarakylän kappelille. Kynttilät otti vastaan
työryhmän pj Iivari Jurmu, joka samalla kertoi kappelin
toiminnasta.

päiväjuhlia ja seuroja. Niihin
osallistuu noin 2 500 henki-
löä. Kappeli sijaitsee keskel-
lä laajaa Pudasjärven poh-
joiskulmaa. Sarakylän kes-
kustaan kappelilta on vielä
matkaa seitsemän kilometriä

Kappelityöryhmän puheen-
johtajana on ollut Iivari Jur-
mu, joka otti vastaan kirkko-
retkeläisten lahjoittamat
kynttilät.

Puhoksen, Korpisen ja Ja-
urakkajärven alueen työryh-

män puheenjohtaja Antti
Ylitalo kiitteli seurakuntaa ja
sarakyläläisiä tapahtuman
järjestämisestä. Lopuksi hän
toivotti Sarakylän kappeli-
työryhmän ja kyläläiset ter-
vetulleeksi Korpisen kyläta-
lolle vastaavaan vierailuun.

Kirkkoretkellä Saraky-
lään oli mukana Puhoksella
asuva julistustyön johtokun-
nan puheenjohtaja Taina
Vainio. Hän totesi retken ol-
leen antoisan ja mielenkiin-
toisen, koska monikaan mu-
kana ollut ei ollut aiemmin

käynyt Sarakylällä, jonka
keskustassa retkeläiset pii-
pahtivat ennen paluumat-
kalle lähtöä. Paluumatkalla
Matka Puhokselta Korpisen
ja Siivikon kautta toiselle lai-
dalle kaupunkia kesti pysäh-
dyksineen noin puolitoista
tuntia. Paluumatkalla retke-
läiset nauttivat lounaan
Syötteen Luontokeskukses-
sa. Matka sujui turvallisesti
Honkasen liikenteen bussil-
la Heino Honkasen toimies-
sa linja-auton kuljettajana.
(rr)

Juhlamessun jälkeen saatiin nauttia Sarakylän naisten
järjestämästä kahvitarjoilusta.

• kaivinkonetyöt
• maansiirtotyöt
• maa-ainestoimitukset
• ym. alan työt

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
jari.sarkela@syotteenmaansiirto.fi  P. 0400 374 259

AAAAAvvvvvoinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00e 9.30-17.00, La 9.00- 13.00e 9.30-17.00, La 9.00- 13.00e 9.30-17.00, La 9.00- 13.00e 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

RRRRRanananananuan Kuan Kuan Kuan Kuan Kenkenkenkenkenkätaloätaloätaloätaloätalo
Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

KOKO

PERHEEN

KENGITTÄJÄ
RANUAN

KENKÄTALOON

loput
vuorelliset
CROCSIT

Isojen tyttöjen
raidallinen T-paita

29,-29,-29,-29,-29,-sh 44,95
sh 39,95

KEVÄT UUTTA saapuu päivittäin

13,9013,9013,9013,9013,90
Hyvä valikoima

naisten asusteita
isoja kokoja

Naisten neuletakki
100 % puuvilla alk. 33,5033,5033,5033,5033,50
Saimme uuden erän miesten
huppareita koot S-XXL
leijonakuvio

14,5014,5014,5014,5014,50
Miesten lyhythihainen
kauluspaitaa. Värit lime ja
vaal. lila

12,9012,9012,9012,9012,90
työttömille työnhakijoille ja vähävaraisille

MA 29.3.2010 alkaen klo 10.00 -12.00 Suojalinnalla (Urheilutie 2)

 Pudasjärven työttömien yhdistys ry
jakaa pienen erän EU-RUOKAPAKETTEJA

Paketteja jaetaan niin kauan kuin niitä riittää. Tiedustelut  puh. 08 822 138, 044 082 2130



4 nro 12PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Noin 160 kuvaa käsitteleväs-
sä toimintahistoriassa Janne
Moilanen ja Seppo Sammel-
vuo kertoivat kuvin ja sa-
noin mitä kaikkea on vuosi-
en mittaan touhuttu. Listaa
kertyisi pitkälti.

Joka vuosi on lähetetty
joku nuori vaihto-oppilaak-
si eri puolille maailmaa. Vii-
me vuonna Itävallassa vaih-
dossa ollut Hanna Harju toi
historiaesityksen aikana
omat mielenkiintoiset tervei-
sensä kertoen, että matkasta

Yhdessä tekeminen on ollut mukavaa

jäi pysyviä ystävyyssuhteita
eri puolille maailmaa. Par-
tiomajan rakentaminen
muutama vuosi sitten oli
mittava, useamman vuoden
vapaaehtoistyön urakka ja
juhlassa saatiin kuulla, että
omalta osaltaan sitä kautta
herätettyyn partiotoimin-
taan osallistuu nykyisin 35-
40 nuorta.

Pitkästä toiminta- ja tal-
kootyöstä mainittakoon li-
säksi valaisinpylväiden ra-
kentaminen kuntoradoille,

LC Pudasjärvi 45-v:

Lions-järjestöllä on ollut toimintaa Pudasjärvellä jo 45-vuoden ajan. Koko
toimintansa ajan lionit ovat toimintaperiaatteensa mukaisesti palvelleet
eri muodoin, jonka tuloksena lahjoituksia eri kohteisiin on kertynyt noin
100 000 euron edestä. Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa lauantaina 20.3

pidetyssä juhlassa jaettiin 5000 euroa lahjoituksina, joka jakaantui
Pudasjärven Sotaveteraaneille, Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven
osastolle, Pudasjärven Urheilijoiden valmentamistyöhön sekä erikseen

hiihtojaostolle, jalkapalloseura FC Kurenpojille ja Pudasjärven
kansalaisopiston sirkusryhmälle.

Kurenalan koulun eläkkeellä oleva rehtori Rainer Försti muisteli lioneitten toimintaa
silloin kun hän asui Pudasjärvellä. Kuvassa mukana myös klubin sihteeri Jari Kes-
kiaho ja presidentti Mika Pesonen.

erilaiset metsä- ja rakennus-
ten kunnostamistyöt, vero-
ja joulukalenterien sekä Pu-
disluurin julkaiseminen ja
keväisin on perinteisesti ar-
vattu Iijoen tulvakorkeutta.
Mukana lioneitten toimin-
nassa on ollut koko ajan kol-
misenkymmentä jäsentä.
Pudasjärvelle on perustettu
lisäksi lioneitten naisklubi
Hilimat, jotka juhlivat alku-
vuodesta 5-vuotistoimin-
taansa. Heidän edustajansa
olivat juhlassa mukana ja

Juhlivan klubin lionit lauloivat serenadin puolisoilleen
Sari Hukarin kanteleensoiton säestyksellä.

onnittelivat juhlivaa klubia.
Perustajajäsenistä oli juh-

lassa mukana Olavi Palonie-
mi ja Eino Riekki. Heidän li-
säkseen muistettiin 100 %
läsnäolomerkeillä Antti Pe-
sälää, Risto Hiltulaa, Kaarlo
Illikaista, Seppo Kukkaa ja
Juha Pätsiä. Lionjärjestön
huomattavin tunnustus Mel-
vin Jones jäsenyyden kun-
niataulut luovutettiin Olavi
Paloniemelle, Heikki Heikki-
lälle ja Seppo Sammelvuol-
le.

Juhlassa oli monipuoli-
nen ohjelma. Presidentti
Mika Pesonen korosti, että
yhdessä tekeminen on ollut
mukavaa. Piirikuvernööri
Juhani Blässär Kemistä suo-
sitti toimintaan perhekeskei-

syyttä, jossa lapset ja nuoret
puolisoiden lisäksi otetaan
mukaan aktiviteetteihin sekä
kokoontumisiin. Hän muis-
tutti LIONS -sanassa esiinty-
vistä kirjaimista koostuvas-
ta motosta; luovuta isänmaa-
si onnellisempana nouseval-
le sukupolvelle.

Musiikkia esittivät Sante-
ri Matero ja Oskari Manni-
nen kansalaisopiston kitara-
kerhosta sekä kanteleensoit-
toa lehtori Sari Hukari, jon-
ka säestämänä juhlassa mu-
kana olleet lionit lauloivat
puolisoilleen serenadin.
Kansalaisopiston sirkusryh-
män nuoret esittivät moni-
puolisen sirkusohjelman.
Juhlan juonsi juhlatoimikun-
nan vetäjä Antti Pesälä.

Melvin Jones jäsenyyttä osoittavien kunniataulujen
kanssa kuvassa Olavi Paloniemi, Heikki Heikkilä ja Sep-
po Sammelvuo.
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Ansiomerkein muistetut Eino Riekki, Olavi Paloniemi, Antti Pesälä, Risto Hiltula ja
Seppo Kukka.

Oik. Kansalaisopiston sirkusryhmä esitti monipuolisen ohjelmiston.

Juhlassa jaettiin 5000 euroa lahjoituksina kuudelle eri järjestölle,
joiden puolesta kiitospuhetta pitämässä Pudasjärven Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Paavo Pikkuaho.

Vierailijoiden puolesta toi
tervehdyksen Sodankylän
klubista saapunut Kauko
Niemelä, joka kutsui myös
kaikki mukaan 10.4 Martin
pilkkiin Luostolle ja klubin-
sa 50-v juhlaan toukokuus-
sa. Kurenalan koulun eläk-
keellä oleva rehtori, nykyisin
Raahessa asuva, Rainer Förs-
ti kertoi kuulumisiaan. Juh-
laan kuului myös juhlapäi-
vänä toteutettu seppeleen
lasku sankarihaudoille sekä
perustajajäsenten leposijoil-
le.

Heimo Turunen

Yritystoimintaa ja työllistymistä tukeva valtuustoaloite Ojalalta
Kaupunginvaltuutettu Sari Ojala (Kok) teki viime valtuustonkokouksessa

valtuustoaloitteen yritystoimintaa ja työllistymistä tukevan
aikuiskoulutuksen koordinoinnin tehostamisesta Pudasjärvellä.

Pudasjärven kaupungin
koulutuspääoma on Tilasto-
keskuksen vuonna 2005 te-
kemän tutkimuksen mu-
kaan huolestuttava. Pudas-
järveläisten 25-34 -vuotiait-
ten nuorten aikuisten koulu-
tuspääoman taso ei riitä kor-
vaamaan poistumaa, jonka
työmarkkinoilta poistuva 55
– 64 –vuotiaiden ikäryhmä
aiheuttaa. Pudasjärven osal-
ta vertausluku on 0,5, kun
sen tulisi olla yksi.

Pudasjärven kaupunki on
toteuttanut talouden tasa-
painottamisen ohjelmaansa
ansiokkaasti myös keskus-
hallinnon osalta. Elinkeino-
toimen alaisuudesta on vä-
hentynyt useita työpaikkoja:
esimerkiksi Pohjantähdestä,
joka on toiminut käynnisty-
misestään, 1990-luvun alus-
ta alueen aikuiskoulutuksen
koordinoijana alueella, on
vähennetty kolmen henkilön
työpanos. Resurssien vähe-
nemisen vuoksi aikuiskou-
lutuksen kenttä onkin tällä
hetkellä kirjava ja organisoi-
maton.

Pudasjärven kaupungin
sivistystoimen johtosään-
nössä mainitaan tehtävänä
ammatillinen aikuiskoulu-
tus, mutta käytännössä se ei
Pudasjärvellä koskaan ole
ollut sivistystoimen alaista
toimintaa.

Valtioneuvoston Kasvu-
työryhmän väliraportissa
(2009), ministeri Antti Tans-
kanen toteaa:

“Ensimmäisen, toisen ja
kolmannen asteen koulutuk-
sen lisäksi on kiinnitettävä
huomiota muihin koulutus-
foorumeihin kuten työpai-
koilla tapahtuvaan koulu-
tukseen, aikuiskoulutuk-
seen, suurten ikäluokkien
jatko- ja muuntokoulutuk-
seen sekä oppisopimuskou-
lutukseen. Samoin on panos-
tettava maahanmuuttajien
kieli- ja muuhun koulutuk-
seen, työttömien koulutuk-
seen, jota on suunniteltava
enemmän yritysten tarpei-
den mukaan, sekä keskimää-
räistä alemman tuottavuu-
den marginaaliryhmien työ-
markkinavalmiuksien kehit-

tämiseen.”
Meidänkin alueemme

kestävän kasvun, hyvin-
voinnin ja elinvoimaisuuden
kehittäminen koulutuksen
avulla toteutuu parhaiten
yhteistyöverkostojen avulla,
joissa vetureina ovat Pudas-
järven kaupunki, naapuri-
kuntamme, alueellamme toi-
mivat koulutusorganisaati-
ot, TE-toimisto sekä alueen
yritykset.

Esitän, että Pudasjärven
kaupunki käynnistää aikuis-
koulutuksen koulutusstrate-
gian laatimisen sekä suun-
nittelun aikuiskoulutuksen
koordinoinnista kaupungin
elinkeinotoimen, sivistystoi-
men, alueen yritysten, alu-
eella toimivien koulutusor-
ganisaatioiden, naapurikun-
tien, koulutuksen rahoittaji-
en, sekä paikallisen TE-toi-
miston kanssa.

Ojala Sari
kaupunginvaltuutettu (Kok)
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Laumanvartijakoirat estävät kotieläimien petovahinkoja

Suurpetokantojen kasvun ja
uusille alueille levittäytymi-
sen myötä koti- ja tuotanto-
eläimille kohdistuvien peto-
vahinkojen määrä on lisään-
tynyt. Laiduntamismahdol-
lisuus on kuitenkin tuotan-
toeläinten hyvinvoinnin
kannalta merkittävä asia.
Suomessa on kuvattu useita
laiduntamisen yhteydessä
maasuurpetojen aiheuttamia
vahinkoja.

Laumanvartijakoirien
käyttö luonnonmukaista
suurpetoriskin hallintaa
Petotieto-hankkeessa suosi-
tellaan useita eri vaihtoehto-
ja maasuurpetojen aiheutta-
mien vahinkojen ennaltaeh-
käisyyn. Laumanvartijakoi-
rien käyttö on yksi niistä.

Laumanvartijakoirien
käyttöä suositellaan, koska
niin maailmalta kuin Suo-
mestakin saadut tulokset
ovat olleet rohkaisevia. Tut-
kimustiloilla ei ole suurpeto-
vahinkoja laumanvartijakoi-
rien käytön aikana sattunut.
Laumanvartijakoirien työ-
käyttö on luonnonmukaista
suurpetoriskin hallintaa ja
tukee luontodirektiivin tar-
koitusta.

Tällä hetkellä laumanvar-
tijakoiria käytetään Suomes-
sa noin viidelläkymmenellä
tilalla.  Tutkimuksen mu-
kaan koiria kuvailtiin luon-
teeltaan tasapainoisiksi ja
sosiaalisiksi. Vakavia vaike-
uksia koirien ja vartioitavi-
en eläinten välillä ei esiinty-
nyt. Positiivisina asioina
maatiloilla mainittiin myös
hirvi- ja peuravahinkojen
loppumisen, maatilalle tule-
vista vieraista varoittamisen
erityisesti nykyisessä eläin-
tautivarautumistilanteessa,
yleisen turvallisuuden tun-
teen lisääntymisen (mm. las-
ten liikkuminen) sekä koiriin

liittyvän sosiaalisen palkitse-
vuuden ja yhteisöllisyyden.

Koirien vartiointiominai-
suuksia voidaan hyödyntää
sekä laidunalueitten että pi-
hapiirien suojaamiseen. Vä-
littömiä hyötyjä ovat suur-
petohyökkäysten vähenemi-
nen ja asukkaiden turvalli-
suuden tunteen lisääntymi-
nen. Näin ollen laumanvar-
tijakoirat tukevat suurpeto-
jen ja paikallisen väestön rin-
nakkaiseloa. Koiria voidaan
hyödyntää myös luontomat-
kailussa, jolloin luontokoh-
teilla vierailu voidaan toteut-
taa turvallisissa olosuhteis-
sa.

Laumanvartijakoirat so-
pivat lähes minkä tahansa
eläinlajin vartiointiin hevo-
sista aina mehiläisyhdys-
kuntien vartiointiin asti. Ky-
symys on siitä, mihin eläin-
lajiin ne pentuna leimaantu-
vat.

Koira itsenäinen, elää
lauman kanssa
Laumanvartijakoiriin liitty-
en seuraava asia on tärkeä
sisäistää: laumanvartijakoira
ei ole seurakoira, vaan työ-
koira. Koira ei paimenna lau-
maa, vaan vartioi sitä uhkaa
vastaan. Sitä ei pidetä sisäti-
loissa, eikä sen kanssa seu-
rustella. Se ei ole seurakoira
missään mielessä. Koiran
tarkoitus on olla ja elää koko
ajan vain laumansa kanssa.
Koiralle ei opeteta leikkejä
tai erityisiä käskyjä. Näin ol-
len sitä ei tarvitse kouluttaa

normaalissa mielessä, puhu-
taan ainoastaan sosiaalista-
misesta. Koiran annetaan
elää rauhallista elämäänsä
lampaiden parissa. Ruoan
vienti ja pieni rapsutus riit-
tävät.

Koira oppii tunnistamaan
laumaansa eli perheeseen
kuuluvat henkilöt. Suhtau-
tuminen laumanvartijakoi-
raan on siis aivan erilainen
kuin muihin koirarotuihin.
Koira työskentelee itsenäi-
sesti, eikä sen kanssa vietetä
aikaa. Koiran tapoihin voi
kuulua haukahdukset illalla.
Tähän ei pidä puuttua, sillä
se kuuluu laumanvartijakoi-
ran työtapaan ja on osa var-
tiointityötä ja reviirinvarti-
ointia. Koiran ei saa antaa
kaivautua aidan ali tai hypä-
tä sen yli. Koiralle ei myös-
kään anneta ruokaa tai yri-
tetä ottaa kontaktia aidan
läpi.

Tuhansia vuosia vanhan
koiratyypin tarkoitus on olla
ja elää koko ajan vartioitavi-
en eläinten kanssa. Keski- ja
Etelä-Euroopasta sekä Aasi-
asta lähtöisin olevia lauman-
vartijarotuja on parisenkym-
mentä.

Tunnetumpia rotuja ovat
akbash, anatolinpaimenkoi-
ra, espanjanmastiffi, estrel-
lanvuoristokoira, etelävenä-
jänpaimenkoira, kaukaasi-
anpaimenkoira, Keski-Aasi-
an paimenkoira, komondor,
kuvasz,  maremmano-ab-
ruzzese, pyreneittenkoira,
pyreneittenmastiffi, ja slova-

kiancuvac, Tatran vuoristo-
koira ja Tiibetin mastiffi.
Vaikka muutamien rotujen
nimessä esiintyy sana pai-
menkoira, on näille suuriko-
koisille koirille ominaista
vartiointi, ei paimentami-
nen. Rotujen alkuperämais-
sa laumanvartijoita käyte-
tään kylläkin sujuvassa yh-
teistyössä paimenkoirien
kanssa.

Laiskan leppeitä
Laumanvartijakoirat ovat
laiskan leppeitä päivittäises-
sä elämässään. Metsästys-
vietti on melkein olematon,
mikä helpottaa niiden pitoa

Parisenkymmentä henkeä kokoontui kuuntelemaan ja keskustelemaan
perjantaina 19.3. Syötteelle laumanvartijakoirien työkäytöstä

alkutuotantotiloilla. Tilaisuudessa toimivat kouluttajina Helsingin
yliopiston tutkija Teet Otstavel sekä vuosien kokemuksen

laumanvartijakoirien kasvattamisesta omaava Anne Juppi. Tilaisuuden
järjestävästä hankkeesta mukana oli projektipäällikkö Juha Järvenpää,

joka kertoi ylimaakunnallisista Petotieto ja Petoseutuhankkeista.

vapaana yhtenä edellytykse-
nä työkäyttöön. Ainoan huo-
mattavan poikkeuksen koi-
ran käyttäytymisessä teke-
vät petoeläimet. Yleensä va-
roitukseksi riittää lauman-
vartijakoirien läsnäolo. Suu-
ri koko ja kumea haukku
ovat useimmiten riittävä pe-
lote. Tositilanteen tullessa
koirat ovat periksi antamat-
tomia.

Monissa rotuja käyttävis-
sä maissa, missä suurpetojen
tiheydet ovat paikoittain
korkeammat kuin Suomen
vastaavat luvut, laumanvar-
tijakoirien käyttö kauan jat-
kuneena traditiona on edel-
lytyksenä laajamittaisen ko-
tieläinkasvatukseen myös
korkean suurpetojen suoje-
lutason alueilla. Suomessa-
kin olisi paljon käyttämätön-
tä potentiaalia.

Lampurin näkökulmaa

tilaisuuteen toi suomussal-
melainen Leena Makkonen,
jonka menetti kolmisen
vuotta sitten 21 lammasta
suden suuhun. Makkonen
kertoi tilaisuuden loppupu-
heenuorossaan vakaasti har-
kitsevansa laumanvartija-
koirien käyttöä myös omal-
la tilallaan. Laumanvartija-
käytön aloittaminen nähtiin
vielä ongelmalliseksi: pen-
nun saatavuuteen, oikeanlai-
sen pennun valintaan ja kas-
vattamiseen nähtiin tarvetta
yhteistyölle ja asiantuntija-
avulle. Silloin kun lauman-
vartijakoiria hankitaan työ-
käyttöön, ovat koiran han-
kinta- ja hoitokustannukset
Teet Otstavelin mukaan
muiden maatalouskulujen
tapaan verotuksessa vähen-
nettäviä kuluja.

Juha Järvenpää

Laumanvartijakoiran tarkoitus on olla ja elää koko ajan vain laumansa kanssa. Koi-
ralle ei opeteta leikkejä tai erityisiä käskyjä.

Laumanvartijakoirien työkäyttöseminaarin osallistujia.

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Syötteen alueen matkailu-
yrittäjät tarjoavat asiakkail-
leen yhä parempaa palvelua.
Yrittäjät järjestävät pääsiäi-
sen aikaan lähiliikenneko-
keilun Syötteen alueella. Ko-
keilulla halutaan tarjota yhä
paremmat palvelut alueen
mökkikylissä ja hotelleissa
asuville matkailijoille. Lähi-
bussi liikennöi torstaista
maanantaihin klo 9.45 –

Lähiliikennekokeilu
Syötteellä pääsiäisenä

21.15 välisen ajan. Kuusi ker-
taa päivässä bussi tarjoaa
mahdollisuuden matkustaa
rinteisiin, kauppaan, ravin-
tolaan tai tutustumaan
Luontokeskuksen tarjoamiin
palveluihin.

Syötteen alueen hajanai-
suus on ollut yrittäjille haas-
teellinen. Vanhemmat joutu-
vat kuljettamaan lapsiaan
rinteisiin ja takaisin. Ruuh-

ka-aikana liikenne puurou-
tuu ja parkkipaikoista tulee
pula. Nyt ei tarvitse muuta
kuin mennä tienvarteen ja
aikataulun mukaan liiken-
nöivä bussi vie perille, ilman
parkkiongelmia, kertoo toi-
mitusjohtaja Jorma Terent-
jeff Iso-Syöte Oy:stä.

-Keräämme matkustajilta
palautetta ja sen perusteella
teemme päätökset jatkosta,

Terentjeff täydentää.
Matkustajilta palvelusta

peritään muodollinen mak-
su joka on kaksi euroa aikui-
silta ja euro lapsilta. Tarkem-
mat aikataulut ja reitit löyty-
vät netistä osoitteesta
www.syote.fi. Liikennöinnin
hoitaa oululainen Huiput
Oy.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 ovat liikkeellä! Nyt kisataan kukauskaltaa painaa lujimmin tuubissa noitaluudan sijaan!Paras asu ja vauhti palkitaan!
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Syötteen tapahtumia
RINNETAPAHTUMIA
Leijonakisat  27.3.klo 14.00 Lumimaa. Leikki-
mielinen ratalaskukisa alle 13 v. Ilmoit. klo 13.30
mennessä Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiihtokou-
lulle. Osallistumismaksu 2 e.
Pääsiäisnoitien vauhtikisa tuubissa 2.4. klo
15. Eturinteet. Pääisiäisnoita-akat ovat liikkeellä!
Nyt kisataan kuka uskaltaa painaa lujimmin tuu-
bissa noitaluudan sijaan! Paras asu ja vauhti palki-
taan!
Suomi Slalom 3.4.klo 12. Eturinteet. Suomi Sla-
lom on koko perheen ja ystävien leikkimielinen
ja hauska rinnetapahtuma.
Audi rinnerieha 3.4.klo 12- 15
Leijonakisat 4.4.klo 11 iso-Syöte Lumimaa.
Samsung KUKKULAN KUNINGAS 2010
-kisa  10.4.-11.4. klo 14.  Tule kisaamaan Iso-Syöt-
teen Kukkulan Kuninkuudesta lauantaina ja sun-
nuntaina. Kilpailuun kuuluu kolme osakilpailua,
kaikkien osakilpailuiden voittaja kruunataan Kuk-
kulan Kuninkaaksi.
Samsung JAM Sessio 17.4. klo 14.Tule kisa-
maan kuka vetää komeimmin ja korkeimmin!
Huippupalkinnot! Samsungin videokameroita
(U10), kausari seuraavalle kaudelle ja muuta mu-
kavaa yllätystä! Ilmoittaudu ennakkoon kisaan
 parkkimanageri@syotesnowpark.com

RAVINTOLATAPAHTUMIA
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.
Make it Shake 27.3. klo 22.
Hotelli iso-Syöte Panoraama-ravintolassa.
Vallaton Simosaurus dinosaurus, 31.3. klo 9
Hotelli Iso-Syöte Koko perheen tapahtuma, leik-
kejä ja lauluja joihin jokainen halukas pääsee mu-
kaan
Simodeus & Pumtsi pum, 31.3. klo 20 Hotelli
Iso-Syöte

Syötteen matkailualueen suosio kasvoi
entisestään juuri päättyneellä talviloma-
kaudella. Majoituksen ja rinnepalvelujen
käyttöä kuvaavat luvut kohosivat selväs-
ti viimevuotista suuremmiksi – ja joilta-
kin osin korkeammiksi kuin koskaan ai-
kaisemmin. Alkuvuoden kovista pakka-
sista ja talouden lamasta huolimatta Pu-
dasjärven Syöte pystyy näillä näkymin
kasvattamaan asiakasmääriään myös
koko vuoden tasolla.

Pudasjärven Matkailu Oy:n toimisto-
päällikkö Paula Paukkeri kertoo keskus-
varaamon välittäneen kolmelle talvilo-
maviikolle yhteensä yli 30 000 yöpymis-
vuorokautta. Viikolla kahdeksan kasvua
oli kuusi prosenttia, viikolla yhdeksän 10
prosenttia ja viikolla kymmenen 4,5 pro-
senttia viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna.

-Myös loppukevät näyttää lupaaval-
ta. Esimerkiksi pääsiäistä edeltävät vii-
kot ovat menneet kaupaksi tavallista pa-
remmin, toteaa Paukkeri.

Tunturihotelli Iso-Syötteen toimitus-
johtaja Juha Kuukasjärvi on samoilla lin-
joilla kuin Paukkeri. Etenkin viimeinen
talvilomaviikko oli tavallista kiireisem-
pi ja loppukevät vaikuttaa sujuvan aina-
kin viimevuotiseen malliin.

-Hirmuiset pakkaset verottivat alku-
vuodesta varmasti kaikkien asiakasmää-
riä, mutta nyt tilanne on kääntynyt pa-
rempaan. Pääsiäisenä hotelli ja mökit tu-
levat täyteen tavalliseen tapaan, hän to-
tesi.

Kasvaneista asiakasmääristä kertovat
myös rinnetoimintojen luvut. Ison-Syöt-
teen rinnetoiminnoista vastaavan Hiih-

Syötteen talvilomakausi

tokeskus Iso-Syöte Oy:n toimitusjohtaja
Jorma Terentjeff laskeskelee tämän vuo-
den kolmen talvilomaviikon osoittavan
lähes 25 prosentin kasvua edellisvuoteen
verrattuna.

-Luvut olivat lähes pääsiäisen tasolla.
Uskon, että pääsemme koko vuodenkin
osalta lievään kasvuun. Ja ensi kautta odo-
tamme luottavaisin mielin. Asiakkaat ovat
ottaneet myönteisesti vastaan Syötteen
kehitys- ja uudistustoimet, iloitsee Terent-
jeff.

Myös Syötekeskus Oy on tyytyväinen
kovien pakkasten jälkeen tapahtuneeseen
käänteeseen. Syötekeskuksen toimintaa
pyörittävän Oulun Seudun Setlementti
ry:n toiminnanjohtaja Markku Tapper sa-
noo hotellivarauksia olleen pitkin talvea
yllättävän runsaasti ja tilanne näyttää jat-
kuvan hyvänä. Myös leirikoulu on ollut
odotettuakin kysytympi. Rinnetoiminnot
puolestaan ylsivät esimerkiksi viikolla
kymmenen noin 10 prosenttia parempaan
myyntiin kuin edellisvuonna.

Karavaanarialueesta ja Pärjänkievarin
ravintolatoiminnasta vastaava Finland
EasyHoliday luonnehtii niin ikään kymp-
piviikkoa erittäin hyväksi. Pärjänkievarin
isäntä Pekka Kimpimäki sanoo viikon ol-
leen kymmenisen prosenttia edellisvuo-
tista vilkkaampi. Myös edeltävinä viikkoi-
na oli väkeä liikkeellä runsaasti.

-Tulevan pääsiäisen tilanne vaikuttaa
erittäin hyvältä ja nyt valmistaudumme-
kin sen hoitamiseen, tuumailee Pekka
Kimpimäki.

Kari Arokylä

Cheek esiintyy Panoraama-ravintolassa 1.4. noin klo
22-23:00. Snapsibaarissa dj alk. klo 22.
Eini & Boogie Pärjänkievarilla 2.4. klo 21. Eini & Boo-
gie.
Duo Espelin Ravintola Revontuli 2.4.klo 21.-23.55.
Duo Espelin koostuu kahdesta yli 15 vuoden soittoko-
kemuksen  omaavista muusikoista, Ari Viitalasta (Kemi)
ja Kimmo Paanasesta (Oulu). Duo Espelin soittaa suo-
malaisia musaa iskelmästä räväkkään rokkiin.
Matti Esko & Snapsibaarin disco 2.4. klo 21. Matti
Esko orkestereineen esiintyy Panoraama-ravintolassa
alkaen n. klo 23. Snapsibaarissa dj alkaen klo 22. Terve-
tuloa!
Eero Raittinen Romekievarissa 2.4. klo 22. Raittinen
soittelee reilua rokkia alkaen 22.
Texas Hold’Em pokeri-ilta Ravintola Revontulessa
3.4. klo 20.Tule pelaamaan ja viihtymään. Tutustu peliin.
Ammattijakaja opettaa sinut pelaaamaan.
Bilebändi Grooving High Allstars & Snapsibaa-
rin disco 3.4. Bändi alkaa soittaa Panoraama-ravinto-
lassa n. klo 22. Snapsibaarissa dj alkaen klo 22.
Mikko Alatalo Pärjänkievarilla 4.4. klo 21
Mikko ja Känkkäränkkä Pärjällä 5.4. klo 13. Mikko
Alatalo tuo Känkkäränkän Pärjälle. Nyt saa laulaa lap-
set ja aikuiset!

MUITA TAPAHTUMIA
Kansainvälinen julistebiennal.e Kansainvälisen ju-
listekilpailun ympäristöjulisteiden sarjan 32 parasta ju-
listetta Syötteen luontokeskuksessa  3.4.  Järjestäjä Syöt-
teen luontokeskus Lisätiedot syote@metsa.fi p.0205
64 6550
15. SYÖTEHIIHTO lauantaina 10.4.2010 klo 9.00
Pudasjärven Urheilijat järjestää tänä vuonna 15. kerran
Syötehiihdon. Aiempi reitti kulki Syötteeltä Pudasjär-
velle, mutta tämän reitin käyttö loppui jo 1980- luvulla.
Nyt uusittua reittiä, joka kulkee Syötteen ympäristös-
sä, on hiihdetty ensimmäisen kerran.

Syötteen Mannerheimin Lastensuojeluliiton
perhekahvila on avoinna aina perjantaisin klo 10-12
Kaikki perheet tervetulleita asuinpaikkakunnasta riip-
pumatta. Tervetuloa!

Pekka Laukkarinen on kiertämässä Pu-
dasjärven kouluja 24.-26.3. muusikkoys-
tävänsä Matti Laitisen kanssa. Porvoolai-
nen Pekka Laukkarinen on yksi tämän
hetken kysytyimmistä gospellaulajista ja
-lauluntekijöistä. Pekka on julkaissut tä-
hän mennessä kolme soololevyä, joista
viimeisin “Gloriaa” ilmestyi viime vuo-
den helmikuussa. Musiikkityyliä voisi
kuvailla hyväntuuliseksi, positiivisvirit-
teiseksi suomenkieliseksi gospel-musii-

kiksi, jossa mukana vahvasti pop ja folk-
rock-vaikutteita.

Pekka on tehnyt keikkoja viime vuosi-
na noin sadan keikan vuosivauhdilla. Hän
on ennättänyt vierailla Pudasjärvellä jo
kolmeen kertaan vuosina 2003, 2005 ja
2007.  Tiiviin keikkailun myötä Pekka on
ehtinyt vakiinnuttaa paikkansa Suomen
gospelrintamalla iloisena ja varmana
esiintyjänä, jonka musiikissa on selkeä
hengellinen sanoma. Suomen lisäksi Pek-
ka on konsertoinut mm. Kroatiassa, Ser-
biassa ja Ruotsissa.

Lapsena ja juniorina kansainvälistäkin
menestystä saanut kilpatanssijalupaus
innostui musiikista jo pienenä. Lapsuuden
klarinetin soitto vaihtui rumpuihin, min-
kä parissa harrastus jatkui pitkään. Rip-
pikouluiässä Pekka kiinnostui kitaransoi-
tosta ja laulujen tekemisestä. Ensimmäi-
set trubaduuriesiintymisensä lapsuus- ja
nuoruusajan kotikaupunkinsa Kouvolan
ulkopuolella hän teki 16-vuotiaana.

Duon toinen osapuoli Matti Laitinen on
akustisten kitarasoitinten maisteri ja mm.
tuottanut Pekan kaikki kolme sooloalbu-
mia. Viime vuosina Matin on voinut näh-
dä myös Värttinän, Freijan, Satu Sopanen
& Tuttiorkesterin kitaristina.

Pekka Laukkarinen Duoa esiintyy Pu-
dasjärven seurakuntatalolla torstai-iltana
kaikille avoimessa ja ilmaisessa konsertis-
sa. Yleisöllä on mahdollisuus keikan jäl-
keen tavata muusikkoparia ja pyytää ken-
ties nimmari muistoksi.

Ai, miten niin Pekka Laukkarinen on
“TV:stä tuttu”? No, Pekka voi olla tuttu
SubJunioria seuraaville, sillä hän toimii
kyseisellä kanavalla juontajana.

Marko Väyrynen

TV:sta tuttu Pekka Laukkarinen
keikalla Pudasjärvellä

Pekka Laukkarinen

(Kuva Erne Hakala)

sujui mainiosti
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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

Myytävänä Opel Astra far-
mari vm.96, kahdet renkaat,
cd soitin. Katsastettu, hyvä
käyttöauto hp. vain 820€.
p. 0440 923 946.

Tangofinaaliin tähtäävä oululainen Marita Käkelä esiintyi Hurmurit yhtyeensä kans-
sa lauantaina 20.3. Hurmurit –yhtyeessä soittivat kosketin- ja haitari Mika Niskala,
basso ja haitari Raimo Jylhä, rummut Eero Karioja sekä kosketin, haitari, saksofoni
Pertti Pannula

Marita Käkelä tavoitteleeMarita Käkelä tavoitteleeMarita Käkelä tavoitteleeMarita Käkelä tavoitteleeMarita Käkelä tavoittelee
tangokuningattaruuttatangokuningattaruuttatangokuningattaruuttatangokuningattaruuttatangokuningattaruutta

Kirkkokuoro laulaa kanttori Jukka Jaakkolan johdolla.
Esiintymässä ovat myös Anna-Kaisa Törmänen viulu ja Elisa Ervasti piano

Ohjelmisto käsittää kärsimysajan musiikkia muun muassa Käy yrttitarhassa polku.
Lauluissa on aiheena myös Maria, Jeesuksen äiti

On lepopaikka suloinen –laulussa ovat mukana kirkkokuoro, viulu ja piano.
Sävelhartauteen kuuluu myös Ahti tekstin lukeminen.

maanantaina 29.3 klo 19 seurakuntakodissa
Hiljaisen viikon sävelhartaus ja ahti

Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa esiintyi lauantai-iltana
20.3 Marita Käkelä sekä Hur-
murit yhtye. He kertoivat
tulleensa Oulusta ja olevan-
sa ensimmäistä kertaa esiin-
tymässä Pudasjärvellä. Hei-
dän soittamansa musiikki oli
tanssivan yleisön mieleen,

sillä illan aikana yhtye soitti
tasaisesti tangoja, valsseja,
humppaa, foxtrotteja, eli
juuri niitä tansseja, joita ha-
lutaan ja osataan tanssia.
Marita Käkelä kertoi, että
hän osallistui tangokilpailu-
jen karsintaan. Kaksi vuotta
sitten hän pääsi semifinaalei-

hin saakka ja nyt on tavoit-
teena pistää paremmaksi eli
saavuttaa finaali ja siellä lau-
laa paras mahdollinen sijoi-
tus. Monet tunnistivat Mari-
tan Huvin vuoksi tv-tanssi-
ohjelmasta ja muitakin tv-
esiintymisiä Käkelällä on
vuosien varrella ollut. (ht)

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui tämän
vuoden toiseen kokoukseen
torstaina 18.3. Eniten keskus-
telua herätti kaupungin hal-
lintosäännön muutos, jossa
päätettiin sivistystoimen
uudelleen organisoinnissa.
Sillä tavoitellaan laaja-alais-
ta ja monipuolista varhais-
kasvatuksen, opetustoimen
ja kulttuuri- ja vapaa-aika-
toimen yhteyttä Pudasjärven
elinvoiman lisäämiseksi ja
kuntalaisten hyvinvoinnin
turvaamiseksi. Koulutuslau-
takunta sekä kulttuuri- ja

Kansalaisopisto jatkaa toistaiseksi ennallaan
vapaa-aikalautakunta tul-
laan lakkauttamaan 1.1.2011
alkaen ja tilalle päätettiin
muodostaa uusi sivistyslau-
takunta. Samalla päätettiin
perustaa sivistys- ja opetus-
johtajan virka tämän vuoden
elokuun alusta alkaen. Tä-
män johdosta sivistysjohta-
jan ja kansalaisopiston reh-
torin virat lakkautetaan.

Valtuutetuilla oli huoli
kansalaisopiston toiminnas-
ta. Sen toiminta päätettiin
säilyttää toistaiseksi ennal-
laan jonkin verran tilamuu-

toksia toteuttamalla. Ensi
syksystä alkaen kansalais-
opiston toiminta tapahtuu
yhdessä entisen lukion ra-
kennuksessa. Mahdolliset
muutokset toiminnassa to-
teutetaan vasta myöhemmin
uuden sivistys- ja opetusjoh-
tajan valmistelemana.

Pudasjärven Puolesta
ryhmän valtuutettu Veikko
Hyttiselle myönnettiin ero
hänen omasta pyynnöstään.
Tilalle valtuutetuksi tulee
varavaltuutettu Päivi Takki-
nen.

Oulunkaaren yhtymäval-
tuustoon valittiin lisäjäse-
niksi Henrik Hämäläinen,
varalle Soile Törmänen ja
Paula Ylitalo, varalle Kari
Tykkyläinen. Henrik Hämä-
läinen oli ollut Vesa Riekin
varajäsenenä ja vapautu-
neelle paikalle Riekin vara-
jäseneksi valittiin Arvo Siu-
rua.

Äänestysalueet ja vaali-
päivän äänestyspaikat ni-
mettiin kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti. Edelli-
sistä vaaleista poiketen Pär-
jänsuon äänestysalue yhdis-
tettiin pienuutensa vuoksi
Kurenalan äänestysaluee-
seen. Äänestyspaikoista
päätettäessä Kari Laakkonen
esitti ja Erik Honkanen kan-
natti, että Ervasti-Jaurakka-
Puhoksella olisi äänestys-
paikkana Ervastin koulu.
Äänin 21-12 päätökseksi tuli
kunnanhallituksen esitys,

jossa äänestyspaikkana tulee
olemaan Paukkerinharjun
entinen koulu.

Ajankohtaisista asioista
katsaukset
Kokouksen alussa kuultiin
vs. tekninen johtaja Oiva
Rantalan katsaus ajankohtai-
sista asioista. Hän kertoi
suunnitelmista uusiutuvan
energian lisäämisestä kau-
pungin kiinteistöjen lämmi-
tyksessä. Luppovesi tekojär-
ven rakennustyöt edistyvät
Syötteellä suunnitelmien
mukaisesti ja maansiirtotyöt
valmistuvat huhtikuun puo-
livälissä. Tällä hetkellä maa-
massoja on siirretty noin 120
000 kuutiometriä ja työura-
kassa on ylitetty puoliväli.
Rantala vakuutti, että 1,8
miljoonan euron kustannus-
arvio ei tule ylittymään.

Kaupungin virastotalon
kosteusvauriot aiheuttavat
kolme vuotta kestävän kun-
nostustyön, joka tulee mak-
samaan noin miljoona euroa.
Ensi kesänä joudutaan kella-
rikerroksen lattia purka-
maan ja uusimaan pohjase-
pelit ja sadevesijärjestelmät.
Tutkimukset homeongel-
mista vielä jatkuvat joissakin
huoneissa. Rakennusvai-
heessa laitetut muovimatot
ovat olleet suuri virhe. Alla
oleva betoni ei ole pystynyt
hengittämään ollenkaan, to-
tesi Rantala.

-Rimminkankaan koulul-
la on havaittu samankaltai-
sia rakennusvirheitä, kuin
virastotalossa ja sielläkin
joudutaan lattiapintoja uusi-
maan.
Kehittämispäällikkö Mikko
Kälkäjä esitti elinkeinotoi-
men asioista ajankohtaiskat-
sauksen:

–Pudasjärvellä yritykset
ovat selvinneet keskimää-
räistä paremmin lamasta.
Suurimmilla yrityksillä on
viime vuodelta positiivinen
tulos. Kälkäjällä oli huoli
työikäisväestön poistumi-
sesta työmarkkinoilta, jonka
tuloksena on vaarana tulla
työvoimapula. Kälkäjä ker-
toi myös maahanmuuttajien

Sivistystoimen hallintosääntö uusitaan:

Vs. tekninen johtaja Oiva
Rantala selostamassa
teknisen puolen ajankoh-
taisia asioita.

Kehittämispäällikkö Mikko
Kälkäjä kantoi huolta työ-
ikäisväestön runsaasta
poistumisesta työmarkki-
noilta.

Veikko Hyttinen istui kokouksen alussa tutulla paikal-
laan, mutta poistui kokouksesta heti eropäätöksen jäl-
keen.

kotouttamisesta sekä mat-
kailuyhteistyön viriämisestä
Oulun kanssa. –Oulu halu-
aa hyödyntää ulkomaille
suuntautuvassa markki-
noinnissaan Syötteen aluet-
ta.

-Kurenalan hirsikortteli-
alueella rakennetaan ensim-
mäiset rakennukset ensi ke-
sänä. Alun perin kortteliin
oli tarkoitus rakentaa 10-12
omakotitaloa, mutta sinne
nouseekin uusien suunnitel-
mien mukaan 40 asuntoa.
Kälkäjä selvitti myös meneil-
lään olevien hankkeiden ny-
kytilaa.

Heimo Turunen
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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

PANKKI- JA LAKI-
PALVELUT TAKSIPALVELUT

Autokorjaamo
TH-MOTOR
Jouni Vikström Myllyvaarantie 541 Iinattijärvi
P. 040 536 6750

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi • puh. 040 748 2182

Avoinna ma-pe klo 8.00-16.30
•huollot ja korjaukset
ajanmukaisin laittein

•pakokaasumittaukset
bensa/diesel

•Boschin vikakooditesteri
uudemmille autoille

•OBD-mittaukset
•4-pyöräsuuntaukset
• ilmastointilaitehuollot
• tasapainotukset
• rengastyöt

AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUT

LUKKO- JA AVAIN-
PALVELUT

• Vakuutus-
  yhtiöiden työt
• Kolarikorjaukset

Autopeltikorjaamo P. Kuopus

Iinattijärvi puh. 040 564 8643

• Tuulilasit - peltiosat
• Ruostevaurio korjaus
• Maalaukset

  HIERONTA- JA KUNTOSALIPALVELUT
KAUNEUDENHOITO

Hieroja
Eija Juurikka

Kuntonevassa
tiistaisin

Puistotie 2
Hetekylässä
maanantaisin

Hetekyläntie 1774
Ajanvaraus

p. 0400 241 610
http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Kellot
Kalevala-korut

Kihlat
Lahjatavarat

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

Naamanka Ky
KELLOSEPÄNLIIKE

Hierontaa!

p. 0400 882 622
Henriikka Viramo Varastotie 5, Pudasjärvi

Ajanvaraus arkisin 8.00-9.00

KELLOT JA KORUT

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Kuntonevassa
Puistotie 2

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Hirvaskoskella
Mäkeläntie 20

Myös lahjakortit!

KAHVILOITA

TTTTTaksiaksiaksiaksiaksi
PPPPPentti entti entti entti entti AarAarAarAarAarninininini
Yli-SiurYli-SiurYli-SiurYli-SiurYli-Siuruauauauaua

puh. 0400 289 046puh. 0400 289 046puh. 0400 289 046puh. 0400 289 046puh. 0400 289 046
1+8+in1+8+in1+8+in1+8+in1+8+invvvvvaaaaavvvvvarararararustusustusustusustusustus

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

VAKUUTUSPALVELUT

LVI, RAUTA JA RAKENTAMINEN

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• rakentaminen
• jätehuolto

• vaihtolava-auto nosturilla
• Iisi -jätevesijärjestelmät

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

MAKEN rakennus- ja huoltopalvelu

ppppp..... 040 554 1689 040 554 1689 040 554 1689 040 554 1689 040 554 1689
Puolangantie 2431, 93350 Jaurakkajärvi

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

0400 330 444

Muista
kotitalousvähennys!!!

RAKENTAMINEN
KIINTEISTÖHUOLTO

PÄIVYSTYS 24 H

www.msarkela.com

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

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

KODINKONEHUOLTO

METSÄPESÄLÄ OY
Sotkajärventie 1081

93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 361 886
• Koneellinen puunkorjuu
•  Maanmuokkaukset

METSÄNKORJUU

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4
PudasjärviPudasjärviPudasjärviPudasjärviPudasjärvi

puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203

Reitti Kiirunan kautta Lofooteille ja takaisin kotiin
Kilpisjärven ja Suomen Lapin kautta.
Alustava hinta 300-320eur/hlö, sis. bussimatkat, majoittumiset,
aamupalat, välipalaa ja yhden ruokailun päivässä.

Kyläyhdistysten yhteinen matka
LofLofLofLofLofooteille 28.6.-1.7.2010ooteille 28.6.-1.7.2010ooteille 28.6.-1.7.2010ooteille 28.6.-1.7.2010ooteille 28.6.-1.7.2010

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
maaliskuun loppuun mennessä

Rauni Räisäselle, puh. 050 382 6585,
Yrjö Heikkiselle, puh. 0400 686 719 tai
Marketta Holapalle, puh. 040 771 5424.

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9235
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

Avoinna: ma-pe 8.00-16.00

Yrittäjä!
Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732



10 nro 12PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven
kaupungin www-sivujen tapahtumista ja Syötteen tapahtumia
löytyy lehdestä toisaalta. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Ta-
pahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen säh-
köpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -
palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös
edullista maksullista ilmoitustilaa!

Karaoke Legenda osakilpailu Kurenkoskessa 26.3. Tervetuloa
osallistumaan palkintoina mm: mini risteily Turku - Tukholma.
Kansainvälinen julistebiennale
3.4. - 27.4. Kansainvälisen julistekilpailun ympäristöjulisteiden sar-
jan 32 parasta julistetta Syötteen luontokeskuksessa. Järjestäjä Syöt-
teen luontokeskus.
Hippo-hiihdot
28.3. Rajamaanrannassa  klo 13.00 Järjestäjä Pudasjärven Osuus-
pankki.
Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa Kai Palm 27.3. Jani Wikholm
2.4.
Hiihtokilpailut Hetepirtillä pitkänäperjantaina 2.4. klo 11.00
alkaen. Tytöille ja pojille omat sarjansa syntymävuoden mukaan,
naisten sarja ja miesten sarja. Ei osallistumismaksua. Jokainen osal-
listuja palkitaan! Ilmoittautumiset ke 31.3.2010 mennessä puh. 0440-
151687 tai 040-5142247. Tapahtumapaikalla mm. makkaranmyyn-
tiä, vohvelikahvia ja arvontaa. Tervetuloa!
Pääsiäishiihdot Tapahtuma nyt 15:ttä kertaa! Paikka Syötteen
hiihtostadion 3.4.  Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat ry ja liikuntapal-
velut Lisätiedot 040-5160 430.
Pilkkikisa Aittojärvellä 3.4. alk. klo 11. Kokoontuminen koululle.
Tanssit Möykkälässä 3.4. Puhoksella. Esiintyy Trio Haavekuva  Jär-
jestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.
Ulkoilutapahtuma  Siuruan työväentalola (Moskova) Ajankohta
3.4. klo 12. Hiihtokilpailut vauvasta vaariin, joukkuekilpailua, grillis-
tä hamppareita, makkaraa, lättykahvia ja paljon muuta mukavaa ja
maistuvaa!  Järj.  Ala-Siuruan kyläyhdistys ry.
Yleiset pilkkikilpailut Havulanrannassa 5.4. klo 10-15, siirty-
mäaika kilpailun alussa 30 min. Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi. Järjestäjä
Virkistyskalastajat.
Yleiset pilkkikilpailut Marikaisjärven toimitalolla 10.4. klo 10-
14. Järjestäjä Pudasjärven Invalidit ry.
Yleiset pilkkikilpailut Korentojärvellä Pikkaraisen rannassa
25.4. klo 10-15, siirtymäaika kilpailun alussa 30 min. Alle 12 vuoti-
aat ilmaiseksi. Järjestäjä Virkistyskalastajat.

PM - Pilkkikilpailuun
Taivalkosken Tyräjärvelle

ILMOITTAUTUMISET

Virkistyskalastajat

26.3. mennessä
Pudaskoneeseen

tai  puh. 044 0210965

Miten tämä on mahdollista?
Yksinkertaisesti siksi, että IVT-lämpöpumput on kehitetty
pohjoisiin olosuhteisiin ja niiden toimintakyky on testattu
kovassakin pakkasessa.

Kokonaistoimitus ratkaisee
Eikä siinä vielä kaikki. IVT-lämpöpumppu on käyttökoh-teeseen
oikein valittu, oikein asennettu ja sen toimivuus on varmistettu
perusteellisella käyttöopastuksella. IVT-lämpöpumpun hankin-
ta on varma valinta, jonka toimi-tusketjusta ei heikkoa lenkkiä
löydy.

Joutsenmerkki todisteena
Lisätodisteena toimii pohjoismainen ympäristömerkki, jonka saa-
dakseen tuotteen on läpäistävä perusteelliset toimintatestit. Suo-
messa vain IVT-lämpöpumput ovat ansainneet Joutsenmerkin.

Pakkanen paukkuu ja routa syvenee, mutta
Suomen yli 20 000 IVT-lämpöpumppua toimii
kuten huikeat testitulokset osoittavat.

IVT-Pudasjärvi, Kauppatie 9 (M-Tavaratalossa) 93100 Pudasjärvi
040-181 3449, ivtpudasjarvi@gmail.com

Ilmalämpöpumpun ostajalle
100€:n LAHJAKORTTI M-Tavarataloon

KYSYTARJOUSTA!
Ilmalämpöpumpun ostajalle
100€:n LAHJAKORTTI M-Tavarataloon

Pitkänäperjantaina 2.4. klo 11 alkaen
HIIHTHIIHTHIIHTHIIHTHIIHTOKILPOKILPOKILPOKILPOKILPAILAILAILAILAILUT HETEPIRUT HETEPIRUT HETEPIRUT HETEPIRUT HETEPIRTILLÄTILLÄTILLÄTILLÄTILLÄ

Ilmoittautumiset ke 31.3.2010 mennessä
puh. 0440-151687 tai 040-5142247

Tytöille ja pojille omat sarjansa syntymävuoden mukaan, naisten sarja
ja miesten sarja. Ei osallistumismaksua. Jokainen osallistuja palkitaan!

Tapahtumapaikalla mm. makkaranmyyntiä,
vohvelikahvia ja arvontaa. Tervetuloa!ps.Kahvia ja pullaa sekä hernerokkaa

PERINTEINEN PILKKIKISA
AITTOJÄRVELLÄ
3.4.2010 klo 11.00 alkaen

Kokoontuminen koululle

TERVETULOA!!!

AITTOJÄRVEN KYLÄSEURA

Kansanedustajaehdokas Tytti Tuppurainen vieraili Pudas-
järven Sos.Dem.työväenyhdistys ry:n kevätkokouksessa
21.3. Hän piti puheenvuoron, jossa hän käsitteli Suomen hal-
lituksen johtamispolitiikkaa ja Suomen taloudellista tilan-
netta, jotka molemmat ovat joutuneet kriisiin. Viimeisim-
pänä YLE:n rahoituskriisi osoittaa, ettei hallitus ole toimin-
takykyinen. Kuntatalous on harjoitetun talouspolitiikan seu-
rauksena kuralla, ja kunnissa leikataan opetus- ja sosiaali-
ja terveysmenoja. Tytin sydäntä lähellä ovat nuorten kasva-
va työttömyys ja kansalaisten eri-arvoisuus. Kevätkokous
hyväksyi viime vuoden toiminta- ja tilikertomuksen. Ko-
kous sujui keskustelevalla tasolla, jossa käsiteltiin myös
oman kaupungin nykytilannetta

Päivi Vesteri

Tuppurainen vieraili
Pudasjärvellä

Kansanedustajaehdokas Tytti Tuppurainen
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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

Ti 30.3.2010 klo 18.30-21.00
Paukkerinharjun kylätalo (Niskalantie 9)

Jongun kylä, Pudasjärvi

Aiheina:
· Ajankohtaista maiseman- ja luonnonhoidon

tukiasioissa
· Erityistukien vaikutukset kylän maisemaan

 ja luonnon monimuotoisuuteen
· Kokemuksia maiseman- ja luonnonhoidon

erityistukien hausta ja kohteiden
hoidon toteuttamisesta

· Lisätiedot: Maarit Satomaa, 040 566 7924,
www.proagria.fi/oulu -Ajankohtaista -Tapahtumat

Yhteistyössä: ProAgria Oulun hallinnoima Ympäristö-
Agro-hanke, Jongun alueen kyläyhdistys
KAHVITARJOILU. VAPAA PÄÄSY. TERVETULOA!
Huom! Tulossa Tukihakuun liittyvä infotilaisuus Pu-
dasjärvellä 8.4.2010 klo 10.00-14.15, seurakuntatalo

Pudasjärven kaupunki tukee Pudasjärvellä opiske-
lunsa tänä vuonna aloittavia toisen asteen opiskeli-
joita maksamalla 371 euron opintoavustuksen.

Viime vuonna avustus annettiin pudasjärveläisil-
le nuorille, mutta nyt halutaan laajentaa tuki koske-
maan kaikkia Pudasjärvellä opiskelun aloittavia toi-
sen asteen opiskelijoita.

Opintoavustuksen tarkoitus on tukea nuorta opis-
kelukustannusten kattamisessa. Avustuksen tuke-
mana voi hankkia opiskeluun liittyviä kirjoja, väli-
neitä, työvaatteita yms. paikallisista liikkeistä.

Pudasjärven kaupunki haluaa avustuksen myö-
tä kannustaa nuoria hakeutumaan ja opiskelemaan
paikkakunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Samal-
la kaupunki auttaa paikallista elinkeinoelämää, tu-
leehan kaupunkiin avustuksen käytön lisäksi myös
nuoria asukkaita ja esimerkiksi ammattiopistosta
työssäoppijoita paikallisiin yrityksiin. Opiskelun jäl-
keen yrityksiin jää myös pätevää työvoimaa.

Pudasjärvi kannustaa nuoria opiskelemaan omal-
la paikkakunnalla myös peruskoulun jälkeen luki-
ossa tai ammattiopistossa. Nuoren ei tarvitse heti
olla valmis muuttamaan vieraalle paikkakunnalle,
vaan saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden kotipaik-
kakunnalla ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin am-
mattikorkeakouluun, yliopistoon tai työelämään.

Avustusta haetaan lomakkeella, jota saa ao. op-
pilaitoksista ja kaupungintalon neuvonnasta. Opin-
toavustuksen hakemisesta voi tiedustella ammatti-
opistosta,
puh. Elisa Laakso 010 272 3768 tai 040 524 2532
ja lukiolta rehtori Eeva Harju, puh.040 560 9840,
tai koulusihteeri Lea Kälkäjältä, puh.040 715 0388

Esko Malinen
hallintojohtaja

Opintoavustusta
Pudasjärven kaupungilta

Järjestää Helluntaiseurakunta

TAAS
Deelevesko Jang romaaniryhmä

TERVETULOA!

Pudasjärvellä su 28.3.klo 14
Palvelutalolla, Kauppatiellä

Myös Esa Vähäaho

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Uudet ja vanhat
jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven
ilmailukerhon
Kevätkokous
su. 28.3 klo 16.00
Pohjantähdessä

PMC Pudasjärvi ry:n
VUOSIKOKOUS

26.3.2010 klo 18
kerhotalolla, Rantatie 3

Tervetuloa!
Hallitus

Esillä sääntömääräiset
asiat.

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:
wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

Esillä sääntömääräiset asiat

MTK Pudasjärven
KEVÄTKOKOUS

seurakuntatalolla
torstaina 25.4.2010 klo 10

Johtokunta
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MTK Pudasjärvi kampanjoi perjantaina 19.3

kotimaisen ruoan puolesta. K-Supermarketissa
oli kampanjapäivän aikana pudasjärvisiä

tuottajia kertomassa kuinka kotimainen ruoka
tuo leivän moneen pöytään.

Sirpa Jumisko, Timo Vähäkuopus ja Mari Kälkäjä tarjoamassa kahvia ja esittelemässä päivän teemaa K-Super-
marketissa. MTK Pudasjärven tuottajat olivat järjestäneet K-Supermarketin kanssa kaikille kahvitarjoilun.

Kauppias Harri Piipponen oli tyytyväinen teemapäivän
antiin. –Ihmisiä oli liikkeellä runsaasti koko päivän ajan
ja aamupäivällä jopa tungokseen saakka. Tällaisia tee-
mapäiviä voisi järjestää useamminkin, hän totesi

Tuottajat halusivat muistut-
taa suomalaisen ruoan työl-
listävyydestä. He muistutti-
vat, että kotimainen ruoka-
ketju työllistää yli 300 000
suomalaista. Maatalous työl-
listää noin 90 000 maatalous-
yrittäjää. Lisäksi maatilan

työllistävä vaikutus tuntuu
meijereissä, elintarviketeolli-
suudessa, kuljetuksessa, lei-
pomoissa, kone- ja varaosa-
palveluissa jne. Valitsemal-
la ostoskoriinsa kotimaista
kuluttaja varmistaa, että
nämä työpaikat pysyvät

Suomessa ja luovat myös
hyvinvointia.

MTK Pudasjärven tuotta-
jat olivat järjestäneet yhdes-
sä K-Supermarketin kanssa
kaikille kahvitarjoilun. Ulko-
na oli grillimakkaran myyn-
tiä ja halukkaille tarjottiin
arpoja. Kinnusen Myllyn
jauholaukun voittivat Elli
Jurmu, Seija Seppänen ja Sa-
muel Kauppila. Tuotelau-
kun kotimaisista elintarvik-

keista saivat Sami Hemmilä,
Jouni Pintamo-Kenttälä ja
Miia Kelahaara.

Kauppias Harri Piippo-
nen oli tyytyväinen teema-
päivän antiin. –Ihmisiä oli
liikkeellä runsaasti koko päi-
vän ajan ja aamupäivällä
jopa tungokseen saakka. Täl-
laisia teemapäiviä voisi jär-
jestää useamminkin, hän to-
tesi. (ht)

TUNTURIUUTUUDET SAAPUNEET!

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

Plussaa ostoksistasi.

Tunturi Prego 28”
Huoleton valinta kaupunkiin

ja vapaa-aikaan.
Kestävät kaksois-
seinämävanteet.

3-vaihteisena
399,-

7-vaihteisena
459,-

KEVÄÄN 2010 ASICS-MALLISTO NYT MEILLÄ!

GEL-1150

GEL-Stratus 3

PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT:
to 1.4. 9-17, pe 2.4. suljettu,
la 3.4. 9-14, ma 5.4. suljettu

-Sukset
-Hiihtokengät
-Luistimet
-Loput topat
-Jääkiekkovarusteet
-Lumilautailu- ja 
 lasketteluvälineet
-Pipot ja hanskat
-Lenkkareita ja jalkineita 
 hajakokoja

Talvivaraston

OVH

-50%

Kärpäsen-
toukat

ja madot 
meiltä!

GEL-Kayano 16

Maailman paras kenkä:
2005: ASICS GT-2100
2007: ASICS GEL-Nimbus 9
2008: ASICS GEL-Kayano 14
2009: ASICS GEL-Kayano 15

TALVIKALASTUS-
VALIKOIMA 

PARHAIMMILLAAN

LOPPUUNMYYNTI

UUSI JUOKSUKAUSI KUTSUU...


