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KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

Wintti
avoinna 23.00-04.00 (su sulj.)

TERVETULOA!

Pe, la, su myös KARAOKE

TULOSSA mm.

Pe DJ Anna. La DJ Jari

lippu 10€ sis.ep

9.4. Tähtiartisti kilpailu
10.4. Crystal

Perjantaina 2.4.

Jani Wickholm

Lauantaina 3.4.
Naseva

lippu 12€ sis.ep

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

tulossa:

PANORAAMA-
RAVINTOLASSA

tervetuloa!

la disco snapsibaarissa
klo 22 alkaen auki to-la

alk. klo 21

Ke 31.3. Simodeus & Pumtsi Pum
To 1.4. Cheek
Pe 2.4. Matti Esko
La 3.4. Bilebändi Grooving High Allstars

Pe 9.4. Tuuli Tarkkonen orkestereineen
La 10.4. Klamydia

Apteekki Sinua varten vuodesta 1884

Avoinna ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-14.00
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi

puh. (08) 281 185

PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT
1.4. kiirastorstai  9 – 18
2.4. pitkäperjantai suljettu
3.4. lauantai   9-14
4.4. ensimm. pääsiäispv suljettu
5.4. toinen pääsiäispv suljettu

Toivotamme hauskaa pääsiäistä !
Karaokeen ja Winttiin

pe ja la lippu 5€ sis. ep

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

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

Lauantaina 3.4.
klo 20 Texas Hold‘Em
pokeri-ilta

Perjantaina
2.4. klo 21

Tule tutustumaan
peliin, pelaamaan
ja viihtymään.

Lauantaina 3.4.

Tervetuloa!

Ranua  p. 0400 177 130
www.hotelliilveslinna.fi

Lippu 8 €

Tanssiorkesteri
Marita Käkelä& Hurmurit

Tervetuloa!

Duo Espelin

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

PIDÄ KIIRETTÄ!
VIELÄ EHDIT

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
maaliskuun loppuun mennessä
Rauni Räisäselle, p. 050 382 6585,
Yrjö Heikkiselle, p. 0400 686 719 tai
Marketta Holapalle, p. 040 771 5424.

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA KE-TO 9-19
2.4. PITKÄPERJ. 11-18 3.4. LAUANTAI 9-18 5.4. SUNNUNTAI 11-18 6.4. MAANANTAI 11-18

KEVÄT UUTTA
SIVUVERHOT 2 KPL

150g

019

INGMAN

nyt

pkt

HK:N
HERNEKEITTO

nyt

075
n.1,6kg

kg399

HK:N
BROILERIN
MARINOITU
RINTALEIKE

nyt
100g

069
nyt

140g

089

ATRIAN
PEKONISIIVU

nyt
10kpl

pss199

NYT MEILTÄ TAIVALKOSKEN
LEIPOMON LEIVÄT, MUNKIT JA
KARJALANPIIRAKAT

nyt

150g

089

OK:N
KALKKUNA-
FILELEIKE

nyt
20kpl

399
nyt

PINOTTAVA
MUKI

038

prk

120

pkt

145 185

10kpl/1kg

239

PORTIN
LIHAPIIRAKKA

nyt

TO ETEENPÄIN SUKLAA-
SUUKOT

ltk

2900

1095

pkt

235

pss 12900
KAITALIINA ”OKSA” 40x140 cm

pkt

PERINTEINEN
JOGURTTI 
VANILJA JA PÄÄRYNÄ-
VANILJA

699

KOTIVARAN
PEHMEÄSTI
KEVYT
MEETWURSTI

4 kpl

100
nyt

MILKY KID
SUKLAAMUNA

490
6kpl

JÄLKIRUOKAKULHO
TAI LASILAUTANEN

kpl150

JALKAPYYHE
50x70 cm

690

TABLETTI ”OKSA” 35x48 cm

PITSI TABLETTI 2 KPL

590

250

470

VERHOKAPPOJA
ERI KUOSEJA alk

500g

rove185

PORTIN
MÄMMI

nyt alk

AUTOTALLIT

800g

tanko179

OK:N
LAUANTAI-
MAKKARA

nyt295

400g

pkt089

OK:N
LENKKI

nyt120
450g

pkt

TO ETEENPÄIN TO ETEENPÄIN

295
30kpl/1650g

389

PORTIN
KARJALANPIIRAKKA

nyt

ltk

495

ESIM.
SOKERIMUNKIT

Syötteen
Keväthiihtoihin

yli 200 osallistujaa s. 7.
Noita-akka voi olla

hauskan näköinen s. 9.
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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 13/2010-lehti 13/2010-lehti 13/2010-lehti 13/2010-lehti 13/2010

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

Pekka Laukkarinen duo
riemastutti ja ilahdutti

Viime viikolla kiersi  kolmen päivän ajan kaikilla
Pudasjärven alakouluilla mainio muusikkopari

Pekka Laukkarinen ja Matti Laitinen
ilahduttamassa, riemastuttamassa ja

laulattamassa koulun väkeä.  Tämän lisäksi
parivaljakko vieraili yläkoululla ja soitti
seurakuntatalolla yhden iltakonsertin.

Ensimmäisenä keikkapäivä-
nä olivat vierailukohteina
alakoulut Hirvaskoskella,
Aittojärvellä ja Kurenalla.
Aamun kirpeä pakkanen
herätteli muusikot sekä seu-
rakunnan roudarit Tiinan ja
Markon aamu-unistaan mu-
kavasti. Pekan ja Matin täs-
mäohjeilla alkoivat innok-
kaat roudarit löytää oikeat
paikat kaikille telineille, va-
loille ja johdoille.

Heti ensimmäisellä kou-
lulla saimme todeta, että täs-
tä kiertueesta tulisi riemas-
tuttavan hauska kokemus
alakoululaisille ja kaikille
keikoilla mukana oleville.
Muusikkojen mukaansa
tempaava ohjelma imaisi
paikalla olleet täysillä ja huo-
maamatta mukaan.

Tunturimaisemat
lumosivat
Toisena keikkapäivänä
suuntasimme kauimmaisiin
alakouluihimme eli Saraky-
län ja Syötteen kouluille.
Kun tulimme auringon upe-
asti paistaessa Syötteen tun-
turimaisemiin, ei paikka-
kuntalainenkaan kuin vain
ihastella näkymiä. Pekkaa ja
Mattia Syötteen jylhän kau-

niit maisemat ja aurinkoiset
rinnenäkymät ihastuttivat
suuresti.  Syötteen keikan
jälkeen kenelläkään ei tuntu-
nut olevan kiire eteenpäin,
vaikka illan perhekonsertti
lähestyikin hyvää vauhtia.
Syötteen tunturimaisemat
taisivat saada vierailijat lu-
moihinsa.

Seurakuntatalolla
kuulijoita   vauvasta
vaariin
Muusikot ehtivät hetken
hengähtää Sarakylän ja Syöt-
teen koulukeikkojen jälkeen
ennen kuin he olivat taas vi-
rittelemässä laitteistoaan
seurakuntatalolla illan keik-
kaa varten. Matti tunnollise-
na ja tarkkana äänimiehenä
haki “oikeita soundeja” vii-
meiseen asti.

 Olimme järjestäneet
duolle varsin haastava kei-
kan, sillä paikalle tuli ikäja-
kaumaltaan hyvin laaja ylei-
sö. Nuorin yleisön edustaja
taisi olla muutaman kuu-
kauden ikäinen, kun taas
varttuneimmat yleisönedus-

tajat olivat ehtineet nauttia
eläkeiästä hetken aikaa. Kei-
kan jälkeen Pekka ja Matti
jakoivat nimmareita ja möi-
vät tuotteitaan innokkaim-
mille musiikin ystäville.
Yleisön hiljalleen siirtyessä
kotimatkalle, alettiin laitteis-
toa purkamaan rauhalliseen
tahtiin.

Viimeisenäkään keikka-
päivänä ei ollut aikaa löysäi-
lyyn ja nautiskeluun laitteis-
ton pystytyksessä ja keikko-
jen välisissä siirtymisissä.
Päivä alkoi aamukeikalla
Kipinässä, minkä jälkeen
matka jatkui reippaasti La-
karin koululle. Lakarin kou-
lun väki innostuivat taputta-
maan encoreita eli lisänume-
roitakin, johon muusikkom-
me suostuivat tiukasta aika-
taulusta huolimatta. Onnek-

Matti soittaa todella harvinais-
ta 10-kielistä mandoselloa.

si olimme vieneet osan tava-
roista eilen illalla Rimmille
valmiiksi! Keikan jälkeen
“televisiosta tuttu” Pekka
jakoi nimmareita meidän
muiden roudaillessa tavaroi-
ta autoon. Tämä työnjako oli
sovittu jo ennalta, jos tällai-
nen nimmarinmetsästäjien
ryntäys tulisi eteen. työstä.

Kun muusikoiden pois
lähdon aika koitti, hyväste-
limme heidät  ja kiitimme
vuolaasti miehiä erinomai-
sen hienosti vedetyistä kei-
koista sekä upeasti menneis-
tä kolmesta päivästä.

Kiitos myös teille kaikille
keikoilla ja keikkojen järjes-
telyissä mukana olleille!

Marko Väyrynen

Pekka Laukkarinen
ja Matti Laitinen

Kiirastorstai-illan
ehtoollisiltakirkko
seurakuntakodissa to 1.4. klo
19. Jaakko Sääskilahti, Jukka
Jaakkola.
Sarakylä:
Kiirastorstai-illan ehtoollisil-
takirkko Sarakylän kappelis-
sa to 1.4. klo 19. Oskari
Holmström, Keijo Piirainen.
Sanajumalanpalvelus
seurakuntakodissa pitkäper-
jantaina 2.4. klo 10. Jaakko
Sääskilahti, Jukka Jaakkola ja
nuorisokuoro.
Pääsiäisyön messu
seurakuntakodissa la 3.4. klo
23.00, Oskari Holmström,
Jukka Jaakkola, kirkkokuo-
ro.
Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa pääsiäis-
päivänä 4.4. klo 10. Jaakko
Sääskilahti, Juha Kukkurai-
nen, Keijo Piirainen.

Sanajumalanpalvelus
seurakuntakodissa 2. pääsi-
äispäivänä 5.4. klo 10. Juha
Kukkurainen, Jukka Jaakko-
la.
Jumalanpalvelus
Näljängän kirkossa yhdessä
Suomussalmelaisten kanssa
ma 5.4. klo 13. Oskari Holm-
ström, Keijo Piirainen. Kul-
ku omilla autoilla.
Yhteisvastuu virsi-ilta
Sarakylän kappelissa 5.4. klo
19. Keijo Piirainen.
Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 7.4. klo 10-
13.
Iin rovastikunnan
lähetyspyhä
on tänä vuonna Pudasjärvel-
lä su 18.4. Ilmoittautuminen
ruokailua varten 12.4. men-
nessä kirkkoherranvirastoon
08-8823100.
Ystävän kammaria
ei ti 6.4.
Kuulovammaisten kerho
seurakuntakodissa ke 7.4.
klo 11.00, Sampo jumppaut-
taa.
Omaishoitajat:
Kokoontumista ei ole ma
12.4.
Rippikoulutyö:
3. talvitunnit seurakuntata-
lossa la 17.4. C+D+E-ryhmä.
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
Päiväkerholaisten ja
vanhempien yhteinen
kerhohetki
Paukkerinharjun koululla ti
6.4. klo 18-19.30.
Perhekerho
Petäjärinteen kylätalossa ke
7.4. klo 10-13 ja seurakunta-
kodissa to 8.4. klo 10-13.
Muskari
Sarakylän koululla ke 7.4.
klo 15-16, tule mukaan mu-
sisoimaan.
Kuorot:
nuorisokuoro to 1.4. klo
16.30, ja to 8.4. klo 16.30,
kirkkokuoro to 8.4. klo 18.00,
lapsikuoron koulutuspäivä
seurakuntakodissa la 17.4.
klo 10-13.
Naistenpäivät
seurakuntakodissa 10.-11.4.
Osallistumismaksu naisten-
päiville 15 € Yöpymismah-
dollisuus Lentäjänmajalla
omin liinavaattein 15 €.
Naistenpäivien ajaksi on jär-
jestetty lastenhoito seura-
kuntakodissa.
Ilmoittautuminen 6.4. men-
nessä kirkkoherranvirastoon
08- 8823 100.

Rauhanyhdistykset:
Seurat Hirvaskosken ry:llä
su 4.4. klo 13 ja 18 (Leo Paa-
so ja Reijo Nissilä).
Pääsiäisseurat Sarakylän
koululla su 4.4. klo 12 ja 19
(Kalervo Hänninen, Taisto
Määttä).
Seurat Kurenalan ry:llä ma
5.4. klo 17 (Tauno Kujala,
Jukka Lehto).

Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kristus on kuollut meidän edes-
tämme. Hänen sovitustyönsä on täytetty. Siksi tämä on suuri
päivä kristikunnassa. Monissa kielissä se näkyy jo päivän nimes-
sä. Useissa slaavilaiskielissä ja jopa sukukielissämme unkarissa
ja virossa käytetään nimityksiä, jotka merkitsevät ´suuri per-
jantai´ (esim. vir. suur reede). Kristityn saamaa sovituksen lah-
jaa kuvastaa myös englannin nimitys Good Friday, ́ hyvä perjan-
tai´. Monissa romaanisissa kielissä päivää kutsutaan ́ pyhäksi per-
jantaiksi´ (esim. ransk. Vendredi saint). Saksan kielen nimityk-
sessä Karfreitag taas korostuu Kristuksen ristinkuoleman mur-
heellisuus (kar -osa on vanhaa saksaa ja merkitsee ´surua´).

Suomessa käytettävä nimitys pitkäperjantai on käännöslaina
ruotsista: långfredag. ´Pitkää´ ilmaisevaa sanaa käytetään per-
jantain yhteydessä yleisesti vain Pohjoismaissa. Vanhoista läh-
teistä käy ilmi, että ´pitkää´ on käytetty aiemmin myös anglo-
saksien keskuudessa (Long Friday).

Pitkäperjantain raamatunteksteissä seurataan Golgatan tapah-
tumia ristiinnaulitsemisesta Jeesuksen kuolemaan. Kello 15 voi-
daan viettää Jeesuksen kuolinhetken muistoa (ks. Jeesuksen kuo-
linhetken rukoushetki Jumalanpalvelusten kirjassa). Pitkäperjan-
tain iltajumalanpalvelus taas on perinteisesti omistettu Jeesuk-
sen hautaamiselle, jolla Jumala on pyhittänyt meidänkin hau-
tamme lepokammioksi.

Jumalan Karitsa

Kastettu:
Topias Väinö Nikolai Luok-
kanen
Avioliittoon vihitty:
Ismo Veli Parviainen ja Nii-
na Maritta Kyngäs
Haudattu:
Elvi Aliisa Sarajärvi 87 v,
Seija Tuula Luokkanen 59 v

Hartaus

Marko Väyrysen haastattelu
Pekka Laukkarisesta s. 7
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MTK-Pudasjärven kevätko-
kousväki otti kantaa muun
muassa maatalouslomituk-
sen nykyjärjestelyihin ja
eläinlääkäritilanteeseen sekä
maataloustukijärjestelmään
ja -ohjeisiin.

Kokouksessa oli mukana
lähes 50 henkilöä. Kokouk-
seen oli kutsuttu mukaan
MYEL: n lomitushallinnosta
vastaavia työntekijöitä Mu-
hoksen toimistolta, mutta
turhaan. Paikalle ei tällä ker-
taa ehtinyt kukaan mukaan.

Puheenjohtaja Mari Käl-
käjän mukaan maatalouslo-
mitus sujui aikaisemmin
Pudasjärvellä hyvin. Kun
hallinto siirtyi Muhokselle,
sen jälkeen systeemi ei ole

tyydyttänyt lomittajia eikä
pudasjärvisiä tuottajia. Lo-
mittajia tuntui olevan mah-
doton saada silloin, jos kysy-
myksessä on vaikkapa tuot-
tajan äkillinen sairastumi-
nen. Monet lomittajat ovat
jättäneet työnsä palkka- ja
muiden epäkohtien vuoksi.

Mari Kälkäjä esitti koko-
uksessa olleelle kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittilalle,
että järjestettäisiin lomittaja-
koulutusta alalle haluaville
nuorille, joita kuitenkin us-
kotaan olevan. Koulutuk-
seen nähtiin tarvetta, koska
nykyajan robottinavetat
asettavat lomittajille erikois-
vaatimuksia. Robottinavetat
ovat tällä hetkellä vain muu-

taman lomittajan varassa.
Kuitenkin lehmiä robottina-
vetoissa on pudasjärveläisis-
tä lehmistä jo noin viidennes.
Vaikka työmäärä lehmää
kohti robottinavetassa pie-
nenee, työmäärä ei pienene
lehmämäärän moninkertais-
tuessa.

Toinen kiperä keskuste-
lunaihe oli eläinlääkäritilan-
ne. Nykytilanteesta oli ker-
tomassa Oulunkaaren ym-
päristöjohtaja Pentti Laama-
nen, jonka mukaan lääkäri-
tilanne on nyt parempi kuin
aikoihin. Uutta on muun
muassa se, että kunnat voi-
vat palkata ns. tarkastus-
eläinlääkärin, jolloin nykyis-
ten eläinlääkärin työpanos

Eläkeläisten musiikkipiirissä voi olla oma itsensä

Kokouksen alussa muistettiin sukupolvenvaihdoksen tehneitä. Kokouksessa mu-
kana ollutta nuorta tuottajaa Tuomo Siliämaata onnittelevat Metsähoitoyhdistyksen
va. toiminnanjohtaja Jussi Perttu ja tuottajayhdistyksen varapuheenjohtaja Timo
Vähäkuopus.

Maataloustuottajia kismittävät ajankohtaiset asiat
Viime viikon torstaina Pudasjärven maataloustuottajien kevätkokousväki

keskusteli vilkkaasti ajankohtaisista asioista, kuten muun muassa
lomituksesta, eläinlääkäritilanteesta ja tukijärjestelmästä. Varsinaiset

kevätkokousasiat hyväksyttiin yksimielisesti.

Maataloustuottajien kevätkokous sujui maaseutuasiamies Han-
nu Nissin johdolla. Päätökset kirjasi Sanna Vainio. Oikealla etu-
alalla Mari Kälkäjä ja ikkunan edessä Markku Karjalainen.

voidaan kohdentaa parem-
min praktiikkatyöhön.

Tuottajien mukaan eläin-
lääkäritilanne on käynyt
hankalaksi sen jälkeen, kun
Pudasjärvi liittyi Oulunkaa-
ren seutukuntaan. Päivystä-
vää eläinlääkäriä on karjati-
loilla jouduttu odottamaan
aikaisempaa kauemmin ja
kauempaa, ja sen seuraukse-
na on tullut tuottajille talou-
dellisia tappioita ja karjan
menetyksiä.

Ajankohtaisista järjestö-
ja maatalouspoliittisista asi-
oista kertoivat MTK-Pohjois-
Suomen edustaja Markku
Karjalainen. Antti Holm-
ström otti esille maatalous-
tukiohjeiden ja –lakien risti-
riitaisuuden. MTK-Pohjois-
Suomen liiton johtokunnan
puheenjohtaja Harri Peltola

toivoi esittäytymispuhees-
saan jäsenistön ottavan hä-
neen yhteyttä nimenomaan
sellaisissa asioissa, jotka ovat
tärkeitä ja jotka on hyvä saa-
da kuntoon.

Bioenergian edelläkävijät
–hankkeesta kokousväelle
kertonut Kauko Tiirola ker-
toi maatiloilla olevan mah-
dollisuus hankkeen puitteis-
sa laatia energiasuunnitel-
ma, joka parantaa energiate-
hokkuutta ja tuo säästöjä.

Kevätkokous kesti kaikki-
neen nelisen tuntia. Kokous-
ta johti Hannu Nissi ja sih-
teerinä toimi Sanna Vainio.
Kokousväki hyväksyi viime
vuoden toimintakertomuk-
sen ja noin 3 700 euron yli-
jäämäisen tilinpäätöksen
nuijan kopautuksella. (rr)

Pudasjärven seurakunnan
eläkeläisten musiikkipiirissä
ei tarvitse ujostella, jokainen
jäsen voi olla oma itsensä.
Reilut 11 vuotta seurakunta-
talossa kokoontuneilla laulu-
piiriläisillä on paljon elä-
mänkokemusta ja jokainen
kokee olevansa hyvässä seu-
rassa, kertoo piirin vetäjänä
lähes koko ajan toiminut
kanttori Jukka Jaakkola. Pii-
rin isäntänä toimii Heikki
Heikkilä, emäntänä Aino
Tolkkinen ja rahastonhoita-

jana Terttu Haapakoski.
-Tällä periaatteella on toi-

mittu jo reilut 11vuotta. Ko-
koontumisissa joka toinen
viikko syksystä kevääseen
käy keskimäärin viitisen-
kymmentä henkeä kerral-
laan. Toukokuussa tehdään
yhteinen retki kahvirahas-
toon kertyneillä varoilla.
Ensi toukokuussa tehdään
kahden päivän retki Kuusa-
moon, jossa tutustutaan
Kuusamon ja Käylän kirk-
koihin, käydään petoeläin-

puistossa sekä siellä on yh-
teinen tapaaminen Kuusa-
mon seurakunnan eläkeläis-
ten musiikkipiirin kanssa.
Viime vuonna oltiin retkellä
Oulussa ja Raahessa. Sitä ai-
kaisempina vuosina on teh-
ty retkiä ympäri Suomea.
Tuiran senioreiden laulupii-
rin kanssa on ollut yhteisiä
kuorokokoontumisia vuoro-
tellen Tuirassa ja Pudasjär-
vellä.

Kokoontumiset eivät ole
pelkästään laulamista, vaan
kyseessä on yhteinen sosiaa-
linen tapahtuma. Piirissä
laulettavat laulut ovat virsi-
kirjasta kirkkovuosien mu-
kaan ja sopivasti otetaan Iloi-
sen laulajan kirjasta muita
lauluja, kuten kansanlaulu-
ja ja maakuntalauluja. Lau-
luista ilmenee elämänkirjo ja
muistot, joka on kuorolais-
ten mukaan terapeuttista ja
yhteislaulu koetaankin voi-
maannuttavaksi. Kuoron
johtaja Jaakkola opettaa vir-
sitietoutta kuorolaisille ja
kuorolaiset opettavat vanho-
ja lauluja Jaakkolalle, joka
kokee eläkeläisten piirin ole-

van helmiä ja kohokohtia
työssään.

Aino Tolkkinen on laula-
nut piirissä 10 vuotta. Hän
kertoo, että emännän tehtä-
väkin jo velvoittaa aktiivista
osallistumista. Kuoron lisäk-
si hän laulaa lastenlasten
kanssa kotona ja Keskustan
naisten kanssa erilaisissa lai-
toksissa sekä ollut mukana
muun muassa Sarakylän
kuorossa, kirkkokuorossa ja
eri laulupiireissä.

Yrjö Niskala kertoi osal-
listuneensa kuorotoimintaan
viisi vuotta. Hän käy ko-
koontumisissa aktiivisesti eli
aina kun mahdollista. Kuo-
ron lisäksi hän laulaa Eläke-
liiton kanssa erilaisissa lai-
toksissa sekä ollut mukana
mm. Kirkkokuorossa ja Li-
von laulukuorossa.

Sami Kylmänen

Kanttori Jukka Jaakkola

Piirissä laulettavat laulut ovat virsikirjasta kirkkovuosi-
en mukaan ja sopivasti otetaan Iloisen laulajan kirjasta
muita lauluja. Kokoontumiset ovat myös yhteinen sosiaalinen tapahtuma
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PoroInno –hanke aloitti

Runsaasti vahvuuksia
ja mahdollisuuksia
Pudasjärvellä

Pudasjärvellä palkittuja Vuoden Yrittäjiä pohti kehittämispäällikkö Mikko Kälkäjän
johdolla Pudasjärven vahvuuksia ja heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia torstaina 25.3

yrittäjäillassa Pohjantähdessä.

Markus Jaurakka-
järvi kävi selvittä-
mässä PoroInno
hanketta yrittäjäil-
lassa 25.3

Maaliskuun yrittäjäilta:

Projektipäällikkö Mira Kemppainen ja vs työllistämiskoordinaattori
Anitta Ojanperä kertoivat nuorten kesätyöpaikoista ja Elämänta-
pa-projektin kautta saatavista työntekijöistä.

PoroInno – esiselvityshanke aloitti
toimintansa maaliskuun alussa ja
tekee lounaisen poronhoitoalueen
kehittämisedellytysten esiselvityk-
sen ja kartoittaa liitännäiselinkei-
nojen hyödyntämismahdollisuu-
det tämän vuoden syyskuun lop-
puun mennessä, kertoo hankkeen
projektityöntekijäksi valittu Marku
Jaurakkajärvi. Hänen vastuulla on
hankekoordinointi, käytännön to-
teutus ja loppuraportti. Hankkeen
ohjaamisesta ja seurannasta vastaa
ohjausryhmä ja hallinnoinnista
Pudasjärven kaupunki, toimipis-
teenä on Pohjantähti.

PoroInno hankkeen tarkoitukse-
na on löytää ne avaintekijät, joilla
on myönteisiä, pitkäaikaisia ja kes-
täviä vaikutuksia alueen porotalo-
uteen, sen liitännäiselinkeinoihin ja
yrittäjyyteen. Tavoitteena on löy-
tää ne kaikki konkreettiset kohteet,
joilla on merkitystä poromiesten
talouteen ja poroelinkeinon harjoit-
tamisen kannattavuuteen sekä tar-
koituksena on kerätä tietoa ja sen
kautta lisätä poromiesten ja palis-
kuntien yhteistyötä.

Hanke nostaa esiin yhteistyön
mahdollisuudet porotalouden ul-
kopuolisten tahojen kanssa. Tässä
kohteena on erityisesti Oulun kau-
punki. Hankkeen yhteydessä sel-
vitetään mm. rehupörssin toimin-
taedellytykset ja turvetuotantoalu-
eiden jälkikäyttöä porotalouden
näkökulmasta.

Hanke toteutetaan pääasiassa
haastattelemalla paliskuntien po-
roisäntiä sekä poromiehiä. Lisäksi
haastatellaan hankealueen kun-
nanjohtajat ja maaseutuasiamiehet.
Erilaiset paliskuntien työtilaisuu-
det toimivat ryhmähaastatteluina,
jotka ovat olennainen osa tiedon-
keruuta.

Haastattelujen tarkoituksena on
myös luoda yhteistyötä paliskun-
tien välille. Kerätyistä tiedoista
hankkeen vetäjä koostaa raportin,
joka sisältää lounaisen poronhoito-
alueen kuvauksen ja esittelee alu-
een olennaiset ongelmat, toimin-
nan uhat, tulevaisuuden näkymät
ja kehittämiskohteet. Raportti jae-
taan alueen poroisännille, palis-
kunnille, kunnanjohtajille, maaseu-
tusihteereille, Paliskuntain yhdis-
tykseen ja muille LEADER,- toi-
mintaryhmille työkaluksi. Hank-
keen loppupuolella on tarkoitukse-
na järjestää myös maakunnallinen
poromiesten kokoontuminen, jos-
sa kaikki halukkaat poromiehet ja
asiasta kiinnostuneet saavat tulla
kuulemaan hankkeen tuloksia ja
keskustelemaan alueellisesta po-
ronhoidosta ja sen kehittämisestä.

Hanke noudattaa Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjel-
maa 2007 - 2013, Pohjois-Pohjan-
maan alueellista maaseutuohjel-
maa 2013 ja Pohjois-Pohjanmaan
maaseudun kehittämissuunnitel-
maa 2007 - 2013. (ht)

Pudasjärvellä on palkittu Vuoden Yrittäjä vuodesta 1983 lähtien. Heidät kaikki oli kutsuttu viime yrittäjäiltaan. Kutsua olivat noudattaneet Jouko Ranua (Ranua Jouko Ky
v.1991), Eija Turpeenniemi (Ala-Siuruan perhekoti Oy 2008), Aila Helve (AH-Telepiste 1999), Heikki Parkkila (H & S Parkkila Oy 2009), Pirjo Haapala (Profin Oy 2002),
Harri Piipponen (K-Supermarket Pudasjärvi Oy 2007), Paavo Uusi-Illikainen (LVI-Uusi-Illikainen 1987) ja Aune Ekdahl (Pudasjärven Kirjakauppa Oy 2003).

Pudasjärven tärkeimmiksi vah-
vuuksiksi ja mahdollisuuksiksi
nousivat suuret ja monipuoliset
energiavarat, luonto, matkailu sekä
valtatie 20:lla kulkijat.

Positiivisina asioina koettiin
myös suuri kesämökkiläisten mää-
rä, hyvä asuinympäristö sekä lap-
siperheiden monipuoliset palvelut,
keskustan kehittämisen tuomat
mahdollisuudet ja hyvien työnte-
kijöiden saaminen yrityksiin. Syöt-
teen alueen nousevat matkailija-
määrät koettiin suurena mahdolli-
suutena Pudasjärvellä. Kälkäjä ker-
toi Sanghain maailman näyttelyn
järjestelytoimikunnan jäsenten vie-
railusta Suomessa, jossa yhtenä
tutustumis- ja vierailukohteena oli
Syötteellä käynti. Retkikunta tutus-
tui alueen luontoon, heidät ohjat-
tiin makaamaan lumessa ja katso-
maan yöllistä tähtitaivasta erä-
maan hiljaisuudessa. Tämän vie-
railijat kokivat valtavaksi elämyk-
seksi ja ovat järjestäneet vierailun
tuloksena Syötteen talvisia valoku-
via näytteille Sanghain maailman
näyttelyyn, jossa käy miljoonia kä-
vijöitä ympäri maailmaa.

Suurimpana uhkana tulevai-
suudessa nousi esille mahdollinen
työntekijäpula, joka johtuu suurten
ihmisjoukkojen siirtymisestä eläk-
keelle lähivuosien aikana.

Pudasjärvellä yrittäminen koet-
tiin positiiviseksi eikä kenelläkään
yrittäjäillan noin 30 osallistujalla
ollut moitittavaa nykyiseen paik-
kakunnan elinkeinoelämän kehit-
tämisen periaatteisiin ja toiminta-
tapaan.

Pudasjärvellä on 3100 loma-
asuntoa, joille on tänä talvena lä-
hetetty mökkiläiskysely. –Mökki-
läiset haluavat olla aktiivisia ja
osallistua Pudasjärven kehittämi-
seen, totesi Työvarmahankkeen
projektipäällikkö Marianne Män-
tylehto. Kyselyyn on Mäntylehdon
mukaan tullut jo noin 1000 vasta-
usta, joita käydään parhaillaan läpi
ja tehdään yhteenvetoja. Kysymys-

kaavakkeessa tiedusteltiin paikka-
kunnan kehittämiseen osallistumi-
sen lisäksi muun muassa kuinka
paljon loma-asukkaat käyttävät
pudasjärveläisten palveluja, kuin-
ka paljon tehdään etätöitä mökiltä
käsin sekä voisivatko he harkita
muuttoa Pudasjärvelle.  Mäntyleh-
to kertoi kyselyn tuloksia päästä-
vän hyödyntämään tämän vuoden
kevään kuluessa.

Pudasjärven kaupungin vs työl-
listämiskoordinaattori Anitta Ojan-
perä suositteli yrityksiä palkkaa-
maan 15-18–vuotiaita nuoria kesä-
töihin. Palkkaukseen saa tukea
Kesäduuni 2010 kautta, kertoi Oja-
la.

Pudasjärvellä toimivassa Elä-
mäntapa-projektissa on työnhaki-
joita, jotka haluavat kehittää am-
matillista osaamistaan, tähtäävät
töihin uudelle alalle tai jopa yrittä-
jäksi jatkamaan yritystäsi, kertoi
projektipäällikkö Mira Kemppai-
nen. Hän lupasi projektin kautta
työntekijän kuukauden ajaksi mak-
suttomaan työharjoitteluun ja työ-

hön perehtymiseen ja sen jälkeen
palkkatukea yhdeksän kuukauden
ajaksi. Työntekijä voi olla myös op-
pisopimuskoulutuksessa.

Aivan äskettäin maaliskuussa
alkaneesta Poroinno hankkeesta
kertoi projektityöntekijä Markus
Jaurakkajärvi. Alustuksesta virin-
neestä vilkkaassa keskustelussa
selvisi, että Pudasjärvellä on 7000-
8000 poroa, joista teurastetaan vuo-
sittain kolmisentuhatta eläintä.
Keskustelussa nousi esille porota-
louden kehittämisessä matkailun
tuomat mahdollisuudet ja porota-
pahtumien järjestäminen. Kehit-
teillä on muun muassa porokilpai-
lut Pudasjärven lentokentälle. Tur-
vetuotantoalueiden jälkikäytön
yhtenä mahdollisuutena on poro-
talous sekä poromiesten kesken
voisi kehittää yhteistä rehupörssiä,
jossa ylimääräinen rehu voitaisiin
myydä Pohjois-Suomen paliskun-
nille, suunnitteli Markus Jaurakka-
järvi.

Heimo Turunen
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OP-eläkesäästössä säästäjä
voi maksaa erityiselle pitkä-
aikaissäästämisen tilille va-
roja siten, että maksetut
summat ovat verotuksessa
vähennyskelpoisia tietyin
laissa olevin rajoituksin. Tä-
män tilin kautta varat voi-
daan edelleen sijoittaa osak-
keisiin, rahastoihin, talletuk-
siin ja joukkovelkakirjalai-
noihin.

Pudasjärven Osuuspan-
kissa OP-eläkesäästön vuo-
tuinen hoitokulu on 0,4 pro-
senttia säästöistä, kuitenkin
vähintään 2 euroa kuukau-
dessa. Tämän hoitokulun li-
säksi sijoitustuotteista peri-
tään vastaavat kustannukset
kuin suorissa sijoituksissa.

OP-bonusasiakas voi
käyttää hoitokulun ja rahas-
tojen merkintäpalkkioiden
maksamiseen pankkiasioin-
nista kertyviä OP-bonuksia.
Lisäksi OP-eläkesäästön
kautta tehdyt sijoitukset ti-
leihin ja rahastoihin kerryt-
tävät bonuksia normaalisti.

Vuoden 2010 aikana teh-

OP-eläkesäästö tuodaan
markkinoille huhtikuun alussa

Pudasjärven Osuuspankissa otetaan käyttöön
huhtikuun alussa uusi tuote, OP-eläkesäästö,
joka sisältää kaikki pitkäaikaissäästämislain
sallimat mahdollisuudet sijoituskohteiden

valinnassa.

dyistä sopimuksista ei peri-
tä hoitokulua ensimmäisen
12 kuukauden aikana.

-– Uskomme, että OP-elä-
kesäästön hinnoittelu on kil-
pailukykyinen verrattuna
muihin eläkesäästötuottei-
siin sekä verrattuna muihin
sijoitustuotteisiin, Pudasjär-
ven Osuuspankin toimitus-
johtaja Teuvo Perätalo sa-
noo.

Uuden sidotusta pitkäai-
kaissäästämisestä annetun
lain myötä vapaaehtoisesta
yksilöllisestä eläkevakuu-
tuksesta tuttu verokohtelu
otetaan käyttöön myös
muussa sidotussa pitkäai-
kaissäästämisessä ja OP-elä-
kesäästö on uuden lain mu-
kainen sidotun ja verotuetun

eläkesäästämisen tuote. OP-
eläkesäästössä veroedun
saaminen edellyttää säästö-
jen sitomista pitkäaikais-
säästämiseen, joten asiakas
tekee pankkinsa kanssa pit-
käaikaissäästämissopimuk-
sen. Myöhemmin uuden
OP-eläkesäästön säästöt voi
siirtää myös eläkevakuutuk-
seen.

OP-eläkesäästön sijoitus-
kohteita voi vaihtaa säästä-
misaikana ilman veroseuraa-
muksia. Lisäksi talletusten ja
joukkolainojen korot sekä
osingot ovat säästöaikana
verovapaita. Säästöjä voi al-
kaa nostaa lakisääteiselle
eläkkeelle siirryttäessä. Täl-
löin nostettuja eläkkeitä ve-
rotetaan pääomatulona. Elä-

kesäästäminen ei vaikuta la-
kisääteisen työeläkkeen
määrään tai karttumiseen.

-– OP-eläkesäästö lisää
pitkäaikaissäästäjän mah-
dollisuuksia. Odotamme,
että tuotteesta kiinnostuvat
ne pitkäaikaissäästäjät, jotka
haluavat käyttää säästökoh-
teina esimerkiksi osakkeita,
joukkolainoja ja indeksi-
osuuksia (ETF), joita ei ole
voinut käyttää vapaaehtoi-
sessa eläkevakuutuksessa,
Teuvo Perätalo pohtii.

OP-eläkevakuutus säilyy
valikoimassa OP-eläkesääs-
tön rinnalla verotuettuna ja
sidottuna eläkesäästämisen
muotona. Asiakkaat voivat
valita omien tarpeidensa
mukaisesti joko jomman-
kumman tai molemmat
vaihtoehdot. Uusien
18.9.2009 jälkeen tehtyjen
eläkevakuutussopimusten
säästöt voidaan siirtää uu-
teen tuotteeseen maksutta.
Vanhojen eläkevakuutusten
säästämistä ja maksatusta
hoidetaan aiempien sopi-

musten ja lainmuutosten
edellyttämien siirtymäaiko-
jen mukaisesti. Uusi laki ei
koske yrityksiä. Yritykset
voivat edelleen parantaa

Toimitusjohtaja Teuvo Perätalo

työntekijöidensä eläketur-
vaa yksilöllisillä tai ryhmä-
muotoisilla eläkevakuutuk-
silla. (ht)

Pudasjärven terveysasemal-
la puhelinlinja 020 690 220 on
ruuhkainen. Potilaat ovat
joutuneet jonottamaan vas-
taamista kohtuuttoman pit-
kään. Siitä syystä olemme
joutuneet porrastamaan soit-
toaikoja, toteaa palveluesi-
mies Kirsi Kipinä Pudasjär-
ven terveysasemalta. Hän
kertoo, että kilpailutuksen
myötä Oulunkaaren kun-
tayhtymässä on puhelinope-
raattori vaihtumassa vii-
meistään syksyllä. Uuden
systeemin odotamme tuo-
van osittaista helpotusta ti-
lanteeseen. Näemme näytöl-
tä puheluliikenteen kulun
reaaliajassa ja asiakas voi jät-

Terveysasemalla tehdään työtä
puhelinruuhkan helpottamiseksi

tää takaisinsoittopyynnön
hoitajalle.

-Puhelinruuhkan helpot-
tamiseksi toivoisimme, että
aamulla soitettaisiin vain sil-
le päivälle kohdistuvat päi-
vystysluontoiset asiat. Muut
vähemmän kiireelliset asiat
toivotaan soitettavan päivit-
täin kello 11 jälkeen. Välittö-
mässä hoidon tarpeessa ole-
vien esimerkiksi voimakas
rintakipupotilaiden kannat-
taa ottaa suoraan yhteyttä
yleiseen hätänumeroon 112,
jotta ei menetettäisi hoidon
kannalta tärkeitä minuutte-
ja. Jos asia on kiireellinen,
mutta ei uhkaa henkeä, sil-
loin soitetaan terveyskes-

kukseen. Tapauksessa, jossa
henkilö on esimerkiksi kaa-
tunut, nilkka voimakkaasti
turvonnut, eikä pysty käve-
lemään ja tarvitsee apua, ei
kannata jäädä jonottamaan
puhelinlinjalle, vaan lähteä
tulemaan terveysasemalle.
Samoin menetellään, jos on
esimerkiksi ommeltava haa-
va. Jos ei pystytä itse aja-
maan autoa, eikä ole kuljet-
tajaa, käytetään taksia.

-Niin sanotussa rinkisys-
teemissä on puhelimeen vas-
taamassa useampi hoitaja.
Koska puheluja tulee päivit-
täin satoja, niin viivästyksiä
vastaamiseen on kuitenkin
tullut. Jokaisen puhelun ai-
kana kartoitetaan hoidon
tarve ja kiireellisyys, suunni-
tellaan tarvittavat toimenpi-
teet, annetaan ohjausta ja
neuvontaa. Tämä kaikki pi-
tää myös kirjata asiakkaan
terveyskertomukseen. Hoi-
tajien on myös palveltava
paikalla olevat asiakkaat, jo-
ten koko ajan ei voi olla pu-
helimessa.

Meille tulee paljon puhe-
luja, joissa asiakkaat halua-
vat yhteyden esimerkiksi fy-
sioterapiaan, neuvolaan,
osastolle tai mielenterveys-
toimistoon. Näihin palvelui-
hin on omat numeronsa.

Yhteystiedot ja soittamis-
ohjeita on nähtävissä myös
kaupungin nettisivuilta ja
tässäkin Pudasjärvi-lehdessä
olevasta Pudasjärven terve-
ysaseman tiedotteesta, opas-
taa Kirsi Kipinä. (s-lt)

Palveluesimies Kirsi Kipi-
nä antaa ohjeita terveys-
aseman puhelinruuhkan
helpottamiseksi.

MB C220 CDi A Avantgarde AMG aj.71tkm ilmast.ym -07 37900€
BMW 525d aj.140tkm ilmast.xenon,nahat,parkkitutka,ym -06 28500€
Audi A4 2.0TDi Avant s-line aj.170tkm ilmast. xenon ym -07 23900€
Ford Mondeo 2.0TDi farm titanium aj.106tkm ilmast.navi. -06 17900€
VW Touran 2.0TDi 7-henk. aj.165tkm ilmast. -05 17800€
Citroen C4 1.6i 5-ov aj.33tkm ilmast. -06 12800€
Mitsubishi Lancer 1.6i aj.40tkm ilmast. 1-omist. -06 12790€
Renault Grand Scenic 2.0i aj.77tkm ilmast.ym -05 13500€
Toyota Corolla 1.6VVT-i aj.150tkm ilmast. -04 10900€
Nissan Almera 1.5i aj.112tkm ilmast. -05 9900€
VW Passat 1.9TDi ilmast. -04 8800€
MB E200CDi A -00 8450€
Nissan Almera 1.5i aj.110tkm ilmast. -02 6900€
Toyota Yaris 1.3VVT-i aj.110tkm -03 6900€
Hyundai Elantra 2.0CRDi aj.190tkm ilmast. -02 5900€
Volvo V70 2.5 20V ilmast. ym -99 5900€
Renault Kangoo 1.6i aj.113tkm -02 5800€
Toyota Avensis 1.8i farm -98 5500€
Renault Megane 1.9TDi aj.120tkm ilmast. -00 5200€
Ford Mondeo 2.0TDi farm ilmast. -01 4900€
MB C200D -94 4800€
Ford Focus 1.6i farm -00 4800€
Opel Astra 1.6i aj.180tkm -00 4800€
Fiat Bravo 1.6i aj.130tkm ilmast. -01 4500€
Mitsubishi Carisma 1.6i ilmast. -99 4500€
Citroen Xsara 1.8i aj.170tkm ilmast. -00 4300€
Opel Vectra 2.0TDi farm ilmast. -00 4250€
Daewoo Matiz 1.0i aj.130tkm ilmast. -04 3990€
Opel Astra 1.6i farm aj.195tkm -98 3900€
Ford Mondeo 1.6i -99 3900€
Opel  Vectra 2.0TDi ilmast. -99 3800€
MB 190 1.8E -92 3800€
Fiat Marea 1.6i farm aj.130tkm ilmast. -01 3800€
Toyota Carina E 2.0TD -98 3600€
VW Polo 1.6i farm -99 3500€
Opel Astra 2.0TDi farm paku -00 3500€
Fiat Ducato 2.3JTD ka aj.220tkm -03 9900€
Nissan Vanette 2.3D aj.160tkm -01 5900€
Fiat Scudo 2.0JTD -01 4900€

Veistämötie 16, Oulu
Ark. 9-17 LA 10-14
Puh: 08-344134, 0400-430 910, 0400-680 670
www.oulunautoporssi.fi

Oulun Autopörssi Oy

Autosähkökorjaamo Unto Siira
Olen lomalla 9.4.–27.4.
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Tulokset:
Pojat 4 v 0.1 km
1. Joona Malinen 1.36, 2. Joo-
na Kokko 2.13, 3. Arttu Huit-
si 3.07. 4. Roope Laakkonen
5.12
Tytöt 4 v 0.1 km
1. Ella Tolppi 1.02, 2. Oona
Ritola 1.20, 3. Alisa Koppelo
1.26, 4. Emma Riepula 2.01,
5. Minea Illikainen 2.14, 6.
Iina Illikainen 2.38, 7. Ronja
Ylilehto 2.42,5      1.39, 8. Ven-
la Leino 3.18,  9. Neea Moi-
lanen 3.54
Pojat 6 v 0.25 km
1. Santtu Outila 2.00, 2. Nik-
las Kokko 2.49, 3. Roni Mar-
jeta 2.52,3 0.51, 4. Juuso Kes-
kiaho 2.56, 5. Niko Seppänen
3.13, 6. Jere Leino 3.21, 7. Jes-
per Laakkonen 3.54,6      1.54,
8. Otto Niemelä 5.20, 9. Jan-
ne Vikström 6.38
Tytöt 6 v 0.25 km
1. Ellamari Malinen 2.06, 2.
Pinja Flink 2.10, 3. Sofia Har-
ju 2.36, 4. Krista Herukka

Huikeita kiritaisteluja
ja upeita suorituksia

3.01, 5. Tilda Riekki 3.02, 6.
Petra Johannson 3.14, 7. Anu
Pigg 3.18, 8. Miia Haaponie-
mi 3.24, 9. Viivi Antikainen
4.38, 10. Ronja Laakkonen
9.43, 11. Janni Turpeinen
10.20
Pojat 8 v 0.6 km
1. Ville Tolppi 1.22, 2. Jaak-
ko Niemelä 1.28, 3. Juho Oja-
la 1.40, 4. Jani Outila 1.42, 5.
Heikki Niskala 1.43, 6. Tuuk-
ka Niskasaari 1.43, 7. Roope
Keskiaho 1.55, 8. Huugo
Riekki 1.57, 9. Kalle Eskola
2.04, 10. Janne Kantoniemi
2.11
Tytöt 8 v 0.6 km
1. Julia Hökkä 1.23, 2. Tiia
Mäntykenttä 1.29, 3. Aliina
Ojala 1.32, 4. Anna-Riikka
Liikanen 1.41, 5. Sara Valko-
la 1.52, 6. Emma Pätsi 1.59,
7. Emmi Isomursu 2.25, 8.
Pieta Niemelä 2.32, 9. Kata-
riina Räisänen 2.58, 10. Jes-
sika Vähäkuopus 3.22
Pojat 10 v 1 km

Teksti Jari Keskiaho
Kuvat Harri Piipponen

1. Antti Riepula 3.49, 2. Tomi
Parkkila 3.53, 3. Arttu Nie-
melä 3.58, 4. Ville Niemelä
4.25, 5. Topias Malinen 4.45,
6. Veikka Niskasaari 4.48, 7.
Emil Outila 4.52, 8. Niko
Moilanen 4.54, 9. Miklas Hie-
tala 4.57, 10. Joonas Kanto-
niemi 5.18
Tytöt 10 v 1 km
1. Janette Kurtti 3.33, 2. Son-
ja Raappana 3.48, 3. Maria
Mattinen 4.16, 4. Hanna-
Maria Valkola 4.20, 5. Minja
Kaijala 5.26, 6. Johanna Pe-
sonen 5.30, 7. Elina Harju
5.47
Pojat 12 v 1 km
1. Erkki Niskala 2.45, 2. Sa-
muel Hökkä 3.04, 3. Aleksi
Isomursu 3.13, 4. Jussi Nie-
melä 3.16, 5. Eetu Niemelä
3.21, 6. Lauri Riepula 3.28, 7.
Matti Ojala 4.51
Tytöt 12 v 1 km
1. Oona Huhtela 3.09, 2.
Emma-Noora Jaakola 3.10, 3.
Emma Niskala 3.54, 4. Ma-
ria Moilanen 4.24

Hippohiihdot käytiin Raja-
maanrannan hiihtomaassa
sunnuntaina. Kilpailuihin oli
ilmoittautunut liki 100 nuor-
ta innokasta hiihtäjää, sarjo-
ja oli 4 - 12 -vuotiaille. Run-
sas lumentulo sekä kylmä
tuuli tekivät olosuhteista

haastavat. Kisoissa nähtiin
huikeita kiritaisteluita ja
upeita suorituksia. Tapahtu-
man järjestelyvastuusta vas-
tasi Pudasjärven Urheilijoi-
den hiihtojaosto Osuuspan-
kin ja K-Supermarketin
myötavaikutuksella. Samal-

la Pudasjärven Urheilijat vi-
rittelivät kisakoneistoa kun-
toon ensi lauantain Kevät-
hiihtoihin, jotka järjestetään
jo 13. kerran Iso-Syötteen
hiihtostadionilla.

Kaupunginhallitus allekirjoitti kokoukses-
saan tiistaina 30.3. vuoden 2009 tilinpäätök-
sen ja lähetti sen tilintarkastajille tarkastet-
tavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointi-
kertomuksen laatimista varten. Kaupungin-
valtuusto ja -hallitus pitivät talouden ohjat
tiukasti käsissään päättyneenä vuonna. Lau-
takunnat ottivat valtuuston huhtikuussa
2009 päättämän talouden tervehdyttämisoh-
jelman tosissaan. Sopeuttamisohjelma jat-
kuu tämän ja seuraavan valtuustokauden
yli, mutta vaikutti jo vuonna 2009 menota-
loutta tervehdyttävästi.

Tilinpäätös toteutuu paremmin kuin ta-
lousarviovaiheessa arvioitiin. Vuoden tulos
toteutui noin - 844.000 euroa alijäämäisenä,
kun talousarviossa tilikauden alijäämäksi
arvioitiin - 1,1 miljoonaa euroa.   Vuosikate
oli edelleen alijäämäinen -730.000 euroa.
Talouden oikaisusta huolimatta talouden
tila on vakava ja vaatii tiukkaa tasapaino-
tussopimuksen noudattamista. Omaisuus-
massan omistusta on vähennetty maltillises-
ti. Kiinteistöjä myyty ja kaupallisesta yritys-
toiminnasta on luovuttu. Taivalkosken
kanssa yhteisesti sovittu kuntayhtymän
purku toi kaupungille vuorostaan uutta
omaisuusmassaa vastattavaksi ja hoidetta-
vaksi. Omaisuusmassan muutokset aiheut-
tivat kertaluontoisia menoja ja tuloja, joista
merkittävin oli kuntayhtymän purun ker-
taluontoinen tuloutus 2,7 miljoonaa euroa.

Teknisen toimen budjettikuri ei pitänyt,
muut lautakunnat pystyivät reivaamaan ta-
louttaan. Vuoden lopussa toimintansa käy-
tännössä lopettanut perusturvalautakunta
pysyi budjetissaan hyvin. Toteutuneet pe-
rusturvatoimen nettomenot olivat 32,4 mil-
joonaa euroa, mikä oli hieman alle valtuus-
ton asettaman tavoitteen. Sosiaali- ja terve-
ystoimen osalta suurimman toiminnallisen
ja taloudellisen muutoksen aiheutti ikäih-
misten raskaasta laitoshoidosta siirtyminen
nykyaikaisiin palveluasuntoihin.  Laitoshoi-
don vähentyminen ja siirtyminen kaikkien

Pudasjärven kaupungin tilinpäätös 2009:

Talouden korjausliike
toteutuu vähin erin

osapuolien kannalta miellyttäviin uusiin toi-
mitiloihin terveyskeskuksen välittömään yh-
teyteen parantaa vanhusten hoito-olosuhtei-
ta ja helpottaa henkilöstön työtä.

Samoin keskushallinto pysyi talouden
raamissaan. Suurimmat muutokset olivat
elinkeinotoimiston lakkauttaminen ja Pudas-
järven Matkailu Oy:n omistuksesta luopu-
minen.  Useita hallinnon ja Pohjantähden
vakansseja jätettiin täyttämättä. Sivistystoi-
men toiminnalliset muutokset olivat suuret.
Lautakunta pääsikin lähes asetettuun talou-
den tavoitteeseen tasapainottamistoimien
ansiosta.. Lautakunnan menoraamista leikat-
tiin valtuuston päätöksellä yli 0,5 miljoonaa
euroa, mutta kesällä 2009 tehdyt kouluverk-
komuutokset vaikuttivat vasta loppuvuoden
taloudessa. Päättyneen vuoden menot toteu-
tuivat yhteensä 14,5 miljoonan euron suurui-
sina. Rankasta puolen miljoonan euron leik-
kauskuurista jäi saavuttamatta 169 000 eu-
roa, mikä menotason leikkaus toteutuu
vuonna 2010 ja 2011, kun toiminnan ja orga-
nisaation muutokset saadaan vietyä loppuun
saakka. Sivistystoimen osalle kirjattiin uute-
na eränä talousarvion ulkopuolelta kaupun-
gin kontolle siirtyneitä eläkevastuita. Todel-
linen menokasvu edelliseen vuoteen verrat-
tuna oli 2 %, kun menokasvu kunnilla yleen-
sä on ollut viime vuosina vuosittain 5-7 %.

Teknisen toimen osalta tilinpäätös osoit-
taa 7,3 prosentin menokasvua. Toimintaka-
te (1,7 milj.) ylitti talousarvioraamin yli 800
000 euroa, mikä vastaa nettoraamin ylitystä
88 prosenttia. Lautakunta käynnistikin yh-
dessä kaupunginhallituksen kanssa syksyl-
lä 2009 valtuuston edellyttämän tasapaino-
tustyön.  Toiminnalliset ja johtamisjärjestel-
män muutokset toteutuvat vuoden 2010 ai-
kana. Tekninen lautakunta käsittelee sopeut-
tamistoimiaan taas seuraavassa kokoukses-
saan keskiviikkona.

Kaarina Daavittila

KAUPUNGINJOHTKAUPUNGINJOHTKAUPUNGINJOHTKAUPUNGINJOHTKAUPUNGINJOHTAJA TIEDOTTAJA TIEDOTTAJA TIEDOTTAJA TIEDOTTAJA TIEDOTTAAAAAAAAAA

Kevään yhteishaku on tältä
erää takana ja mittava jouk-
ko toiveikkaita nuoria odot-
taa opiskelupaikkakutsua.
Kaikille ei kuitenkaan heti
mahdollistu tulevaan am-
mattiin valmistavaan koulu-
tukseen pääsy. Kielteinen il-
moitus saattaa johtua monis-
ta syistä. Jotkut alat ovat niin
suosittuja, että läpipääsyn
edellyttämät pistemäärät
nousevat niin korkeiksi, ett-
eivät oman todistuksen ar-
vosanat riitä. Kouluun haki-
essa on saattanut unohtua
tarkistaa pääsyvaatimukset
tai vaadittavien arvosanojen
taso. Into ja usko omista
mahdollisuuksista eivät pi-
täneetkään yhtä todellisuu-
den kanssa.

Jos/kun nuorelle tulee
kesän korvalla kielteinen
päätös mieliopiskelupaik-
kaan pääsystä, on tukijouk-
kojen oltava valmiudessa

TUKEA, OHJAUSTUKEA, OHJAUSTUKEA, OHJAUSTUKEA, OHJAUSTUKEA, OHJAUSTTTTTA JAA JAA JAA JAA JA
KANNUSKANNUSKANNUSKANNUSKANNUSTUSTUSTUSTUSTUSTTTTTA JAA JAA JAA JAA JATKTKTKTKTKOSSAKINOSSAKINOSSAKINOSSAKINOSSAKIN

tukemaan, ohjaamaan ja
kannustamaan uusien vaih-
toehtojen etsimisessä ja va-
linnassa. Kielteinen päätös ei
ole lopullinen kohtalo, vaan
saattaa olla jopa hyvä mah-
dollisuus vielä miettiä ja
muuttaa ehkä liian kevein
perustein tehtyä aikaisem-
paa hakupäätöstä.

Nuoren läheiset ja nuori
voivat yhdessä tutkia mah-
dollisuuksia hakea kesän
(heinäkuussa) täydennys-
haussa vapaiksi jääneitä
opiskelupaikkoja ja vielä
syksylläkin on tilaisuus ky-
sellä ja pyrkiä peruustuspai-
koille useisiin oppilaitoksiin.
Oppisopimuskoulutuskin
on varteenotettava mahdol-
lisuus, josta saa tietoa työvoi-
maneuvojilta. Peliä ei siis
useinkaan ole menetetty en-
simmäisessä haussa.

Neuvontaa ja opastusta
nuori tarvitsee myös kesä-

ym.työpaikan tai työharjoit-
telupaikan haussa ja kysele-
misessä. Nuoren kokemus,
tiedot ja rohkeus eivät kaik-
kien kohdalla riitä mennä
yksin kyselemään neuvoja
TE-toimistosta tai työpaik-
kaa suoraan työnantajilta.
Lyhytkin vähemmän mieli-
työtä vastaava työkokemus
on parempi vaihtoehto kuin
tyhjän panttina oleminen.
Työtodistus mistä tahansa
työstä on joskus kouluun
pääsyyn vaadittavaan piste-
määrään se auttava tekijä.
Työtodistukset ovat aina ak-
tiivisuuden osoitus työpaik-
kaa haettaessa, joten ne täy-
tyy aina työnantajalta pyy-
tää ja säilyttää visussa talles-
sa.

Sointu Veivo
Kasvatustieteen maisteri
Sosionomi
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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 pal-
kitaan!
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-
Syötteen Kukkulan Kuninkuudesta lauantaina ja
sunnuntaina. Kilpailuun kuuluu kolme osakilpai-
lua, kaikkien osakilpailuiden voittaja kruunataan
Kukkulan 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,
leikkejä ja lauluja joihin jokainen halukas pääsee
mukaan
Simodeus & Pumtsi pum, 31.3. klo 20 Ho-
telli Iso-Syöte
Cheek esiintyy Panoraama-ravintolassa 1.4. noin
klo 22-23:00. Snapsibaarissa dj alk. klo 22.
Eini & Boogie Pärjänkievarilla 2.4. klo 21. Eini
& Boogie.
Duo Espelin Ravintola Revontuli 2.4.klo 21.-
23.55. Duo Espelin koostuu kahdesta yli 15 vuo-
den soittokokemuksen  omaavista muusikoista,
Ari Viitalasta (Kemi) ja Kimmo Paanasesta (Oulu).
Duo Espelin soittaa suomalaisia 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. Tervetuloa!

Eero Raittinen Romekievarissa 2.4. klo 22. Rait-
tinen soittelee reilua rokkia alkaen 22.
Texas Hold’Em pokeri-ilta Ravintola Revon-
tulessa 3.4. klo 20.Tule pelaamaan ja viihtymään.
Tutustu peliin. Ammattijakaja opettaa sinut pelaa-
amaan.
Bilebändi Grooving High Allstars & Snap-
sibaarin disco 3.4. Bändi alkaa soittaa Panoraa-
ma-ravintolassa 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 lapset ja aikuiset!

MUITA TAPAHTUMIA
Kansainvälinen julistebiennale Kansainvälisen
julistekilpailun ympäristöjulisteiden sarjan 32 pa-
rasta julistetta Syötteen luontokeskuksessa  3.4.
Järjestäjä Syötteen luontokeskus Lisätiedot
syote@metsa.fi p.0205 64 6550
Pilkkikilpailut la 3.4 klo12-15 Kelosyötteellä
Kovalammella (osoite Kelosyötteentie 14, josta
opastus) Makkaranpaistoa, kahvia, munkkeja, lei-
vonnaisia, arpajaiset!!!  MONOTANSSIT HANU-
RIMUSIIKIN  TAHDISSA Laulusolistina  Pauli.
Tiedustelut  p. 0400 302 910
Iso-Syötteen KEVÄTHIIHDOT Tapahtuma
nyt 13:ttä kertaa! Paikka Syötteen hiihtostadion
3.4..  Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat ry / Hiih-
tojaosto. Lisätiedot Jari Keskiaho 040 5160 430
15. SYÖTEHIIHTO lauantaina 10.4. klo 9.00
Syötteen hiihtostadionilla. Pudasjärven Urheilijat
järjestää tänä vuonna 15. kerran Syötehiihdon. Ai-
empi reitti kulki Syötteeltä Pudasjärvelle, mutta
tämän reitin käyttö loppui jo 1980- luvulla. Nyt
uusittua reittiä, joka kulkee Syötteen ympäristös-
sä, on hiihdetty ensimmäisen kerran. SARJAT: -
KILPASARJA 50 km M,N. - N40, - M40, - M45, -
M50, - M55, - M60, - M/N 50 km RETKISARJA, -
M/N 25 km RETKISARJA. Osanottomaksu: 25 ,
maksuun sisältyy mitali, kunniakirja. - 6 huolto-
pistettä, sauna. Arvonnat kaikkien kesken.
Ilmoittautuminen 8.4.2010 mennessä, Tieduste-
lut Heino Ruuskanen 0400 –346 097

Syötteen Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton perhekahvila on avoinna aina perjantaisin
klo 10-12 Kaikki perheet tervetulleita asuinpaik-
kakunnasta riippumatta. Tervetuloa!

 Aikojen  saatossa on kisail-
tu niin Suojalinnassa kuin
Jyrkkäkoskellakin.

Kilpailuihin jotka hiihde-
tään vapaalla tyylillä yhteis-
lähdöin on ilmoittautunut
reilut 220 hiihtäjää 24 sar-
jaan. Hiihtäjiä on 8 ikävuo-
desta aina 65 vuotiaisiin
saakka. Suurimmat lähtösä-
pinät tullaan näkemään tyt-
töjen 14v sarjassa kun yhtä
aikaa säntää matkaan 20
nuorta hiihtäjäneitoa. Kilpa-
laduilla nähdään useita SM
mitalisteja sekä tietysti myös
paikallista väriä kun seu-
ramme hiihtäjät ottavat mit-
taa kunnostaan. Miesten
yleiseen sarjaan ovat ilmoit-
tautuneet mm. Vancouverin
olympialaisissa sprintissä
kymmenenneksi hiihtänyt

Syötteen keväthiihtoihin
yli 200 osallistujaa

Pudasjärven Urheilijoiden hiihtojaoston järjestämät keväthiihdot
hiihdetään Iso-Syötteen hiihtostadionilla pääsiäislauantaina 3.4 kello

11:00 alkaen. Kilpailut järjestetään jo 13. kerran Syötteen upeissa
maisemissa,  SM hiihtoihin rakennetuilla laduilla ja stadionilla.

Kalle Lassila jota pistävät
ahtaalle ainakin Vetelin Ur-
heilijoiden Jari Joutsen sekä
ampumahiihtäjä Paavo Puu-
runen. Naisten mitalitais-
toon lähtevät mm. Teija Leh-
timäki joka tunnetaan hiih-
topiireissä paremmin tyttö-
nimellään Kuntola sekä Teu-
van Maarit Korpi.

Tekojärven rakentaminen
aiheuttaa omat huolensa ra-
tamestarille, sillä stadionalu-
eelle on ilmestynyt valtava
maakasa jota joudutaan kier-
tämään. Mutta tästähän seu-
raa tulevaisuudessa hyvää
hiihtäjille kunhan järvi val-
mistuu ja  Syötteellä pääs-
tään hiihtämään aikaisin
syksyllä lumetetulle ensilu-
menladulle.

Kilpailun järjestelyihin
osallistuu reilut 50 talkoo-
laista jotka ovat ottaneet kil-
pailut jo pääsiäisperinteeksi.
Yleisöllä on erinomaiset
mahdollisuudet seurata kil-
pailua hiihtostadionilta kä-
sin sillä lähtö- ja maalialue
sijaitsee aivan katselualueen
vieressä. Paikalla on myös
hiihtojaoston ravintola mis-
tä voi ostaa pientä purtavaa
sekä lämmikettä. Yleisöllä
kisoihin on vapaa pääsy, jo-
ten tervetuloa seuraamaan
iloista hiihtotapahtumaa!

Jari Keskiaho
hiihtojaoston
sekä kilpailujen johtaja

Pekka Laukkarinen - Subjuniorin juontaja

Pekka Laukkarinen
tekee musiikin teon ja

keikkojen ohessa
juontohommia

SubJuniorilla. Pekka
vastaili tv-työtä

koskeviin
kysymyksiimme.

Kuinka kauan olet työs-
kennellyt SubJuniorilla?
Olen ollut SubJuniorilla vuo-
den 2008 alusta alkaen eli
reilut 2 vuotta.

Miten päädyit
SubJuniorille hommiin?
Päädyin alalle niin, että joi-
tain vuosia sitten MTV3:lla
piti alkaa kristillinen lasten-
ohjelma. Siihen etsittiin lau-
lavaa, kristillisen arvomaail-
man omaavaa juontajaa ja
minua pyydettiin mukaan
koekuvauksiin. Lopulta mi-
nut valittiin ohjelman juon-
tajaksi. Ohjelmaa ei kuiten-
kaan ikinä esitetty televisios-
ta, koska MTV3 alkoi empiä
ohjelman kristillisyyden
kanssa. Mutta jäin heidän
mieleensä. Syksyllä 2008 he
soittivat uudestaan ja kysyi-
vät kiinnostusta uudesta
pestistä SubJuniori-kanavan
juontajaksi. Menin koekuva-
uksiin, jossa koekuvattiin
noin 20 ehdokasta. Ja sitten
minut valittiin hommaan. :)

Minkälaisia ohjelmia
juonnat?
Mä olen ns. kanavajuontaja
eli mun ja juontajakavereide-
ni Tean ja Kanan tehtävänä
on pitää “kanava koossa”.
Juonnamme joka päivä tule-
vaa “Onnenpäivä”-ohjel-
maa. “Onnenpäivä” on joka
päivä esitettävä ohjelma,
joka uusitaan päivän aikana
useaan kertaan. Ohjelmassa
keskustellaan, leikitään, lau-
letaan ja touhutaan vaihtu-
vien teemojen ympärillä.
Lauantaisin tulee Postipäi-
vä-ohjelma, jossa esitellään
lasten lähettämiä piirustuk-
sia ja terveisiä.

Lisäksi menneen talven
aikana olen juontanut suosit-
tua Fan Tzu -ohjelmaa. Fan
Tzu on hauska liikuntakil-
pailu, jossa kisataan uuden-
laisella tietokoneistetulla, in-
teraktiivisella leikkikentällä.
Kolmihenkiset joukkueet
saavat vahvistusta myös
suosikkijulkkiksilta.

Millainen on tavallinen työ-
päivä SubJuniorin kuvauk-
sissa?
SubJuniorin studio sijaitsee
Helsingissä MTV3-kanavan
toimitiloissa. Vaikka näyn
kanavalla oikeastaan joka
päivä, se ei kuitenkaan ole
kokopäivätyö. Kuvauksia on
noin neljänä päivänä kuu-
kaudessa. Ohjelmia kuva-
taan iso läjä kerrallaan ja
kuvauspäivät ovat pitkiä.
Kuvauspäivä alkaa noin klo
8 maskeerauksella. Viimeis-
tään klo 9 alkaa kuvaukset.
Yhden viisi minuuttia kestä-
vän ohjelmapätkän kuvaa-
miseen menee noin 30-60
minuuttia. Yhden päivän ai-
kana kuvataan 5-10 ohjel-
maa - riippuen vähän päi-
västä.

Mitä pidät tv-työstäsi?
Tv-työ on todella kivaa.
Nautin siitä erittäin paljon.
Siinä pitää leikkiä, laulaa,
nauraa ja vähän hölmöillä-
kin - ja sellainen sopii mun
luonteeseen hyvin. :) Ja koen
juuri lastenohjelmien teke-
misen mielekkäänä. On hie-
noa, että saa olla tekemässä
ohjelmia maailman tärkeim-
mille ihmisille -lapsille. Sii-
nä kokee työllä olevan mer-
kitystä.

Marko Väyrynen

Pekka Laukkarinen
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudastorilla ilmoittaminen on  yksityi-
sille henkilöille ilmainen.  Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksil-
la: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puheli-
mitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 15 euroa +alv (18,30 e). Jos haluat ilmoitukseeen kuvan,
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

OSTETAAN mökki ranta-
tontilla. P. 0503036730/Vesa,
0452302506/Anna-Marja.

Myytävänä Bensiini 190 MB
vm-88. Kahdet renkaat, ve-
tokoukku. Katsastettu 1. HP:
2500,00 €. Puh. 0500 770 293

Myydään kauko-ohjattavat
stereot, uudet. Hp. 110 €.
Puh. 044 251 3289.

Hoitopalveluja vauvasta vaariin

Tunnistatko kuvan henkilöitä- Teuvo Liekola lähetti ku-
van toimitukselle ja toivoo että joku tai jotkut tunnistai-
sivat kietä kuvassa on. Oletus on että kuva voisi olla
1920 -luvulta. Kuvasta voi soittaa Teuvo Liekolalle p.
040 839 4442 tai kertoa tietonsa tupaillassa.

Pudasjärven kansalaisopis-
tolla on viime syksynä käyn-
nistynyt Siuruan kylää käsit-
tävä asutushistorian selvi-
tystyö. Siuruan kylällä tar-
koitetaan isojaon yhteydessä
muodostettua Siuruan maa-
kirjakylää, johon kuuluvat
Ala-Siurua, Ikosenniemi,
Yli-Siurua, Kokkokylä ja Lie-
kokylä.

Työtä on tehty sukututki-
muksen asiantuntijoiden oh-
jaamana. Mukana työssä on
muutama siuruankyläläi-
nen, joko entinen tai nykyi-
nen. Tähän astinen työ on
keskittynyt tietojen keräämi-
seen mm. asutuksesta, talo-
jen perinnöksiostoista ja
omistuksesta, kouluolojen
kehittymisestä jne. Työ on
ollut paljolti arkistojen tutki-
mista. Arkistojen antama tie-
to on kuitenkin harmaata ja
sen tähden kaivataan kylä-
läisten mukaan tuloa valo-
kuvien ja muisteloiden mer-
keissä. Tutkimusryhmä ai-
kookin järjestää eri puolilla
Siuruan kylää kyläkokouk-
sia, tupailtoja, joissa asiasta
kiinnostuneiden kanssa voi-
daan työtä elävöittää. Toi-
vottavasti kylällä olevat seu-
rojen talot, entiset koulut ja
hirvipirtit ovat käytettävissä
keskustelutilaisuuksien pitä-
miseen.

Ensimmäinen tilaisuus

pidetään Siuruan työväenta-
lolla, perjantaina 2. päivänä
huhtikuuta 2010 kello 14 al-
kaen. Tervetuloa! Kahvit tar-
joaa Pudasjärven Osuus-
pankki.

Mukaan tulevien toivo-

taan tuovan vanhoja valoku-
via, joissa esiintyvät henki-
löt yritetään tunnistaa. Siinä
ohessa käydään vapaamuo-
toista keskustelua.

Teuvo Liekola

Siurualla käynnissä
asutushistoriaselvitys

Myydään pehmoleluja säkil-
linen. Hinta 25 €.
Puh. 044 251 3289.

Myydään Opel Astra farma-
ri vm. 96, kahdet renkaat, cd-
soitin iso huolto tehty ko-
neella. Ajettu 100000 km
Erikoisen hyvä kunto. Hp.
1150 €. Puh. 0440 923 946

Oulun keskustassa toimiva Luontaishoito- ja koulutuskeskus NEO eheä olo
tarjoaa asiakkailleen monenlaisia hyvinvointialan palveluita. NEO eheä olon

toiminta alkoi Intiössä vuonna 2007. Yritystä oli perustamassa seitsemän
osakasta, nykyään osakkaita on yhdeksän. Yksi heistä on NEO:n Pudasjärven

Kurenalta kotoisin oleva väliaikainen toimitusjohtaja Pirjo Konola.

Myydään 15" alumiinivan-
teiset .kesärenkaat 205 x50x
15 jako 4 x 100. Hyvät.  Hp
260 €. Puh. 0440 923 946

Otetaan lahjoituksena Sou-
vareiden ja Abban cd-levyjä
Puh. 044 251 3289.

- Ajatus NEO eheä olon pe-
rustamiseen tuli luontaishoi-
toalan opettajalta, minkä jäl-
keen asiasta kiinnostunut
työryhmä alkoi työstää aja-
tusta eteenpäin ja perustet-
tiin osakeyhtiö, Konola sa-
noo.

Luontaishoitokeskus
NEO:n pääasiallinen tarkoi-
tus on tarjota luontaishoito-
alan yksityisille yrittäjille
valmiiksi kalustettuja toimi-
tiloja oman liiketoiminnan
aloittamiseksi ja kehittämi-
seksi. Yhdessä toimijoiden
kanssa NEO eheä olo tuottaa
hoitopalveluja yksityisille ja
yritysasiakkaille. Keskuksen
tärkeänä tuotteena on myös
luontaishoitoalan koulutus-
ta. Koulutusta järjestetään
yleensä viikonloppuopetuk-
sena Oulussa, mutta koulut-
tajamme lähtevät myös maa-
kuntaan, vaikkapa Pudasjär-
velle, kun innokkaita opiske-
lijoita on kurssille tulossa
riittävästi.

Suurin osa NEO:n asiak-
kaista on lähellä keski-ikää
olevia naisia, mutta myös
nuoremmat ikäryhmät ovat

kiinnostuneet yhä enemmän
luontaishoidoista lääkkeel-
listen hoitojen vaihtoehtona
ja niitä täydentävinä. Asiak-
kaita käy myös Pudasjärvel-
tä, mutta enemmän ehkä
Pudasjärveltä lähtöisin ole-
via henkilöitä.

- Hoitopalvelut sopivat
kaikille vauvasta vaariin,
kertoo Konola.

Luontaishoitojen lisäksi
NEO eheä olossa on tarjolla
myös kampaamo- ja kaune-
udenhoitopalveluja. Kam-
paamossa on käytössä Håro-
logi -tuotesarja ja huhtikuun
alussa kauneudenhoitopuo-
lella otetaan käyttöön uusi
100 prosenttinen sertifioitu
luomusarja. Sarjan tuotteita
käytetään kosmetologin te-
kemissä hoidoissa ja asiak-
kaat voivat myös ostaa tuot-
teita omaan käyttöönsä.

- Vastaavaa tuotesarjaa ei
tiettävästi ole käytössä muu-
alla Oulussa. Tuotteet ovat
täysin luomutuotteita eivät-
kä sisällä allergisoivia ainei-
ta ollenkaan, kosmetologi
Mira Leppänen kertoo.

- NEO:ssa on mottona,

että asiakas on tärkein ja jo-
kainen toimija pyrkii siihen,
että asiakas saa parhaimman
mahdollisen hänelle sopivan
hoidon, sanoo Konola. Toi-
mija ja asiakas miettivät yh-
dessä sopivinta ratkaisua, ja
tarvittaessa yhdistellään eri
toimijoiden tarjoamia hoito-
ja.

Pirjo Konola tekee
NEO:ssa muun muassa aku-
painallushoitoja, akupunk-
tiota, hierontaa ja shiatsua.
Hän on alun perin koulutuk-
seltaan fysioterapeutti.
Vuonna 2004 hän aloitti
luontaishoitajakoulutuksen.

- Halusin palata juurille-
ni, hoitamaan ihmisiä,  Pirjo
Konola kertoo.

Nyt hän on alkuperäisen
koulutuksensa lisäksi luon-
taishoitaja, shiatsuun ja aku-
painantaan erikoistunut
Diplomi luontaisterapeutti,
sekä työnohjaaja. Pirjo opis-
kelee tällä hetkellä akupunk-
tiota ja saa opintonsa val-
miiksi tänä keväänä.

Eveliina Virta

Ensimmäinen tupailtatilai-
suus asutushistorian puit-
teissa pidetään Siuruan
työväentalolla, perjantaina
2. päivänä huhtikuuta klo
14 alkaen, kertoo Teuvo
Liekola ja toivottaa terve-
tulleeksi tilaisuuteen.
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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

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Ilmoita
liikehakemistossa.
Ota yhteys
p. 040 1951 732

ja

TAKSIT

0400 388 231
Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

HAUTAKIVET-
KAIVERRUKSET

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT     KKKKKyyyyy

P. 0208 389 015
Jukolantie 47

93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@pp.inet.fi

HIERONTAA, KAUNEUDEN-
HOITOA,  KUNTOSALI

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

HINAUKSIA

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

LVI- ja
Rautatarvike Oy

LVI -työt, sähkötyöt
ja peltityöt paikalli-

sesta liikkeestä!
Varastotie 2

p. 08 823 510
www.lvijarauta.fi

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

KALASTUS  JA
METSÄSTYS

•  kalastustarvikkeet
•  metsästystarvikkeet
•  lämpökengät
•  hevostarvikkeet
•  koiranruuat

www.anonase.com
08-821 337

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

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 159Kotiporras

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

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

KIINTEISTÖNVÄLITYS

REMONTIT, KORJAUKSET
KIINTEISTÖHUOLLOT

RAKENTAMINEN
RAUTA JA LVI

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

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

Teijo Särkelä
0400 495 445

Arto Aittokumpu
0400 158 258

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

TAKSIPALVELUT

Noita-akka voi olla hauskan näköinen
Perinteisiä pääsiäiskoristeita ovat pajunkissojen
ja raeruhon lisäksi tiput, pupujussit ja maalatut
kananmunat. Viime vuosina koristeiden jouk-

koon on ilmaantunut humoristisia noita-akkoja,
joiden tekemisessä Terttu Ruottinen on mestari.

Terttu Ruottinen saa loih-
dittua kangas- ja sukka-
housun kappaleista sekä
puuvillasta veikeitä nukke-
ja.

sellä. Sukkahousun kappa-
leesta ja pumpulivillasta
muotoutuva pää saa seurak-
seen värikkäästä kankaasta
tehdyn huivin, puseron ja
hameen sekä esiliinan. Nu-
ken kokoaminen etenee tar-
kassa järjestyksessä ja vaatii
ompelukoneen lisäksi käsin
tehtäviä pistoksia ja liitoksia
moneen malliin.

Tertun tekemillä noita-
akoilla on lempeä ilme ja hy-

myilevä suu. Muiltakin osin
nuket poikkeavat perinteisis-
tä ja ilkeistä trulleista.

- Alkuun tein tumma-
asuisia noita-akkoja, mutta
siirryin värikkäisiin asuihin
asiakkaiden toivomuksesta,
Terttu kertoi noitien muuttu-
misesta iloisempaan suun-
taan.

Yhden nuken tekemisessä
menee Tertun mukaan aika
paljon aikaa, joten yhden päi-
vän aikana hän ehtii tehdä
neljä nukkea. Lopputulos on
vasta sitten valmis, kun var-
puluudan päässä keikkuu
musta nokipannu.

Terttu on tosi taitava kä-
sistään. Viimeisten vuosien
aikana hän on valmistanut
kaikenlaista, jota voi koti-

Noita-akat värikkäine vaat-
teineen sopivat pääsisäis-
ajan tunnelmaan. Varpu-
luudalla lentävän noidan
voi ripustaa roikkumaan.

Jaurakalla Ojalan talon keit-
tiössä olevassa Terttu Ruot-
tisen työpajassa elettiin viime
viikolla pääsiäistunnelmissa.
Terttu oli saanut pääsiäistrul-

litilauksen, jonka piti ehtiä
pääsiäisen myyntisesonkiin.

Varpuluudalla lentävän
noita-akan synnyttämisen
Terttu aloittaa pään tekemi-

oloissa valmistaa. Vuodesta
2000 lähtien Tertun töitä on
ollut myynnissä Kurenalla
Kädentaitajien käsityömyy-
mälässä.

Nuoresta tytöstä lähtien
käsitöiden parissa viihtyvä
Terttu on ommellut vaattei-
ta, kutonut raanuja, poppa-
noita, mattoja ja pöytäliinoja.
Vuosien saatossa käsityöhar-
rastus on laajentunut vuosi
toisensa perään eri vuoden-
aikoihin ja juhlapyhiin. Tuot-

teiden kehittelyssä ja ideoin-
nissa Terttu kulkee silmät
auki maailmalla. Matkatuli-
aisina hänellä on jo mieles-
sään uusia suunnitelmia ja
käsityöaihioita, joiden paris-
sa aika kuluu rattoisasti.

Käsityöt ovat minulle
eräänlaisia henkireikiä, jois-
ta saan iloa niin arkeen kuin
juhlaan. Samaa toivon niiden
ostajillekin, Terttu mainitsi ja
esitteli muitakin valmistami-
aan nukkeja, kuten Hätäva-
rahiiren ja Letti-Liisan. Niil-
lä kaikilla on myös oma tär-
keä tehtävänsä.

Hätävarahiiren sisältä löy-
tyy vessapaperirulla ja Letti-
Liisalta lasipurkki, johon voi
kätkeä kaikkea salaista tai
tarpeellista. (rr)
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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!

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. makkaraa, voh-
velikahvia ja arvontaa. Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry. Terve-
tuloa!
IsoSyötteen Keväthiihdot Tapahtuma nyt 15:ttä kertaa! Paikka
Syötteen hiihtostadion 3.4.  Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat ry ja
liikuntapalvelut Lisätiedot 040-5160 430.
Pilkkikisa Aittojärvellä 3.4. alk. klo 11. Kokoontuminen koulul-
le.
Tanssit Möykkälässä 3.4. Puhoksella. Esiintyy Trio Haavekuva  Jär-
jestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.
Tanssit Hetepirtillä  la 3.4. klo 21 - 01, tahdittaa Tanssiorkesteri
Tuovila. Liput 10 €. Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry. Tervetu-
loa!
Hiihtokilpailut/ulkoilutapahtuma  Siuruan työväentalolla (Mos-
kova) Ajankohta 3.4. klo 12. Hiihtokilpailut vauvasta vaariin, jouk-
kuekilpailua, grillistä hamppareita, makkaraa, lättykahvia ja paljon
muuta mukavaa ja maistuvaa!  Järj.  Ala-Siuruan kyläyhdistys ry.
Pilkkikilpailut Jaurakkajärvellä 3.4. alk. klo 10. Sarjat: nuoret
(alle 15 v), naiset, miehet, veteraanit (yli 60 v). Tuotepalkintoja. Myy-
tävänä makkaraa, munkkeja, mehua, kahvia, arpoja. Järj. Korpisen
Kyäseura.
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.
Bingo Hetepirtillä la 10.4. ja la 24.4. klo 14.00. Järjestää Heteky-
län Nuorisoseura ry. Tervetuloa!
Yleiset pilkkikilpailut Korentojärvellä Pikkaraisen rannassa
25.4. klo 10-15, siirtymäaika kilpailun alussa 30 min. Alle 12 vuoti-
aat ilmaiseksi. Järjestäjä Virkistyskalastajat.

Miten tämä on mahdollista?
Yksinkertaisesti siksi, että IVT-lämpöpumput on kehitetty
pohjoisiin olosuhteisiin ja niiden toimintakyky on tes-
tattu 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 hankinta on varma valinta, jonka toimi-
tusketjusta ei heikkoa lenkkiä löydy.

Joutsenmerkki todisteena
Lisätodisteena toimii pohjoismainen ympäristömerkki,
jonka saadakseen tuotteen on läpäistävä perusteelliset
toimintatestit. Suomessa 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

ps.Kahvia ja pullaa sekä hernerokkaa

PERINTEINEN PILKKIKISA
AITTOJÄRVELLÄ
3.4.2010 klo 11.00 alkaen

Kokoontuminen koululle

TERVETULO
A!!!

AITTOJÄRVEN KYLÄSEURA

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. makkaraa,
vohvelikahvia ja arvontaa. Tervetuloa!
Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry

HIIHTOKILPAILUT
SIURUAN TYÖVÄENTALOLLA

lauantaina 3.4. klo 12
Sarjat vauvasta vaariin.
Mm. haastejoukkuekisa

KETTINGIN- JA
TIKANHEITTOA

LÄTTYKAHVIT

GRILLISTÄHAMPPAREITA
Järj. Alasiuruan Kyläyhdistys ry
Tervetuloa!

Kouluttajana Pipsa Härkönen.
Tilaisuus on jäsenille ilmainen sisältäen aamupalan ja lounaan.

Pudasjärven JHL ry os. 330 järjestää

VUOROVAIKUTUSKOULUTUKSEN
Liepeen väentuvassa la 8.5.2010 klo 8.30-14.00

Ilmoittaudu Inkerille p. 040 583 8463
tai Tarjalle p. 040 5459314 viim. 24.4.

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

Syötteen Kyläyhdistys ry

Pilkkikilpailut
la 3.4 klo12-15

 (osoite Kelosyötteentie 14, josta opastus)

Makkaran-
paistoa,
kahvia,

munkkeja,
leivonnaisia,
arpajaiset!!!

MONO-
TANSSIT
HANURI-
MUSIIKIN
TAHDISSA
Laulusolistina
Pauli

Kelosyötteellä Kovalammella

Tiedustelut
p. 0400 302 910

Pudasjärven kylän Osakaskunnan yleinen kokous oli tiis-
taina 23.3 Puikkarissa. Iijoen pääuomalle päätettiin laittaa
kaikkia kalalajeja koskeva pilkintäkielto Iijoen sillasta ylös-
päin toukokuun loppuun saakka. Samoin päätettiin kieltää
verkkokalastus Iijoen pääuomassa Valtatie 20 sillasta ylös-
päin kalastuskunnan alueella.

Seurakunnalta on tullut pyyntö, että Hilturannassa olisi
rannasta 50 m pilkintäkielto joessa olevien maalämpöput-
kien vuoksi. Toive katsottiin aiheelliseksi.

Kokouksessa todettiin, että kalastuksenvalvojat ovat teh-
neet todella hyvää työtä. Kalastuslupia on hankittu vilkkaas-
ti, eikä luvattomia kalastajia ole juurikaan ollut. Neuvonta-
painotteisesta valvonnasta on tehty sopimus Pudasjärven
perhokalastajien kanssa ja yhteistyön todettiin sujuneen
mallikelpoisesti ja on tuottanut tuloksia.

Päätettiin toteuttaa kalakilpailu kesäkuun alusta heinä-
kuun loppuun. Kisa on pääasiassa haukikilpailu, mutta
mukana ovat myös kaikki kalalajit, että saadaan myös lap-
set ja nuoret mukaan kisaan. Kalakilpailuun kannattaa osal-
listua, koska kaikkien osallistujien kesken arvotaan myös
palkinto. (ht)

Pudasjärven kylän
osakaskunnalla
kalakilpailu

Paikalla kansanedustaja ja
puolueen varapuheenjohtaja
Antti Rantakangas

Suomen Keskustan
Pudasjärven kunnallisjärjestön
kevätkokous pidetään
kaupungintalolla
su. 11.4.2010
alkaen klo 19.00.
Kahvitarjoilu alk. klo 18.30
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PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

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

Vastaanottopalveluiden ajanvaraus puhelinnumero
020 690 220  on toistuvasti ruuhkautunut ja odotusai-
ka linjalla on kohtuuttoman pitkä. Tästä johtuen pyy-
dämme teitä asioimaan puhelimitse seuraavan ohjeis-
tuksen mukaisesti.

PUDASJÄRVEN
TERVEYKESKUS TIEDOTTAA

- Kiireellinen/ päivystysajanvaraus,
  ohjaus ja neuvonta alkaen klo 7.
- Ei kiireellinen ajanvaraus,
  ohjaus ja neuvonta klo 11 jälkeen.
- Laboratorio ym. vastausten
  tiedustelu klo 13 -15.

KIITOS!

Oulunkaari / Pudasjärvi Terveyspalvelut
Juhontie 8, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunki on
toteuttanut uusiutuvan
energian kuntakatselmus-
hankkeen yhdessä Elomatic
Oy:n kanssa. Kuntakatsel-
muksen tulokset esiteltiin
kaupungin hallitukselle 9.3
ja kaupunginvaltuustolle
18.3. Myös Sarakylän kyläil-
lassa 16.3 asia tuotiin esille.

Kuntakatselmuksessa sel-
vitettiin energiantuotannon
ja -käytön nykytila sekä et-
sittiin mahdollisuuksia lisä-
tä uusiutuvan energian käyt-
töä kaupungin alueella.

Pudasjärvellä uusiutuvan
energian merkitys lämmön
tuotannossa on huomattava
jo nykytilanteessa. Kauko-
lämmön tuotantoon saadaan
puupolttoainetta Kontio-
tuotteelta ja kiinteistökohtai-
sissa lämmitysratkaisuissa
puun osuus on merkittävä.
Sähköstä suurin osa tuodaan
kaupungin ulkopuolelta.
Sähköä tuotetaan Pudasjär-
vellä kahdessa pienessä ve-
sivoimalaitoksessa.

Kuntakatselmuksessa ar-
vioitiin Pudasjärven alueen
uusiutuvan energian varan-
toja sekä tuotanto- ja hyö-
dyntämispotentiaaleja. Pu-
dasjärven alueella on merkit-
tävää potentiaalia tuottaa
mm. metsähaketta (160
GWh/a), peltobiomassaa,
biokaasua ja vesivoimaa (155
GWh/a). Esimerkiksi metsä-
hakkeen tuotanto ja myynti
voisi työllistää ja tuoda mah-
dollisuuksia kaupungin yrit-
täjille.

Uusiutuvasta
energiasta
kustannussäästöjä

Kuntakatselmuksessa esi-
tettiin 12 toimenpide-ehdo-
tusta, jotka toteutuessaan li-

Pudasjärvellä lisätään
uusiutuvan energian käyttöä

säisivät uusiutuvan
energian käyttöä noin 5

GWh vuodessa ja vähentäi-
sivät hiilidioksidipäästöjä 1
700 tonnia vuodessa.  Toi-
menpiteillä on mahdollista
saada aikaan selkeitä säästö-
jä esimerkiksi polttoainekus-
tannuksissa. Toimenpide-
ehdotuksia olivat mm. kak-
si hakelämmitteistä alueläm-
pöverkkoa Lakarin ja teolli-
suustien alueelle sekä useita
kaupungin öljylämmitteisiä
kiinteistöjä kotimaiselle polt-
toaineelle. Kahteen kaupun-
gin sähkölämmitteiseen
kiinteistöön tullaan laitta-
maan ilmalämpöpumppu
tukilämmitykseksi sekä seu-
rakunnan sähkönlämmittei-
siin kiinteistöihin ilma- tai
maalämpöpumppu.

LED-valaistuksen kokei-
lua tullaan toteuttamaan
luokkien valaistuksessa kou-
luilla ja katuvalaistuksessa.
Toimenpide-ehdotuksia kos-

kevat tahot tekevät päätök-
siä, mitä ehdotetuista toi-
menpiteistä lähdetään to-
teuttamaan.

Pudasjärven kaupunki on
voimallisesti lähtenyt kehit-
tämään kotimaisen puupolt-
toaineen käytön lisäämistä
omissa laitoksissaan. Sara-
kylän-, Hirvaskosken-, Ait-
tojärven koulun ja Pirinpuis-
ton lämmöntoimituksesta on
pyydetty tarjoukset kotimai-
sella polttoaineella toimivil-
la lämmityslaitteilla läm-
pöyrittäjyysperiaatteella.

Myös Lakarin alueen ha-
kelämmitteisestä alueläm-
pöverkostosta lämpöyrittä-
jyysperiaatteella on tarjous-
pyyntö meneillään. Ku-
renalan taajamassa ollaan
käynnistämässä selvitystä
kaukolämpölaitoksen ja kau-
kolämpöverkoston laajenta-
miseksi teollisuuskylän alu-
eelle ja mahdollisesti muihin
alueisiin mikä lisää kotimai-

KAUPUNGINHALLITUS

KUULUTUS
Valtuusto on kokouksessaan 18.3.2010 hyväksynyt
Pudasjärven kaupungin hallintosäännön sekä kaupun-
ginhallituksen, sivistystoimen ja maaseutulautakunnan
johtosääntöjen muutokset. Perusturvan johtosääntö on
kumottu perusturvalautakunnan toiminnan lakkaami-
sen johdosta.

Säännöt ovat nähtävillä internetissä, osoitteessa
www.pudasjarvi.fi sekä kaupungintalon neuvonnassa.

Pudasjärvi 24.3.2010

sen polttoaineen käyttöä en-
tisestään.

Lisäselvityksillä uusia
mahdollisuuksia
Katselmuksessa todettuja li-
säselvitystä vaativia kohtei-
ta olivat mm. pienvesivoima
ja biokaasu. Pienvesivoiman
tuotantomahdollisuuksia
olisi hyvä selvittää, sillä alu-
een vesistöt ovat suojeltuja
eikä täysimittakaavainen
vesivoiman rakentaminen
ole mahdollista. Pienvesivoi-
man ympäristövaikutukset
ovat pienemmät kuin täysi-
mittakaavaisen vesivoiman.

Myös biokaasun tuotan-
non kannattavuus vaatii li-
sätarkastelua. Alueella on
tarve selvittää suuret nave-
tat ja muut biokaasun tuo-
tantoon sopivaa biomassaa
tuottavat tahot sekä sitä
kautta kartoittaa yhteisen
biokaasulaitoksen mahdolli-
suus. Pudasjärvellä on pal-
jon pientaloja haja-asutus-
alueella. Tiedotus- ja tukitoi-
milla voidaan kannustaa
asukkaita ja rakentajia valit-
semaan uusiutuvaa energiaa
käyttävä lämmitysmuoto.

Uusiutuvan energian li-
säksi Pudasjärven kaupunki
edistää energiantehokkuut-
ta. Kaupunki on liittynyt
kuntien energiatehokkuus-
ohjelmaan ja siihen liittyvä
energiatehokkuuden toimin-
tasuunnitelma laaditaan yh-
teistyössä Elomatic Oy:n
kanssa. Toimintasuunnitel-
massa kartoitetaan kaupun-
gin toimintojen energian-
säästömahdollisuudet ja ai-
kataulutetaan energiansääs-
tötoimenpiteet.

Oiva Rantala,
vs. tekninen johtaja

Vs. tekninen johtaja Oiva Rantala selostamassa Pu-
dasjärven kaupunginvaltuustolle kaupungin energian
käytön suunnitelmia.

- Klo 10-12 Aamuseminaari Ravintola Revontulessa Safari-
talossa, aiheena yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen.

- Klo 12-15 liikunallista ohjelmaa; vaihtoehtoina moottori-
kelkkasafari, hiihtoa, laskettelua, kävelyä.

- Klo 15-16 lounas ja yhteistä illanviettoa, iltaohjelmaa
sekä yöpyminen. Mökkimajoitus varattu pe-su ajaksi.

Harraste- ja ruokakulut omakustanneperiaatteella.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Pirjo Haapala pirjo@profin.fi p.  0400 998 3272,
Heimo Turunen heimo.turunen@vkkmedia.fi p. 0400 385 281

Yrittäjäilta pe 16.4 Syötteellä
Pudasjärven Yrittäjät ry:n yrittäjäilta perjantaina

16.4 klo 18 Ravintola Pärjänkievarissa Syötteellä.

Iltaa on mahdollisuus jatkaa vapaamuotoisesti Pärjänkievarissa,
jossa on ohjelmaa, mm. tanssikurssi

Puffet -ruokailu seisovasta pöydästä.

Esillä ajankohtaisia asioita mm. Pudasjärven matkailun
“masterplan” tulevaisuuden suunnitelmaa.
Yrittäjäillan päätteeksi Pudasjärven Yrittäjät ry:n kevätkokous.
Esillä sääntömääräiset asiat

Lauantaina 17.4 klo 9 alkaen
yrittäjien virkistyspäivä Syötteellä.

Pudasjärven Yrittäjät ry

Reippaalle
myyntineuvottelijalle

olisi töitä

Ota yhteyttä! Pudasjärvi-lehti
p. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi
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Kulta Katriina
kahvi pkt

Kauppispojat Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi. Myymäläauto 0400 298 895, varasto 040 749 2826

TTTTTarararararjouksetjouksetjouksetjouksetjoukset
Snellman ohuen ohut
keittokinkku 270g

TTTTToivotamme asiakkaillemme Hyvää Pääsiäistä!oivotamme asiakkaillemme Hyvää Pääsiäistä!oivotamme asiakkaillemme Hyvää Pääsiäistä!oivotamme asiakkaillemme Hyvää Pääsiäistä!oivotamme asiakkaillemme Hyvää Pääsiäistä!

2,2,2,2,2,4949494949

Atrian karjalanpaisti
700g 3,3,3,3,3,9595959595
Ingmanin voi pkt 2,2,2,2,2,2525252525

Kotivaran
balkkani 800g3,3,3,3,3,5050505050

Förtprais
kananmunat
10 kpl kenno

1,1,1,1,1,3535353535

Harwallin jaffa
1,5 l sis. pantit

Karhu 12 pack
olut sis. pantit

1,1,1,1,1,9999999999

12,12,12,12,12,5050505050

2,2,2,2,2,9595959595

TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN MYYMÄLÄAUTOON
perjantaina 2.4. Kauppispoikien varastolle  Haisuvaarantie 41 klo 11.00-16.00

Uudella
autolla

lähdemme reitille
lauantaina 3.4.

(Ruottisenharju -
Jaalanka - Jonku)

Uudella
autolla

lähdemme reitille
lauantaina 3.4.

(Ruottisenharju -
Jaalanka - Jonku)


