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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 8.4.2010

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

lippu 10€ sis.ep

Perjantaina 9.4.

Lauantaina 10.4.
Crystal

lippu 5€ sis.ep

16.4. Ässät
17.4. Juha Alvari & Tähtihetki

Torstaina 8.4.
päivätanssit klo 14-17.

TULOSSA mm.

Tähtiartisti -
kilpailu

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco DJ Marko

lippu 4€ sis.ep ja kahvin

Pe ja la myös KARAOKE

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

PANORAAMA-
RAVINTOLASSA

la disco snapsibaarissa
klo 22 alkaen

alk. klo 21

Pe 9.4. Tuuli Tarkkonen orkestereineen
La 10.4. Klamydia tervetuloa!

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

ATRIAN
WILHELM MAKKARA KEVYT

nyt
200g

pkt069

PORTIN
KALKKUNAFILEELEIKE

150g

079
nyt

PORTIN
SAVUPEKONILASTU

PORTIN
NAUTAJAUHELIHA 17%

500g

199
nyt

500g 7kpl

1000
nyt

1495
nyt

pktpkt

INGMAN  ERÄ
KINGIS JÄÄTELÖPUIKOT

TO ETEENPÄIN

ltk

NIEMITALON
LEIPÄJUUSTO PAKASTE

250g

pkt099
nyt

499
nyt

INGMAN
TOTALLY ORANGE
JÄÄTELÖPUIKOT

ltk

500g

139
nyt

HK:N
METRILENKKI

pkt

ATRIAN
KEITTOKINKKULEIKE

350g

pkt199

SAIMME LISÄÄ

ATRIAN
PITSASUIKALE

250g

099
nyt

pkt

HK:N
LIEKKIKOIPI

n.1kg

290
nyt

kg

HK:N
BROILERIN MINUUTTIPIHVI

n.1kg

595
nyt

kg

nyt

TO ETEENPÄIN

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

PUDAS RAK-SA

PUDASJÄRVELÄISET

RAKENNUSTYÖT,
SANEERAUKSET,

MUUTOSTYÖT SEKÄ
SUUNNITTELUTYÖT

TEEMME KAIKKI

JOKO URAKKANA TAI TUNTITYÖNÄ.
24 VUODEN RAKENTAMISKOKEMUKSELLA.

SATA SAUNAA JA PESUHUONETTA
VALMISTETTU, JA SEN KUNNIAKSI,
SAUNA JA PESUHUONEREMONTTI-

SOPIMUKSEN 30.05.2010. MENNESSÄ
TEHNEIDEN KESKEN ARVOMME 1000,00€

EDESTÄ SAUNA JA PESUHUONEEN
SISUSTUSTARVIKKEITA YHDELLE

TYÖN TEETTÄJÄLLE.

MUISTA VEROVÄHENNYSOIKEUS,
MAX. 6000,00€ TALOUS.

SUOMEN MÖKKITALKKARIT.FI

MÖKKITALKKARIPALVELUT
jo neljä vuotta mukana

WWW.mokkitalkkarit.net
toiminassa

VUOKRAAMME ERIKOKOISIA
TELTTOJA, LAPINKOTAA

ERILAISILLA VARUSTUKSILLA.

EdullisetEdullisetEdullisetEdullisetEdulliset
lasten-lasten-lasten-lasten-lasten-
vvvvvaaaaaaaaaatteettteettteettteettteet

wwwwwwwwwwwwwww.kidscor.kidscor.kidscor.kidscor.kidscornernernernerner.f.f.f.f.fiiiii

Lahden 17. kansainvälisen
julistebiennalen parhaat

ympäristöaiheiset julisteet
ovat nähtävillä Syötteen

luontokeskuksessa. Lue 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 14/2010-lehti 14/2010-lehti 14/2010-lehti 14/2010-lehti 14/2010

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

Kaunistunnelmaisella pääsiäisvaelluksella

Puolangan ja Pudasjärven
seurakuntien kesken alkanut
yhteisten jumalanpalvelus-
ten ja vierailujen sarja saa
ensi sunnuntaina jatkoa, kun
yhteistä jumalanpalvelusta
vietetään tällä kertaa Pudas-
järven puolella Korpisen ky-
lätalolla. Yhteinen jumalan-
palvelus alkaa kello14.

Viime syksynä kekrin ai-

Yhteistyötä seurakuntien kanssa

Rauhallisen ja hiljentävän
tunnelman vallitessa aloitti
puolen sadan eri ikäisen
vaeltajan joukko Pudasjär-
ven seurakuntakodilla vael-
luksensa narsissien korista-

man Jerusalemin muurin
juurelta Pääsiäisen tapahtu-
miin.

Muurilta saavuttiin juhla-
van suurella kyntteliköllä
valaistun Jeesuksen ja ope-

tuslasten yhteisen ateriapöy-
dän ympärille. Lapset latti-
alla istuen, aikuiset taaem-
malla seisten kuultiin ateri-
an aikaiset ja sen jälkeen seu-
ranneet tapahtumat lämpi-
mästi ja inhimillisesti kerrot-
tuna. Seuraavaksi saavuttiin
Getsemanen vehreään, yö-
lintujen kujerruksen täyttä-
mään ja veden iloisen lipla-
tuksen sävyttämään maas-
toon, jossa kuultiin tutusta
rukoushetkestä ja sitä seu-
ranneista tapahtumista. Gol-
gatan ristien juurella vaelta-
jat saivat hiljentyä herkässä
hämärässä kukin omalla ta-
vallaan ristiinnaulitsemisen
aiheuttamaan suruun. “Käy
yrttitarhasta polku”-laulu
lohdutti hartaudellaan vael-
tajia.

Vaelluksen päätepisteenä
oli alttarin ympärille raken-
nettu upea ruusuilla ja muil-
la kukkasilla sekä tyylikkäil-
lä kankailla verhottu Jeesuk-
sen avoin hauta ympäristöi-
neen. Ylösnousemuksen ilo-
sanomaa vaeltajat saivat to-
teuttaa laulun ja rukouksen
myötä.

Tähän mieleenpainuvaan
ja herkän suloiseen koke-
mukseen vaeltajia opastivat

seurakunnan lapsityönteki-
jät Sinikka Luokkanen, Si-
nikka Pietilä, Maria Lantto,
Päivi Vesteri, Toini Luukko-
nen ja Irene Kortesalmi kant-
tori Keijo Piiraisen toteutta-
malla hienolla musiikilla.

Sointu Veivo
Vaelluksella mukana ollut

Seurakunnan lapsityöntekijät Sinikka Luokkanen, Si-
nikka Pietilä, Maria Lantto, Päivi Vesteri, Toini Luukko-
nen ja Irene Kortesalmi.

Pääsiäisvaeltajia

kaan vietettiin yhteistä kirk-
kopyhää Askanmäen koti-
seututalolla, joten nyt Puo-
langan seurakuntalaiset tu-
levat vastavierailulle Pudas-
järven puolelle. Korpisen
kyläläisillä on aina ollut tii-
vis kanssakäyminen puolan-
kalaisiin rajakyliin, kuten
Askaan, Joukokylään ja Suo-
lijärvelle. Yhteisten jumalan-

palvelusten tarkoituksena
on saada lisättyä naapuriky-
lien välistä kanssakäymistä
ja seurakuntien yhteistyötä.

Ensisunnuntaisen juma-
lanpalveluksen suorittavat
niin Pudasjärven kuin Puo-
langan seurakunnan kirkko-
herrat Hannes Seppänen ja
Oskari Holmström. Kantto-
riksi tulee Keijo Piirainen

Pudasjärveltä. Korpisen ky-
läseura järjestää kirkkokah-
vit ja odottaa runsaasti kirk-
kovieraita molemmista seu-
rakunnista.

Puhoksen, Korpisen ja Ja-
urakkajärven alueen työryh-
mä on järjestänyt yhteisiä
jumalanpalveluksia myös
Suomussalmen seurakun-
nan kanssa. Pääsiäisen 2.

pyhänä vietettiin yhteistä
kirkonmenoa Näljängän
kappelissa. Yhteistyö naapu-
rikylien ja –seurakuntien
kesken on nähty hyvin tar-
peellisena ja virkistävänä
asiana, jonka toivotaan jat-
kuvan tulevaisuudessakin.
(rr)

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa
su 11.4. klo 10. Saarnaa Sir-
pa Miettunen, avustaa Oska-
ri Holmström, kanttori Kei-
jo Piirainen, Vox Margarita
–kuoro.
Naistenpäivät.
Kirkkokahvit ja arvontaa,
tuotto lähetystyölle.
Jumalanpalvelus
Korpisen kylätalossasu 11.4.
klo 14. Saarnaa Hannes Sep-
pänen, avustaa Oskari
Naistenpäivät
seurakuntakodissa 10-11.4.,
aloitus la 10.4. klo 12, ruokai-
lulla ja tulokahveilla, vieraa-
na lauantaina Anna-Mari
Kaskinen. Osallistumismak-
su 15 €.
Konsertti
seurakuntakodissa la 10.4.

klo 19. Vox Margarita –kuo-
ro laulaa Anna-Mari Kaski-
sen sanoittamia lauluja kant-
tori Keijo Piiraisen johdolla.
Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 14.4. klo 10-
13.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon
yläkerrassa ma 12.4. klo 18.
Iin rovastikunnan
lähetyspyhä
on tänä vuonna Pudasjärvel-
lä su 18.4. Alkaa jumalanpal-
veluksella klo 10. Ruokailu.
Lähetysjuhla 12.30, Hanna-
Leena ja Mika Piittala kerto-
vat Kenian lähetystyöstä,
Vox Margarita -kuoro, ar-
vontaa. Ilmoittautuminen
ruokailua varten 12.4. men-
nessä kirkkoherran-viras-
toon 08-8823100.
Ystävän kammari
seurakuntakodissa ti 13.4.
klo 12-14, vieraana Pudasjär-
ven sotaveteraanien pj. Paa-
vo Pikkuaho.
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 Hirvaskosken
koululla to 15.4. klo 18-19.30.
Perhekerho
seurakuntakodissa to 8.4. ja
to 15.4. klo 10-13, ma 12.4.
klo 10-13. Petäjärinteen ky-
lätalossa perhekerhon ulkoi-
lupäivä ke 14.4. klo 10-13.
Lapsiparkki
seurakuntakodissa ke 14.4.
klo 10-13.
Muskari
seurakuntakodissa ma 12.4.
klo 16.30-17.15.
Kuorot:
nuorisokuoro to 8.4. klo
16.30, ja 15.4. klo 16.30, kirk-
kokuoro to 8.4. ja to 15.4. klo
18.00, lapsikuoron koulutus-
päivä seurakuntakodissa la
17.4. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset:
Käsityöilta Sarakylässä Elsa
Puhakalla pe 9.4. klo 19. ja

lauluseurat Sarakylässä
Vesa Sarajärvellä su 11.4. klo
19. Kurenalan ry:llä Pentti
Ihmeen muistoseurat su
11.4. klo 17.
Kirkkoherranvirasto ja
toimistot
suljettuna ke 14.4. koulutus-

Päivän latinalainen nimi quasi modo geniti (= niin kuin vasta-
syntyneet) on päivän antifonin (1. Piet. 2: 2) alkusanoista ja viit-
taa pääsiäisenä kastettuihin. Kun pääsiäisen jälkeisen viikon vietto
ajan mittaan rajoittui pääsiäisen jälkeiseen sunnuntaihin, myös
kasteeseen liittyvä velvoitus elää “uutena ihmisenä” tuli juma-
lanpalveluksessa esille erityisesti silloin.
Kasteen ja tämän sunnuntain yhteys ilmenee myös päivän toi-
sessa latinalaisessa nimessä dominica in albis (= valkoisten vaat-
teiden sunnuntai, alkuaan pitempi muoto dominica in albis de-
positis (= pois riisuttujen valkoisten vaatteiden sunnuntai). Kan-
nettuaan koko “valkoisen viikon” kasteessa saamaansa valkois-
ta vaatetta kastetut pukeutuivat nyt jälleen tavalliseen arkiasuun.
Heidän tehtävänsä oli tästä lähtien todistaa jokapäiväisessä elä-
mässään ylösnousseesta Vapahtajasta ja hänessä täyttyneestä
Jumalan lupauksesta. Tämä lupaus pysyy lujana silloinkin, kun
ihminen heikkoudessaan epäilee sitä.
Päivän raamatuntekstit kertovat siitä, että ylösnoussut Jeesus
ilmestyi epäileville opetuslapsilleen ja vakuutti heidät ylösnou-
semuksestaan. Ilo valtasi opetuslapset, kun he kohtasivat Jee-
suksen elävänä.

päivän vuoksi.
Kastettu:
Essi Hannele Seiteri ja Eemil
Akseli Luokkanen
Haudattu:
Yrjö Antero Ahonen 83 v,
Kalervo Johannes Vikström
56 v, Elma Anna Ikonen 82 v.

Ylösnousseen todistajia

Hartaus
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Uusi Volvo V50 1.6D DRIVe, alkaen: autoveroton hinta: 22.600 € + tk. 600 €, autovero 4.508,29 €, kokonaishinta 27.708,29 €. EU-yhd. 3,9 l/100 km, CO2 104 g/km. Volvo Sopimus alkaen 41 €/kk (3 vuoden sopimus, 20 000 km/vuosi).

VOLVO   |   RENAULT   |   JAGUAR   |   LAND ROVER   |   MAZDA   |   BMW   |   MINI   |   HONDA   |   HYUNDAI  |  FORD   

FIAT   |   ALFA ROMEO   |   LANCIA   |   CHRYSLER   |   DODGE   |   JEEP
WETTERI OULU   

Volvo-myyjät Mikkonen Anna-Maija 040 548 8234 Haataja Harri 040 570 7264 Ryyppö Olli-Pekka 0400 148 269 Aarrekivi Jarmo 044 781 4652

WETTERI OULU, ÄIMÄKUJA 2, 90400 OULU
020 778 810 WWW.WETTERI.FI

MA-PE 8-18 LA 10-15

Tervetuloa osallistumaan

Volvo DRIVe 

Kilpailun voittaja palkitaan
HP:n miniläppärillä sekä

paikkakunnan Ekokuski -tittelillä!

-ekokuski kilpailuun
Total Parts,

ST1 huoltoasemalle
perjantaina 9.4.

klo 10-17 Varsitie 1

- Traktori- ja työkonehuollot
- Ilmastointilaitehuollot / korjaukset kaikkiin koneisiin

(myös maastossa)
- Digitaaliset hydrauliikan virtausmittaukset / säädöt
- Hitsaukset kohteissa

Puh. 0400-166 308    Soittaa saa milloin vaan…

-huolto
Pekka pirtijärvi

Kauppispojat Oy:lle hankit-
tiin uusi myymäläauto, joka
oli ensimmäistä kertaa reitil-
lä pääsiäislauantaina 3.4.
Vuonna 1991 käyttöön otet-
tu entinenkin auto on ajo-
kunnossa, mutta sitä yrite-
tään markkinoida myymälä-
autoksi jonnekin päin Suo-
mea.

Investointi uuteen myy-
mäläautoon on melkoinen
ponnistus. Kiitokori Oy
Kausalasta teki käsityönä
neljän kuukauden ajan uu-
delle Volvon rungolle kaup-
pa-autoa, joka täyttää kaik-
ki asiaankuuluvat direktiivi-
en asettamat vaatimukset.

Kauppispoikien uusi myymäläauto aloitti pääsiäisenä
Entiseen autoon verrattuna
on enemmän hylly- ja kyl-
mäpuolen tilaa ja kassakone
on uusittu, joka pystyy luke-
maan tavaroiden viivakoo-
dit. Tärkeintä on yrittäjien
Juha Hemmilän ja Pertti Sa-
rajärven mukaan liiketoi-
minnallisen varmuuden kas-
vaminen.

Uusi auto ajaa jo pitkään
käytössä olleitta kolmea reit-
tiä. Maanantaina ja torstaina
auto suuntaa Livon-Pärjän-
suon-Rytingin-Metsälän rei-
tille. Tiistaina ja perjantaina
reittikohteina ovat mm. Ii-
nattijärvi, Pintamo, Korento-
kangas, Hirvaskoski, ja Kur-

ki. Keskiviikkona ja lauantai-
na ovat vuorossa Kurenalus,
Kongasjärvi, Ruottisenharju,
Jaalanka, Paukkeri, Jonku,
Hirvaskoski ja Poijula.

Matkaa reiteillä kertyy
runsaat 200 kilometriä joka
päivä. Yrittäjät Pertti Sarajär-
vi ja Juha Hemmilä toimivat
kauppa-auton kuljettajina ja
kumpi on ajovuorossa, hän
tekee Poijulassa olevasta va-
rastosta täydennykset aa-
mulla ennen ajoon lähtemis-
tä. Maitotuotteet ja tuoreet
leivät tulevat kuutena päivä-
nä viikossa. Tukusta tulevat
täydennykset kaksi kertaa
viikossa.

Jenna Partala oli pitkänä-
perjantaina yksi talkoolai-
sista ja täytteli karkkihylly-
jä.

Pitkänä perjantaina Poiju-
lassa kauppa-auton varaston
pihassa klo 11-16 kävi uu-
teen autoon tutustumassa
toista sataa henkeä ja samal-
la monet tekivät myös ava-
jaispäivän ostoksia. Talkoo-
laiset auttoivat tavaroiden
hyllyttämisessä ja Pertti ja
Juha haluavat antaa erityis-
kiitokset Partalan perheelle,
Pertin vaimo Merjalle, täti
Inkerille ja Maire siskolle.

Teksti Heimo Turunen
Kuvat Aija-Mari Partala

Kauppa-autoyrittäjät Pertti Sarajärvi ja Juha Hem-
milä uuden auton vierellä onnittelukukkien kanssa.
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Virkistysuimala Puikkarissa
avattiin pääsiäisviikolla 35
asiakaspaikkaa sisältävä lou-
naskahvila, jota pitää yllä
Pudasjärven Työttömien
Yhdistyksen Hommat Puik-
karissa projekti. Lounas-
paikkana toimii remontoitu
tila liikuntahallin tuloaulan
ja kahvilan välillä, johon on
rakennettu väliseinä.

-Pöydät ja tuolit olivat jo
siinä valmiina ja salaattipöy-
tä saatiin lukiolta, kertoo
Puikkarin kahvilatoiminnan
vastuuhenkilö, Hommat
Puikkarissa projektipäällik-
kö Jaana Taskila. Hän ker-
too, että lounasta tarjotaan
arkisin klo 11-14. Lounaa-
seen kuuluu keitto, runsas

Puikkarissa avattiin lounaskahvila

Puikkarin lounaskahvilana toimii aikaisemmin vähälle käytölle jäänyt liikuntahallin
tuloaulan ja kahvilan välille jäänyt tila. Kaupungin vanhoilta kouluilta on saatu van-
hoja kuvatauluja lisäämään kahvion viihtyvyyttä.

salaatti, leipää sekä ruoka-
juomat ja kahvi.

–Virkistysuimalan toi-
minnalla pyritään edistä-
mään ihmisten hyvinvointia
ja terveyttä. Se on otettu huo-
mioon myös lounaskahvilan
keittojen ja salaattien laitta-
misessa sekä ruokien kalori-
määrässä. Ruokalistalla en-
simmäisten päivien olleet
thaimaalainen kalakeitto,
katkarapau-avokadokeitto
sekä porkkanasosekeitto oli-
sivat sopineet oikein hyvin
vaikkapa painonhallintaan-
sa huomiota kiinnittäville
ihmisille.

Lounaskahvilan kokkina
toimii Alpo Illikainen, joka
on ollut Puikkarin kahvios-

sa työssä jo viime vuoden
joulukuun alusta alkaen.
Kahvilan toiminnassa tähdä-
tään siihen, että ensi vuon-
na projektin päätyttyä toi-
minta voisi jatkua yrittäjäve-
toisena, kertoo Jaana Taski-
la.

Heimo Turunen

Lounaspaikkana toimii re-
montoitu tila liikuntahallin
tuloaulan ja kahvilan välil-
lä, johon on rakennettu vä-
liseinä.

Arpa suosi Peltoniemeä ja kalat Kellolampea

Lankalauantaipilkki kiinnosti myös lomalaisia ja mökkiläisiä, jotka  kävivät tapaa-
massa tuttujaan ja koettamassa arpaonnea. Osallistujia oli mukavasti, vaikka sa-
maan aikaan pidettiin kisoja myös muualla päin pitäjää.

Jaurakkajärven pilkkikisa
saatiin pitää pilvisessä ke-
vätsäässä, jossa sadekuurol-
takaan ei aivan vältytty.
Osallistujia oli mukavasti,
vaikka samaan aikaan pidet-
tiin kisoja myös muualla
päin pitäjää.

Jaurakkajärven lankalau-
antaisen pilkkikisan 100 eu-
ron pääpalkinnon arvon-
taan osallistui 77 henkilöä.
Arpa suosi tällä kertaa Ant-
ti Peltoniemeä, joka lähti hy-
villä mielin kotimatkalle.

Kalat sen sijaan suosivat
Hannu Kellolampea, joka
sai ylivoimaisesti suurim-
man kalasaaliin. Punnitus-
paikalla olleet miehet eivät
olleet uskoa silmiään, sillä
digitaalisella viiden kilon
vaa’alla tehty punnitus piti
tehdä kahdessa osassa. Ka-
lasaaliin tulokseksi saatiin
6,240 kiloa. Noin isoa saalis-
ta ei ole kovinkaan usein pil-
kitty Jaurakkajärvestä, josta
hyvällä onnella olisi voinut

saada vaikka kuhan kouk-
kuun. Toiseksi sijoittui Ahti
Kokko 3,570 kg, kolmannek-
si Hannu Karila 2,252 kg ja
neljänneksi Rauno Oikari-
nen 1,688 kg.

Veteraanisarja oli tasa-
isin. Vajaan sadan gramman
erolla seuraavaan voittajak-
si selvisi Asko Laajala 2,242
kilon saaliillaan. Toiseksi
pilkki Yrjö Keränen 2,174 kg,
kolmanneksi Ensio Takki-
nen 1,832 kg ja neljänneksi
Nestori Laurila 1,653 kg.

Naisten sarjan voitti yli-
voimaiseen tapaan Pirjo Yli-
koski, joka sai 1,583 kiloa
kalaa. Toiseksi tuli Maija
Seppänen 762 grammalla,
kolmanneksi Tarja Väänä-
nen 518 g ja neljänneksi Lei-
la Seppänen 512 g.

Nousevan polven sarjan
voitti Kalle Vehkaperä, joka
oli sarjassaan onnekkain 409
gramman kalamäärällä. Toi-
nen oli Samuel Ervasti 167
grammalla, kolmas Mikko

Juurikka 165 g ja neljäs Heik-
ki Väyrynen 76 g.

Monet pilkkijöistä arveli-
vat ennen kisaa, että kalalla
ei ole tapana liikkua lanka-
lauantaina vallinneella pilvi-
sellä säällä. Kalamiesten
mukaan kalansyönti on ollut
säistä johtuen huonoa. Ar-
vailut osuivat osittain oike-
aan, sillä aika moni osallis-
tujista käveli punnituspai-
kan ohitse.

Korpisen Kyläseuran jär-
jestämä pilkkikisa vietiin
läpi monen talkoolaisen voi-
min. Venerannassa myytiin
munkkikahveja, grillimak-
karoita ja arpoja sekä kerät-
tiin jäsenmaksuja. Usean
henkilön työpanoksen tur-
vin seuran “pohjattomaksi”
sanottuun kassaan saatiin
mukavasti euroja, vaikka vii-
me vuoden ennätyspotista
jäätiin jonkin verran. Osallis-
tumismaksun tuotosta puo-
let käytettiin palkintokului-
hin. (rr)

Korpisen Kyläseuran järjestämä pilkkikisa vietiin läpi monen talkoolaisen
voimin. Venerannassa myytiin munkkikahveja, grillimakkaroita ja arpoja

sekä kerättiin jäsenmaksuja.
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hanat
suihkut

Putki- ja metalliasennustyöt

lämmön-
vaihtimet

LLLLLVIVIVIVIVI
IL-ASENNUS OIL-ASENNUS OIL-ASENNUS OIL-ASENNUS OIL-ASENNUS OYYYYY

Ilmari Lohilahti
0400 131 649

Pudasjärven Osuuspankin
jäsenet oli kutsuttu pankin
varsinaiseen osuuskunnan-
kokoukseen 30.3 käsittele-
mään viime vuoden tilinpää-
töstä sekä tekemään osuus-
kunnankokoukselle kuulu-
via henkilövalintoja.

Toimitusjohtaja Teuvo
Perätalon esittelemä vuoden
2009 tilinpäätös vahvistet-
tiin. Se osoitti pankkitoimin-
nan kasvaneen Pudasjärvel-
lä voimakkaasti, mutta kor-
kotason lasku nipisti selväs-

Pankkitoiminta kasvanut voimakkaasti
Pudasjärven Osuuspankin osuuskuntakokous:

Vuodesta 1984 hallintoneuvoston jäsenenä toiminutta Arvo Siuruaa muistettiin lahjalla ja kukkakimpulla, jota
ojentamassa hallintoneuvoston puheenjohtaja Reijo Kenttälä, hallituksen puheenjohtaja Hannu Honkanen ja
toimitusjohtaja Teuvo Perätalo.

ti korkokatetta ja liikevoit-
toa. Tulostasoa voidaan kui-
tenkin pitää hyvin tyydyttä-
vänä.

Kokouksessa käytiin kes-
kustelua tilivuoden voiton
käyttämisestä. Osuuspää-
omille päätettiin maksaa hal-
lituksen esittämä korko 2,25
prosenttia. Näitä korkoja
maksetaan yhteensä 117.844
euroa. Lisäksi omistajajäse-
niä on palkittu OP-bonuksil-
la, joita viime vuonna kertyi
runsaat 390.000 euroa.

Vuodesta 1984 hallinto-
neuvoston jäsenenä olleen
Arvo Siuruan toimikausi
päättyi 65 vuoden yläikära-
jan täyttymisen vuoksi. Hä-
nen tilalleen ei valittu uutta
jäsentä, vaan hallintoneu-
voston jäsenmäärä päätettiin
alentaa 24:ään. Siuruaa
muistettiin kokouksessa
kukkasin ja lahjalla. Erovuo-
rossa olleet hallintoneuvos-
ton jäsenet Sirpa Jurmu,
Anja Jussila, Jari Jussila, Sir-
pa Kivilahti, Hilkka Kokko,

Sirkka Pankinaho, Raija Rin-
ne ja Juha Ylitalo valittiin
uudelleen.

Pudasjärven Osuuspan-
kin tilintarkastajana jatkaa
Ernst & Young Oy, KHT-
yhteisö, ja päävastuullisena
tarkastajana toimii edelleen
Risto Hyvönen.

Osuuskunnankokoukses-
sa puhetta johti Paavo Tihi-
nen. (ht)

Ikkunalaudoilla jo
vihertää
Puutarhaihmisten mieli on
valon määrän lisääntyessä ja
kevään edetessä kääntynyt
kukka- ja kasvimaiden suun-
taan. Tähän aikaan keväästä
alkaa siementen hankkimi-
nen, kukkien ja kasvien esi-
kasvattaminen olla ajankoh-
tainen asia. Mursunsaarella
asuva Sirkka Niskasaari on
harrastanut kesäkukkien esi-
kasvattamista kauan. Niinpä
hänen pihamaallaan ovat
kesäisin kukoistaneet itse
kasvatetut kesäkukkaset.
Niin on ensi kesänäkin, jos
kukkasten esikasvatus on-
nistuu eikä mikään tauti
pääse taimia tuhoamaan.

Sirkka on pitänyt vuosi-
kausien ajan kukkapäiväkir-
jaa, johon hän on kirjannut
kokemuksiaan taimien kans-
sa. Onnistuminen ei ole Sir-
kan mukaan itsestään sel-
vää, sillä pienet taimet voi-
vat yllättäen heittää henken-
sä. Päiväkirjan sivuilla on
onnistumisen lisäksi mer-
kintöjä epäonnestakin.

Vuosien kokemuksen pe-
rusteella Sirkka tietää, mil-

loin on minkin kukan kylvä-
misen aika. Hän on kasvat-
tanut kukkasiemenvarasto-
aan keräämällä syksyisin sie-
meniä talteen, joten varas-
tossa on vara mistä valita eri
siemeniä.

Ensimmäiset multaan
jo tammikuussa
Ensimmäiset siemenet Sirk-
ka kylvi jo tammikuun puo-
lella. Siemenet itivät hyvin,
mutta osa taimista kuoli
pois. Tammikuun 11. päivä
kylvetyt kesäpäivänhatut
sen sijaan jäivät henkiin ja ne
voivat hyvin.  Keväät eivät
ole veljeksiä keskenään, sil-
lä viime keväänä kesäpäi-
vänhatut eivät onnistuneet.

Helmikuun puolella mul-
tapurkkien määrä on Sirkan
kodin ikkunalaudoilla li-
sääntynyt, ja sama tahti jat-
kuu mentäessä maaliskuun

loppua kohti.
- Helmikuun 10. päivä

olen kylvänyt orvokit ja to-
maatit neljä päivää myö-
hemmin. Siemenet itivät jo
viidessä päivässä, Sirkka
kertoi itämisen ihmeestä.

Siementen kylvämistä
Sirkka aikoo jatkaa vielä
huhtikuun ja toukokuun ai-
kana ja joitakin siemeniä hän
aikoo kylvää avomaan kuk-
kapenkkeihin.

Esikasvatus nopeuttaa
satokauttakin
Pudasjärven ilmasto-oloissa
on monien vihannesten, ku-
ten kurkun, kurpitsan ja to-
maatin sekä paprikan esikas-
vatus välttämätöntä, jotta
satoa ehditään saada lyhyeh-
kön kesän aikana. Tomaat-
tien lisäksi Sirkka suunnitte-
lee kasvattavansa kurkkua ja
kurpitsaa.

- Siemenet kannattaa kyl-
vää siemenpussissa olevan
ohjeen mukaan. Pitää huo-
mioida kylvöajankohta, itä-
mislämpötila, itämisaika ja
itävätkö siemenet pimeässä
vai valossa, Sirkka valisti
kylvönikseistä.

Taimienkasvatus on en-
nen kaikkea Sirkalle harras-
tus, josta on myös hyötyä.
Hän kertoi säästävänsä aika
mukavasti siihen verrattuna,
jos hän ostaisi vaikkapa 60
kesäpäivänhattua puutar-
halta. Iloa tuottaa se, kun saa
kasvit kasvamaan ja samal-
la voi seurata kasvun ihmet-
tä, kun ulkona on vielä maa
roudassa ja lumi maassa.

- Ennen kuin kesään asti
taimien kanssa pääsee, hy-
vään kasvuun päässeet kas-
vit pitää koulia. Kasveja kan-
nattaa seurata päivittäin ja
alkuun kastella suihkepul-
lon avulla haalealla vedellä.
Huhtikuun puolella siirrän
istutukset lasikuistille, jossa
ne saavat enemmän aurin-
koa. Koska yöt voivat olla
toukokuun puolellakin kyl-
miä, taimien kanssa on olta-
va huolellinen. Pakkasen ja

hallanvaaran uhatessa kukat
pitää suojata harsolla, Sirk-
ka selvitti touhujaan kuk-

Iloa ja hyötyä kasvien esikasvattamisesta
“Jos haluat olla joka päivä onnellinen, perusta

puutarha”. Näin ajattelevat japanilaiset. Suomen
oloissa kesä on niin lyhyt, että kukkaharrastajat

alkavat varautua kesäkauteen kukkien
esikasvatuksella.

kaistutustensa kanssa. (rr)

“Iloa tuottaa kun saa kasvit kasvamaan ja samalla voi
seurata kasvun ihmettä.”

· TUORELIHOJEN LEIKKUU- 
   JA PAKKAUSPALVELU
· LÄMMINSAVULIHA
· VALMISJALOSTEET
  pakkaamme vakuumipakkauksiin
· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin paljon
  kalvoja tai jänteitä
· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka voi sisältää myös 
  paksuja kalvoja, potka-, kylki-, kuve-, kaula- ym. lihat soveltu-
  vat hyvin  säilykeraaka-aineeksi.

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA,
RIISTASTA 
ym. asiakkaiden omista
raaka-aineista

Palvelemme ma ja pe klo 9-17, ti-to suljettu
Poikkeus pe 16.4. suljettu

Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Uittomiehentie 16 

Pudasjärvi

Puh.  0500 907 819

Lihankäsittely
Juotasniemi

KEVÄÄN AIKANA

Jukolantie 2,
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084Naamanka Ky
KELLOSEPÄNLIIKE

äitienpäivänä
koulun päättäjäiset
valmistumisjuhlat
rippijuhlat
kellot, korut, kihlat, kalevala-korut

Asiakkaiden kesken arvomme
100 euron lahjakortin 15.7.2010

MUISTAMISET
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Hilturannan rakennustyö edistyy suunnitelman mukaan:

Leirikeskuksessa lisä-
ja muutostyön tarpeita

Hilturannan leirikeskuksen päärakennuksessa ja muissakin rakennuksissa on tullut
esille korjaustarpeita, jotka kannattaa tehdä nykyisten rakennustöiden yhteydessä.

Pudasjärven seurakunnan
kirkkoneuvosto piti kokouk-
sen 29.3, jossa valitsi diako-
nian viransijaisuuteen
1.5.2010 – 22.4.2012 sosiono-
mi/diakoni Leena Loukon.
Hän siirtyy Pudasjärvelle
Alavuden seurakunnasta,
jossa hänellä on ollut vastuu-
alueena muun muassa kehi-
tysvammatyö, perhetyö, dia-
koniakasvatus ja päihdetyö.

Hilturannan leirikeskuk-
sen rakennushankkeen to-
teuttamista päätettiin jatkaa
edelleen alkuperäisten suun-
nitelmien mukaisesti. Kirk-
kovaltuuston myöntämä
1,16 miljoonan euron määrä-
raha ei kuitenkaan tule riit-
tämään rakennusvaiheessa
eteen tulleiden lisä- ja muu-
tostöiden vuoksi ja hankkee-
seen arvioitu vajaan 20 000
euron varauma on jo lähes
kokonaan käytetty.

Eteen on tullut vuosikor-
jausluonteisten toimenpitei-

den, kuten mm. pääraken-
nuksen ulko-ovien ja saunan
ovien ja ikkunoiden uusimi-
set ja muitakin välittömiä
korjaustarpeita, jotka ovat
tarkoituksenmukaisia nyt
toteuttaa, kun muukin ra-
kentamistyö ovat Hilturan-
nassa meneillään.

Kirkkovaltuustolle pää-
tettiin ehdottaa lisämäärära-
han suuruudesta seuraavas-
sa kirkkoneuvoston kokouk-
sessa, johon mennessä saata-
neen myös vastaukset nyt
avoimena oleviin lisä- ja
muutostöistä johtuviin asioi-
hin sekä muihin määrärahan
riittävyyteen vaikuttaviin
kysymyksiin.

Hiippakuntamme piispa
Samuel Salmesta aiotaan
maalata muotokuva hänen
täyttäessään 60 vuotta maa-
liskuussa 2011. Muotokuva
tullaan sijoittamaan tuomio-
kapitulin tiloihin. Taulun
maalaa oululainen taiteilija

Raimo Törhönen. Pudasjär-
ven seurakunta päätti osal-
listua hiippakunnan muiden
seurakuntien tavoin muoto-
kuvahankkeeseen 200 eurol-
la.

Kuluvan vuoden talous-
arviossa on varauduttu kir-
kon, kellotapulin ja asehuo-
neen ulkopuoliseen maala-
ukseen sekä paanukattojen
tervaukseen. Pudasjärven
kirkon ja kellotapulin paanu-
katot on tervattu viimeksi
kesällä 2005. Rakennusten
julkisivut on maalattu vuon-
na 1972 tai 1980 ja ovet ja ik-
kunapuitteet vuonna 1997
tehdyn remontin yhteydes-
sä.

Päätettiin tilata kirkon,
kellotapulin ja asehuoneen
ulkopuolisesta maalaus- ja
tervaustyöstä suunnitelma
iiläiseltä Arkkitehtitoimisto
Ajantajulta. (ht)

Yhteistyökumppaneina
hankkeessa ovat Pudasjär-
ven kaupunki sekä sivuky-
lät yrityksineen, kolmannen
sektorin toimijat, eri yhdis-
tykset, paikallinen TE-toi-
misto ja Oulunkaaren sosiaa-
li- ja terveystoimi. Pudasjär-
ven kaupunginhallitus hy-
väksyi 6.4 kokouksessaan
hankkeen aloituksen sekä
projektisuunnitelman ja
asetti hankkeelle ohjausryh-
män.

Aluetyöntekijöiksi valit-
tiin Ritva Virkkunen ja Jou-
ni Puhakka. Paikkaa oli ha-
kenut 12 henkilöä.

Kerttu ja Kauko-hank-
keen tavoitteena on heikos-
sa työmarkkina-asemassa
olevien pitkäaikaistyöttömi-
en, osatyökykyisten sekä
syrjäytymisvaarassa olevien
henkilöiden kuntoutuminen
vapaille ja välityömarkki-
noille. Pyritään löytämään
työpaikka omalta kylältä ja

Kerttu ja Kauko hankkeella
työpaikkoja omalta kylältä

samalla lisäämään kylän pal-
velutarjontaa sekä toimivien
välityömarkkinoiden luomi-
nen haja-asutusalueille.
Kerttu ja Kauko-hankkeella
vastataan sivukylien asuk-
kaiden, vapaa-ajan asunnon
omistajien ja yrittäjien toivei-
siin palvelutarpeista. Hank-
keen aikana pyritään luo-
maan 58 työpaikkaa, jotka
on tarkoitettu sekä naisille
että miehille.

Edelleen tavoitteena on
työllistävien tahojen koulut-
taminen. Vuosittain järjeste-

tään 2-3 seminaaria liittyen
mm. asennekasvatukseen ja
suvaitsevaisuuteen sekä
työnantajan rooliin. Tarvitta-
essa järjestetään myös työl-
listämiseen ja työkykyselvi-
tykseen liittyvää koulututus-
ta.

Kohderyhmänä on sivu-
kylillä asuvat vaikeasti työl-
listyvät ja syrjäytymisvaa-
rassa olevat henkilöt, väli-
työmarkkinoiden työllistä-
vät tahot ja pienyrittäjät sekä
välillisesti kaikki sivukylien
asukkaat, kolmannen sekto-
rin toimijat ja myös vapaa-
ajan asuntojen omistajat.

Projektin kokonaiskus-
tannuksiksi on ELY-keskus
on vahvistanut  378 407 eu-
roa ja varautunut myöntä-
mään hyväksytyn projekti-
suunnitelman mukaisesti
yhteensä 87,5 prosenttia hy-
väksytyistä kustannuksista.
(ht)

Pudasjärvellä on
alkanut huhtikuun

alusta alkaen kolme
vuotta kestävä Kerttu
ja Kauko-hanke, jonka

rahoittajana on
Pohjois-Pohjanmaan

ELY-keskus.

Bambu-uute-tomaattiuute-sinkki-vitamiinivalmiste, joka ravitsee ihoa, hiuksia ja kynsiä. Ravin-
teita, jotka kaikkein tehokkaimmin tukevat ihon, hiusten ja kynsien rakennetta ja luontaista
kauneutta, ei voida “pakkosyöttää” ihon läpi. Syy on yksinkertainen: hyvin monet niistä ovat
molekyylirakenteeltaan niin suuria, että ne eivät läpäise ihoa!
Active Beauty on helppo keino varmistaa näiden keskeisten ravinteiden saanti. Myönteiset
vaikutukset ihoon, hiuksiin ja kynsiin näkyvät yleensä jo noin kahden viikon käytön jälkeen.

16.45

Tarjoushintaan:

20,90 (25,95)

Puistotie 2 Pudasjärvi. P. (08) 822 001, 040 524 2545. Avoinna: Ma-Pe 9-16.45, La 10-14.00
www.luontais-pilvi.net
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Syötteen tapahtumia
RINNETAPAHTUMIA

Samsung KUKKULAN KUNINGAS
2010 -kisa  10.4.-11.4. klo 14.  Tule kisaamaan
Iso-Syötteen Kukkulan Kuninkuudesta lauantai-
na ja sunnuntaina. Kilpailuun kuuluu kolme osa-
kilpailua, kaikkien osakilpailuiden voittaja kruu-
nataan Kukkulan Kuninkaaksi.
Samsung JAM Sessio 17.4. klo 14. Hiihto-
keskus Iso-Syöte, Eturinteet. Tule kisamaan kuka
vetää komeimmin ja korkeimmin! Huippupal-
kinnot! Samsungin videokameroita (U10), kau-
sari seuraavalle kaudelle ja muuta mukavaa yl-
lätystä! Ilmoittaudu ennakkoon kisaan
 parkkimanageri@syotesnowpark.com
Altaan *Ylitys *Lasku Aika: 24.4. klo 12.00.
Hiihtokeskus Iso-Syöte, Takarinteet. Kuka pää-
see altaan yli, kuka tipahtaa! Tule seuraamaan
hullun hauskaa kauden päätöstapahtumaa. Pi-
simmälle selvinnyt voittaja palkitaan ensi kau-
den kausikortilla. Tapahtuman jälkeen Pärjä tar-
joaa saunan osallistujille.

RAVINTOLATAPAHTUMIA

Tuuli Tarkkonen orkestereineen 9.4. Tuuli
esiintyy Hotelli Iso-Syötteen  Panoraama-ra-
vintolassa  alkaen n. klo 21. Snapsibaarissa dj
alkaen klo 22. Tervetuloa!
Klamydia 10.4. Bändi alkaa soittaa Hotelli Iso-
Syötteen Panoraama-ravintolassa n. klo 22.
Snapsibaarissa dj alkaen klo 22.
Tanssiorkesteri Dreams 16.4. - 17.4. alka-
en n. klo 21 Panoraama-Ravintolassa. Snapsi-
baarissa dj alkaen klo 22. Tervetuloa!
Karaoke Legenda 2010 semifinaali , 24.4.
klo 21.00  - 23.00 Kisa alkaa Hotelli Iso-Syöt-
teen Panoraama-ravintolassa n. klo 21:00.
KLAMYDIA , SYÖTE Aika:   10.4. klo 22.00
Bändi alkaa soittaa Panoraama-ravintolassa n.
klo 22:00. Snapsibaarissa dj alkaen klo 22:00.

Karaoke-Jamit Pärjänkievarissa 9.4.  alk. klo
22.
Tähtiartisti 2010 -kilpailut Pärjällä! ,  10.4.
klo 21.00 Pärjänkievarissa. Tähtiartisti kilpailu
on Suomalaisen Iskelmä- ja Tanssimusiikin lau-
lukilpailu joka järjestetään nyt myös Pärjällä!
Tervetuloa kilpailemaan!

 The Beatles Band Pärjällä , 17.4. klo 22.00
Pärjänkievarissa. Nyt kuuluisa The Beatles Band
Pärjällä!

 Osvald keikkailee Pärjällä , 24.4. klo 22.00
Pärjänkievarissa. Kuulemme keikalla Osvaldin
omien biisien lisäksi covereita mm. seuraavilta
artisteilta: Samae Koskinen, Kauko Röyhkä, Tuu-
re Kilpeläinen, Ville Leinonen ja Wilma.

MUITA TAPAHTUMIA

15. SYÖTEHIIHTO
lauantaina 10.4. klo 9.00 Syötteen hiihtostadio-
nilla. Pudasjärven Urheilijat järjestää tänä vuon-
na 15. kerran Syötehiihdon. Aiempi reitti kulki
Syötteeltä Pudasjärvelle, mutta tämän reitin
käyttö loppui jo 1980- luvulla. Nyt uusittua reit-
tiä, joka kulkee Syötteen ympäristössä, on hiih-
detty ensimmäisen kerran. SARJAT: - KILPA-
SARJA 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 huol-
topistettä, sauna. Arvonnat kaikkien kesken. Il-
moittautuminen 8.4.2010 mennessä, Tieduste-
lut Heino Ruuskanen 0400 –346 097.
Kansainvälinen julistebiennale
Kansainvälisen julistekilpailun ympäristöjulistei-
den sarjan 32 parasta julistetta Syötteen luon-
tokeskuksessa. 3.4. - 27.4.  Järjestäjä Syötteen
luontokeskus Lisätiedot syote@metsa.fi 0205
64 6550 .
SyöteUG , SYÖTE Aika: 10.4. -11.4. klo 13.00
Kisat vedetään Syöte Central Parkissa jamien
muodossa. Jamit alkaa klo 13.00. Palkintoja lu-
vassa lautailijoille, suksijäbille ja kuvaajille. Ilta-
kemut ja palkintogaala pidetään Hotelli Syöte-
keskuksen Tokkabaarissa n. klo 22.00 alkaen.
Tervetuloa!
Karkkibingo Pärjänkievarissa la 10.4. klo 19.
Salarakkaan häätö Syötteen luontokeskuk-
sessa 1.5. - 29.7. Käymäläseura Huussi ry:n kier-
tävä näyttely sanitaatiosta on osa YK:n sani-
taation teemavuotta. Näyttely kertoo sarjaku-
van ja faktan avulla arvokkaiden asioiden, eli
ravinteiden ja mikrobien, joutumisesta tiselleen
vieraaseen paikkaan, siitä aiheutuvista seura-
uksista sekä ympäristöystävällisistä ratkaisu-
malleista.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
Lisätiedot: syote@metsa.fi 0205 64 6550.

PALVELEMME  MAANRAKENNUSTÖISSÄ
- maansiirtokuljetukset, myös kokonaisurakat
- sora-, hiekka-, murske- ja  ruokamultatoimitukset

MAANSIIRTOLIIKE
V. JA K. NIEMELÄ

Pohjoispuolentie 354 93277 Iinattijärvi

Veijo Niemelä 0400 302 907,Keijo Niemelä 040 511 9195
puh. (08) 833 653

Syötteen kyläyhdistyksen
järjestämät pilkkikilpailut
pidettiin hienon sään valli-
tessa pääsiäislauantaina
3.4.Kelosyötteen Kovalam-
mella. Kisaan osallistui yli 60
pilkkijää. Ohjelmassa oli li-
säksi makkaranpaistoa, kah-
via, munkkeja, leivonnaisia,
arpajaiset sekä saunatuvas-
sa hanurimusiikkia, kara-
okea ja tanssia.

Miesten kisan voitti Heik-
ki Antikainen 245 g, 2. Vesa
Settinen 75, 3. jakoivat Han-
nu Alasuutari, Tommi Anti-
kainen, Heikki Ollikainen ja
Petteri Sainio. Naisten kisan
voitti Alli Halkola 155 g, 2.
Lyly Mäki ja 3. Aulikki Ra-
tala. Lasten sarja Matias Mä-
hönen.

Kisaan osallistuneille jaet-
tiin runsaasti palkintoja, joi-
ta olivat lahjoittaneet Pudas-
kone, Syötteen kyläkauppa,
Atte Särkelä, Leo ja Maire
Scroderus, Tyyne ja Eemil
Riihiaho, Lilja Kenttämä,
Salli Vähäkuopus, Hilkka
Malo ja Juha Ronkainen..

Mökkiloman lahjoittivat
Kärpänrinne Jari Myllynen,

Syötteen Kovalammilla
onnistuneet pilkkikisat

Hakamajat Ensio Särkelä,
Kelosyöte Teijan mökit Tei-
ja Särkelä ja Kelosyöte Pau-
lin mökit Pauli Särkelä. Pal-
kintoina olleet lounaat lah-
joitti Syötteen alueen ravin-
tolat.

Nuortensarjan
voittajan tyylinäyte.

Syötteen kyläyhdistys
kiittää kaikkia osallistuneita.
Ensi vuoden pääsiäisenä ta-
vataan samoissa merkeissä!
(ht)
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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!

Halutaan ostaa: Mökki tai
tontti vesistön varrelta,
myöskin 2-50 ha:n metsä-
palsta kiinnostaa. Puh. 046-
6170396.

Myydään: Mönkkärin ren-
gas sarja AT 25*10-12 2kpl,
AT 25*8-12 2kpl, sekä
DICE-tavaralaukku, Tarjoa !
Puh. 046-6170396

Ervastin koululla vietetään
ensi viikonloppuna hyvin-
vointipäiviä. Terveydenhoi-
taja mittaa kahden päivän ai-
kana koululla niin kolestero-
lit, verenpaineet, hemoglobii-
nit kuin myös tutkii helico-
bakteerit ja kelialkian.

Terveydenhoitajan lisäksi
paikalla on vyöhyketerapeut-
ti, reikihoitaja ja jalkahoitaja.
Varsinkin naisilla on usein
turvotusta, jolloin nesteitä
poistava lymfahoito kuumil-
la kivillä on silloin tervetul-
lut vaihtoehto. Esillä on myös
Aloevera tuotteita. Erittäin
vitamiinipitoista, kukkaishu-
najaa sisältävää aloeverajuo-
maa, erinomaisia ihonhoito-
tuotteita hilseilevälle iholle,
sekä kipuvoidetta rasittuneil-
le ja kipeille lihaksille. Myös-
kin kosmetiikkaa on tarjolla.

“Hyvinvointi on erittäin
tärkeä asia ja koska terveys-
keskukseen ei ole niin help-
po päästä mittauksiin, pää-

Hyvinvointipäivät Ervastin koululla
Katkaisuhoitoa Kaamokseen

timme pitää hyvinvointivii-
konlopun koululla”, kertoo
Helena Jaakkola. Hänen mu-
kaansa vyöhyketerapiasta on
erittäin moni saanut apua eri-
laisiin vaivoihin monien tur-
hien lääkärissäkäyntien jäl-
keen.  “Vyöhyketerapia vah-
vistaa ihmisen vahvoja puo-
lia, se avaa tukkoon mennei-
tä energiakanavia ja onpa
joku saanut siitä apua lapset-
tomuuteenkin”, kertoo hän.
Kun haluaa päästä eroon tu-
pakasta tai alkoholista, aut-
taa Jaakkolan mukaan myös
siihen muutaman kerran
vyöhyketerapiahoito.

“Muistakaa ottaa käteistä
rahaa mukaan, koululla ei ole
maksupäätteitä”, huomaut-
taa hän. “Nettiyhteydet kyl-
lä toimivat!”

Koululle voi tulla kauem-
paakin viikonlopuksi. “Patjo-
ja löytyy toistakymmentä,
ottakaa omat makuupussit
tai täkit sekä tyynyt mukaan”

kehottaa koulun alkutalves-
ta ostanut Airi Haikara.

Juhlakäyttöön ja
yöpymiseen

Ervastin koulu palveli
koulukäytössä Ervastin ja
Venymän kylän perheitä
noin viisikymmentä vuotta.
Syksyllä 2009 alueen koulu-
laiset kuljetettiin yhdeksän
kilometrin päähän Hirvas-
koskelle ja koulu myytiin.
Airi Haikara teki rohkean
naisen teon ja osti koulun
oman perheen käyttöön.
Koululla on tilaa runsaasti ja
Haikara onkin pohtinut mil-
laisia tarpeita koulu voisi pal-
vella.

“Tarkoitus on vuokrata ti-
loja juhlakäyttöön ja yöpy-
mistiloja löytyy satunnaisille
matkailijoille” kertoo hän.
Tammikuun lopussa koulul-
la pidettiinkin kunnon hirvi-
peijaiset ja väkeä oli niin, että
eivät meinanneet sisään mah-

tua. Kyläläiset toivottivat hir-
vipeijaisten myötä uuden
emännän tervetulleeksi seu-
dulle, missä maaseudun au-
tioitumista uhmataan lop-
puun asti. Kylää halkoo ko-
mea Iijoki, lapsiperheitä on
runsaasti ja kauppa palvelee
ihan koulun naapurissa.

“Koulun pihapiiristä al-
kaa hoidettu latu, jota voi
hiihtää niin perinteiseen tyy-
liin kuin luistellenkin. Ja mai-
semat ovat komeat!” hehkut-
taa Ervastin kylälle juurilleen
silloin tällöin palaava Jaakko-
la.

Airi Haikara nostamassa
arpalippua hirvipeijaisissa
Ervastin koululla tammi-
kuun lopussa. Hän omistaa
koulun ja vuokraa tiloja niin
hääseurueille kuin matka-
laisillekin.

Lisätietoja hyvinvointipäivästä: 050-9193029. Majoituksesta: Airi Haikara 044 0860050. Terveydenhoitajan pal-
veluista: www.terveysimpulssi.com, 040-564 4390. Vyöhyketerapiasta, jalkahoidoista: 040-187 1760. Kuuma-
kivihoidoista, kynttiläöljyhartiahieronnasta ja reikistä: 040-561 9695.

Pienillä teoilla voi saada aikaan
ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Yllä: Katri Virtanen.
Alla: jumppatuokio
(Kuvat Marko Väyrynen)

OSAO:n Pudasjärven yksi-
kön lähihoitajaopiskelijat
ohjasivat jumppaa ja leikke-
jä ja hieroivat omaishoitajia
pääsiäisen alun omaishoita-
jatapaamisessa 31.3 Liepeen
pappilassa. Opettaja Katri
Virtanen halusi tarjota opis-
kelijoille aidon kohderyh-
män, jonka kanssa kuntou-
tumisen tukemisen keinoja

saattoi harjoitella. Opiskeli-
jat saivat käytännönläheisel-
lä opiskelulla kokemusta ta-
pahtuman suunnittelusta,
toteutuksesta ja vuorovaiku-
tustaitojen merkityksestä
hoito- ja kuntoutustyössä.
Kirjallisessa tehtävässään
opiskelijat kertaavat oppi-
maansa ja kirjaavat ylös ke-
hittämiskohteita kurssin si-
sältöön.

Tapahtuma oli mahdollis-
ta järjestää seurakunnan ja
LC Pudasjärven Hilimojen
avulla. Yhteistyökumppanit

antoivat opiskelijoille merki-
tyksen lähimmäisenrakkau-
den ja verkostoitumisen tär-
keydestä. Pienillä teoilla voi
saada aikaan suuria asioita.
Lähimmäisenrakkautta voi
osoittaa käymällä juttele-
massa omaishoitajan kanssa
tai antamalla hänelle hieman
omaa aikaa. Vaikka
omaishoitaja on itse valinnut
roolinsa hoitaa läheistään
kellon ympäri, aina, ne tun-
nit ovat joskus kovin pitkiä
ja yksinäisiä. (ht)

Myytävänä kaunis katto-
lamppu. Ks. kuva. Metalli-
osat kullan väriset. Kuvut
lasia. Ehjä ja hyvin pidetty.
Hp 85 €/tarjous. P. 0400
584184.

suuria asioita

Yksilötunnustuksen sai Puolustusvoimain komentaja, ken-
raali Ari Puheloinen ja yhteisötunnustuksen Suomen Ap-
teekkariliitto Suomen Sydänliitto myönsi tänä vuonna val-
takunnallisen sydänterveyden edistämisen tunnustuspal-
kinnon sekä yksilölle että yhteisölle.

Yksilötunnustuksen sai Puolustusvoimain komentaja,
kenraali Ari Puheloinen asevelvollisten terveyden edistä-
misestä ja yhteisötunnustuksen Suomen Apteekkariliitto ap-
teekkien antamasta maksuttomasta terveysneuvonnasta ja
terveyden edistämisen kampanjoiden toteuttamisesta.

 - Puolustusvoimilla on terveyden edistäjänä omat vai-
kutusmahdollisuutensa, mutta mielestäni avainasemassa
ovat kuitenkin perheet. Vanhempien tehtävänä on näyttää
lapsille ja nuorille suuntaa. Oma esimerkki on usein paras
ohjauksen ja suunnan näytön tapa, kenraali Puheloinen to-
teaa.

Puolustusvoiman komentajan, kenraali Ari Puheloisen
ja Apteekkariliiton farmaseuttisen johtajan Sirpa Peuran
puheenvuorot ovat kokonaisuudessaan luettavissa Sydän-
liiton verkkosivuilla www.sydanliitto.fi/ajankohtaista/uu-
tiset/fi_FI/tiedote070410/

Sydänliitto palkitsi valtakunnalliset
sydänterveyden edistäjät



9nro 14 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

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

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

TAKSIPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUT

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

Kellot
Kalevala-korut

Kihlat
Lahjatavarat

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

Naamanka Ky
KELLOSEPÄNLIIKE

0400 330 444

Muista
kotitalousvähennys!!!

RAKENTAMINEN
KIINTEISTÖHUOLTO

PÄIVYSTYS 24 H

www.msarkela.com

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

KAHVILA JA RAVINTOLAPALVELUT

HIERONTAA, KAUNEUDENHOITOA,  KUNTOSALI

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4,
Pudasjärvi

j.kylmanen@luukku.com

puh. 0500 923 203

MAKEN
rakennus- ja

huoltopalvelu

p. 040 554 1689
Puolangantie 2431

93350 Jaurakkajärvi

PUUNKORJUU, MAANMUOKKAUS

KOSMETOLOGI SIRPA SARAJÄRVI

Toritie 1 Osuuspankin talo 2 krs
Ajanvaraus p. 040 561 9695

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4  Pudasjärvi
p. (08) 822 300, 0400 677 101

HAMMASTEKNIKKOJA

RAKENTAMINEN REMONTIT
KIINTEISTÖHUOLLOT

KELLOT, KORUT

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

KODINKONEKORJAUS JA SÄHKÖHUOLTO

Maailman parhaat julisteet
Syötteen luontokeskuksessa
Lahden 17. kansainvälisen julistebien-
nalen parhaat ympäristöaiheiset julis-
teet ovat nähtävillä Syötteen luontokes-
kuksessa 3. – 27.4.2010. Julistebiennale
on kansainvälisesti tunnettu graafisen
suunnittelun kilpailu. Kilpailussa on
kaksi sarjaa: yleinen, johon kuuluvat
sosiaaliset ja aatteelliset sekä kaupalli-
set ja kulttuuriset julisteet, ja erikois-
sarja, jonka muodostavat ympäristöai-
heiset julisteet.

Kilpailuun osallistuttiin 49 eri maas-
ta yhteensä 2 500 julisteella. Tällä ker-
taa pääpalkinnot osoitettiin venäläisen
Faldin perhekunnan työvoiman liikku-
vuutta käsittelevälle Vierastyöläiset,
kiitos -julisteelle ja ranskalaisen Alain
le Quernecin Ranskan presidenttiä esit-
tävälle Ego-julisteelle.

 

SYÖTTEEN LUONTOKESKUKSESSA 
3. – 27.4.2010 

 SYÖTTEEN LUONTOKESKUS            Avoinna 10 – 17   18.4. saakka

 Erätie 1, Syöte, p. 0205 64 6550   10 – 16   19.4. alkaen                   
             

 www.luontoon.fi          Vapaa pääsy.         Tervetuloa! 

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

METSÄPESÄLÄ OY
Sotkajärventie 1081

93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 361 886
• Koneellinen puunkorjuu
•  Maanmuokkaukset

*Kasvohoidot * Ripsien ja kulmien värjäykset
* Intialainen päähieronta * Kuumakivihieronta

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KALASTUS JA
METSÄSTYS

• PARAS Irtokarvan poistoon =
Furminator, koot kissasta hevoseen!

• Springer-koiranjuoksutuslaitteet
polkupyörään.

• Koiran Juoksuvaijerisysteemit.
• Koiranruuat alk. 14€/15kg
• Kissanruuat ja hiekat edullisesti.
• Täyssynteettinen 5w-40 moottori-

öljy vain 5€/L !!!

www.anonase.com
08-821 337

Julistebiennalen ympäristösarjassa
kilpaili 461 julistetta, joista 32 parasta
on nyt esillä Syötteen luontokeskukses-
sa. Etenkin nuoret graafiset suunnitte-
lijat osallistuivat tähän sarjaan ja heidän
töissään nousi esille huoli ympäristös-
tä. Kilpailun ympäristöaiheisen sarjan
perusti ympäristöministeriön ensim-
mäinen kansliapäällikkö Lauri Tarasti
vuonna 1995. Hänen nimeään kantava
nimikkopalkinto jaetaan vuosittain par-
haalle julisteelle, nyt saksalaiselle Uwe
Loeschille julisteesta Sielunmessu.

Syötteen luontokeskus on avoinna
joka päivä 18.4. saakka klo 10–17 ja 19.4.
alkaen klo 10–16. Näyttelyyn on vapaa
pääsy. Tervetuloa!
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Kansainvälinen julistebiennale
Kansainvälisen julistekilpailun ympäristöjulisteiden sarjan 32 pa-
rasta julistetta Syötteen luontokeskuksessa. 3.4. - 27.4.  Järjestäjä
Syötteen luontokeskus Lisätiedot syote@metsa.fi 0205 64 6550 .
Kuvataideryhmien kevätnäyttely Pudikissa Mukana kansa-
laisopiston eri maalausryhmät ja keramiikkaTaidehuone Pudikissa
20.3. - 11.4.  Järjestäjä Kulttuuritoimi.
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!
Yli-Siuruan metsästysseuran jäsentenväliset pilkkikilpai-
lut la 10.4 klo:11 alkaen.Tervetuloa! Järj: Yli-siuruan metsästysseu-
ra.
Yrjö Moilasen maalauksia ja intarsiatöitä Taidehuone Pudi-
kissa  13.4. - 15.5. Retrospektiivinen näyttely vuosilta 1993-2008.
Avajaiset tiistaina 13.4. klo 18.00, tervetuloa! Järjestäjä Kulttuuri-
toimi.
Yleiset pilkkikilpailut Korentojärvellä Pikkaraisen rannassa
25.4. klo 10-15, siirtymäaika kilpailun alussa 30 min. Alle 12 vuoti-
aat ilmaiseksi. Järjestäjä Virkistyskalastajat.
Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet  Rimminkankaan
koululla 27.4. Järjestäjä Kaupunki ja seurakunta Lisätiedot Birgit
Tolonen birgit.tolonen(ät)pudasjarvi.fi 040 585 6229.
16. Paavo Kuosmanen Maraton, 1.5. klo 11.00 Liikuntahallilla.
Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat Lisätiedot Erkki Moilanen
erkki.moilanen(ät)pudasjarvi.fi 0400 198 402
Kiihdytys- ja testipäivä Pudasjärven Ilmailukeskus 8.5. klo 8.00.
Tule testaamaan ajoneuvosi suorituskyky varttimaililla (402 m) val-
votuissa olosuhteissa Pudasjärven Ilmailukeskukseen. Opasteet
Oulu-Kuusamotieltä (VT20).Oiva mahdollisuus viime säätöihin
ennen SM-osakilpailuja! Varusteet: asianmukainen varustus. Ajo
omalla vastuulla! Hinta: ajajat/testaajat 30 e, mukanaolijat 5 e. Alle
10 v. ilmaiseksi. Ryhdy jäseneksi paikan päällä ja aja koko vuosi
ilmaiseksi! Myytävänä kahvia, makkaraa ja muuta mukavaa. Järjestä-
jä Taivalkosken Moottorikerho ry Lisätiedot Teppo Niskasaari,
tepponiskasaari(ät)hotmail.com 045 138 6960.
Salarakkaan häätö
Syötteen luontokeskuksessa 1.5. - 29.7. Käymäläseura Huussi ry:n
kiertävä näyttely sanitaatiosta on osa YK:n sanitaation teemavuot-
ta. Näyttely kertoo sarjakuvan ja faktan avulla arvokkaiden asioi-
den, eli ravinteiden ja mikrobien, joutumisesta tiselleen vieraaseen
paikkaan, siitä aiheutuvista seurauksista sekä ympäristöystävällisis-
tä ratkaisumalleista.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus. Lisätiedot:
syote@metsa.fi 0205 64 6550
Tanssit Möykkälässä Puhoksella 1.5. Esiintyy Raimo Laamanen
& Pohjoisen tähti.  Järjestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.
Tanssit Möykkälässä Puhoksella 22.5. Esiintyy Taimo Löfin yhtye
Järjestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.

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 IVT-Pudasjärvi

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

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

Investointi tulevaisuuteen

Ilmalämpöpumpun ostajalle
100€:n LAHJAKORTTI
M-Tavarataloon

Talviehto on voimassa
15.2. – 15.4. välisenä aikana.

IVT - askeleen edellä jälleen

No 359001

KYSY
TARJOUSTA!

Martin Pilkki Luostolla

Perjantaina 9.4. Hotelli Iso-Syötteellä Panoraama-ravinto-
lassa esiintyvä Tuuli Tarkkonen yhtyeineen on nettisivujen
mukaan oululainen, nuorekas ja monipuolinen viihdeorkes-
teri, joka tanssittaa yleisöä perinteisten valssien, tangojen,
humppien jne. tahdeista aina nykypäivän pop- ja rockmu-
siikin sykkeeseen.

Orkesterin solistina ja kosketinsoittajana toimii Tuuli
Tarkkonen, joka on monipuolinen ja taitava esiintyjä, sekä
mm. Megatähti 2006 laulukilpailun voittaja.

Muut orkesterin jäsenet ovat Jarkko Suvanne (basso), Juk-
ka Ruonala (rummut) , Juho Ahveninen (kitara).

Suomirockia
Yksi suomirockin kulmakivistä Klamydia saapuu esiinty-
mään Iso-Syötteelle tulevana lauantaina 10.4. Klamydia on
ollut kasassa jo mittavat 22 vuotta ja kiertää edelleen Suo-
mea noin sadan keikan vuosivauhdilla. Täysille saleille soit-
tavan kokoonpanon keikkasettiin kuuluu monta klassikkoa
mm.”Pienen pojan elämää”, “Mä lähden himaan” sekä “Poh-
janmaalla”.

Viimeisin helmikuussa 2009 ilmestynyt “Rujoa taidetta”-
albumi meni suoraan albumilistan ykköseksi, voittaen ki-
sassa samaan aikaan ilmestyneen U2-albumin. Kaiken kaik-
kiaan Klamydia-levyjä on myyty huikeat 600 000 kappalet-
ta.

Tänä vuonna yhtye viettää levytysten suhteen välivuot-
ta, mutta keikkailee hyvin tiiviiseen tahtiin ja on muutamissa
tv-ohjelmissa mukana. Uusia biisejä on jo valmiina iso mää-
rä, mutta julkaisua tähdätään aikaisintaan vuodelle 2011.
Tulevana lauantaina Klamydia tuo lavalle kuuluisan kovan
keikkabändin maineensa ja ison liudan hittejä uran varrel-
ta. (tn)

Yli 20 vuotta  yleisöä viihdyttämässä
Tanssiorkesteri Dreams esiintyy 16.-17.4. Panoraama-ravin-
tolassa. Yhtye on perustettu 1989 ja on Oulusta kotoisin. Pe-
rustaja jäsenistä soittaa Dreams:ssa vielä Tapio Pääkkö, sen
muut perustajat olivat veljekset Kari ja Kalevi Korhonen.

Dreams:ssa 15 vuoden aikana ovat soittaneet myös Jussi
Karppinen, Jussi Kemppainen, Arto Mäläskä, Tero Keinä-
nen, Jouni Lindfors, Olli Koskela ja Seppo Jääskeläinen.

Vappuna 2009 Dreams täytti 20v. Dreams:n ohjelmistos-
sa on jokaiselle jotakin. Dreams tekee keikkoja vuodessa noin
noin 200, aina Kilpisjärveltä Tallinnan laivaan. Yhtyeen jä-
senet ovat nyt Miro Crnko, Tapio Pääkkö ja Toni Jokinen.

Nettisivuillaan yhtye tuumii DREAMS nimestä muuta-
man sanan,  miten se kääntyy aina joskus. Esim. pikkujou-
luissa tms: ”tämän illan orkesterin on UNISET”. Sitten eräis-
sä pikkujouluissa joulupukkitotesi että tästä jatkaa orkeste-
rimme DERMAS...

Yhtyeen mottona on “Tervetuloa viihtymään ja tanssi-
maan.”

Lions Club Sodankylä ry. jär-
jestää lauantaina 10.4 jo nel-
jännen kerran Keski-Lapin
suurimman perhetapahtu-
man Martin Pilkin Luoston
Ahvenlammella, jossa oli vii-
me keväänä noin 1.600 pilk-

kijää. Lisäksi perhe- ja mui-
hin rientoihin osallistui noin
1500 henkilöä.

Ahvenlammen miljöö luo
yhtenäisen ja miellyttävän
tunnelman kalastuskilpai-
lun, lasten pilkkikoulun,

poro-, hevos- ja lasten moot-
torikelkka-ajeluille, yhdessä-
olon ja runsaiden arvonta-
palkintojen näyttämönä.

“Lumimarkkinameinin-
kiä” tuovat mukanaan lu-
kuisat myynti- ja esittelytelt-

tojen yrittäjät, Sodankylän
Big Band ja Jutaringin nuo-
risotanssijat esityksillään.

Lämmintä juotavaa ja
makkaroita toimitetaan pilk-
kijöiden avannoille ja lisäksi
kisa-alueen rannalle tulee
useita ravitsemustelttoja.

Martin pilkin suojelijana
on lappilainen SM / ME pi-
kajuoksija Sari Keskitalo Pel-
losta.

Pilkin arpa/ohjelmalehti-
siä on myynnissä myyntipis-
teiden lisäksi netissä osoit-
teessa: www.martinpilkki.fi.
Arvontapalkintojen arvo on
yli 32.000 euroa ja lisäksi on
hyvät pilkkikilpailun palkin-
not. Ennakkoon on Pudasjär-
vi-Taivalkoski alueelta ollut
kovasti mielenkiintoa Luos-
ton Martin pilkkiin ja arpa-
lippuja on monet kalamies-
porukat hankkineet jo etukä-
teen. Lisätietoja Martin Pil-
kistä: www.martinpilkki.fi

Kauko Niemelä

Klamydia saapuu
Iso-Syötteelle

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!
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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

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

Teiden kunnossapitoavustukset
Avustus koskee tien normaalia kesä- ja talvikunnossapitoa teil-
lä, joita käytetään pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 100
metrin matkalta ja jotka eivät muuten ole kaupungin hoidossa.
   Avustuksen saamiseksi vuodelle 2010 on tehtävä hakemus
kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä tai internetistä saata-
valle lomakkeelle, joka tulee toimittaa asiakaspalvelupisteeseen
tai tekniseen toimistoon keskiviikkoon 21.4.2010 klo 15.00
mennessä. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
   Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa on esitettävä kah-
den jäävittömän henkilön todistus tien pituudesta ja kartta ties-
tä.

   Vuonna 2009 kunnossapitoavustusta saaneiden teiden osal-
ta uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien pituus, asuttujen
talouksien lukumäärä tai muut olosuhteet eivät ole muuttuneet.
   Tekninen lautakunta käsittelee kunnossapidon avustusperus-
teet maaliskuun aikana. Avustuksien maksatus suoritetaan edel-
lisvuoden tapaan suoraan avustuksen saajan ilmoittamalle pank-
kitilille touko-kesäkuussa.

Teiden erityisavustukset
Sillan tai rummun korjaukseen tai uusimiseen, ojankaivuun tai
muuhun kunnostukseen myönnettävä erityisavustus on haetta-
va vuosittain.
   Erityisavustukset käsitellään toukokuussa.  Erityisavustuksesta
ilmoitetaan erikseen ja avustus maksetaan tarkastuksen jälkeen
tositteita vastaan.
   Erityisavustushakemukset tulee jättää kaupungintalon asia-
kaspalvelupisteeseen tai tekniseen toimistoon viimeistään kes-
kiviikkona 5.5.2009 klo 15.00 mennessä. Hakemuslomakkeita
on saatavissa kaupungintalolta tai internetistä.

Lisätietoja antavat
Terttu Määttä puh. 040 7545084 ja erityisavustuskohteista Kau-
ko Seppänen puh. 0400 384162

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

TEIDEN KUNNOSSAPITO- JA
ERITYISAVUSTUKSET VUODELLE 2010

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.

- 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

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

Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta on ko-
kouksessaan 28.3.2010 käsitellyt Pudasjärven kulttuu-
rin tulevaisuuden näkymiä. Käydyn keskustelun poh-
jalta haluamme vedota Pudasjärven päättäjiin seuraa-
valla kannanotolla.

Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta on
huolissaan Pudasjärven kaupungin suunnitelmista
kulttuurin yksipuolisesta kehittämisestä. Kehittämises-
sä ei ole otettu huomioon Pudasjärven monipuolista
kulttuuritarjontaa ja sen jatkuvuuden turvaamista.
Kulttuuripolis -työryhmän suunnitelmat eivät palvele
muita kuin kuvataiteen tarpeita.

Mihin toimenpiteisiin Pudasjärvellä ryhdytään, jot-
ta muutkin taiteiden osa-alueet voivat toimia paikka-
kunnalla jatkossakin?

Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta on
käytettävissä suunnitelmien laatimisessa, jotka palve-
levat koko kaupungin kulttuurin osa-alueita tasapuo-
lisesti. Olemme valmiit keskustelemaan asioista ja jär-
jestämään tilaisuuden, jossa em. asioista saataisiin mah-
dollisimman kattava ja monipuolinen näkemys.

Pudasjärven kansalaisopiston
opistolaiskunnan puolesta,
Lasse Aaltonen, puheenjohtaja

Kansalaisopiston
opistolaiskunnan
kannanotto

TERVETULOA JOUKOLLA MARKKINOILLE!

MAALAISMARKKINAT
KUUKASJÄRVEN KOULULLA

La 10.4.2010 klo 10-15

Ohjelma:
-perinteiden esittely
-vanhojen tavaroiden esittely

Arvontaa,
ongintaa ym.
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Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teet-
tää Mt 18759 (Kipinäntie) Kienasojan sillan korjaustöitä. Silta sulje-
taan liikenteeltä sekä Mt 18759 tieosuudelta Yli-Iin risteys (Mt 8540)
sekä Kipinäntien risteyksestä (Mt 18760) suljetaan yleiseltä liiken-
teeltä 12.4.2010 ja avataan viimeistään 5.6.2010.

Pihoille ajo sallitaan Mt 18759 sillan molemmilta puolilta. Yleinen
liikenne ohjataan Mt 9540 ja Vt 20 kautta. Jalankulkuyhteys järjes-
tetään varajärjestelyillä sillan kautta.
Sillasta uusitaan päällysrakenne.

Työn toteuttajana Skanska Infra Oy.

Työmaapäällikkö Seppo Valtanen p. 020 7193 383

Kienasojan sillan O – 290
sulkeminen liikenteeltä.

Uusi menetelmä otetaan
Maanmittauslaitoksessa
käyttöön syksyllä 2010. Sitä
tullaan käyttämään summa-
arvomenetelmän rinnalla
laajoja alueita koskevissa
kiinteistötoimituksissa, jotka
sisältävät metsää, kuten hal-
komisissa, tilusjärjestelyissä
ja aluelunastuksissa.

Uusi markkinapohjainen
tuottoarvomenetelmä perus-
tuu metsäkaupoissa toteutu-
neisiin kauppahintoihin.
Menetelmässä huomioidaan
metsäkiinteistömarkkinoilta
analysoitu korko ja arvioita-
van metsän kasvuennusteet.

Perinteistä summa-arvome-
netelmää tarvitaan edelleen
Perinteisellä summa-arvo-
menetelmällä on usein saa-
tu tulokseksi korkeampia
arvoja kuin mitä tiloista on
kauppojen toteutuessa kes-
kimäärin maksettu. Tämän
takia arvioinneissa on jou-
duttu tekemään harkinnan-

varainen korjaus alaspäin
lasketusta summa-arvosta
markkina-arvoon pääsemi-
seksi. Uutta menetelmää
käytettäessä vältytään korja-
uksen tekemiseltä. Se antaa
suoraan metsäkiinteistö-
markkinoilta laskettua kor-
koa käyttäen kohteen toden-

näköisen markkina-arvon.
Summa-arvomenetelmää

käytetään jatkossakin uuden
menetelmän rinnalla. Mene-
telmällä on yhä käyttöä esi-
merkiksi silloin, kun kohteil-
la ei ole markkinoita tai
markkinainformaatiota ei
muuten ole saatavilla.

Uusi metsän kauppahinta-
aineisto tuo tietoa metsä-
kiinteistömarkkinoiden
käyttäytymisestä
Maanmittauslaitos päivittää
tänä vuonna myös metsän
kauppahintatutkimuksen,
sillä aiempi kauppahintatut-
kimus vuodelta 1995 on jo
vanhentunut.

Metsäntutkimuslaitok-
selta tilatun kauppahinta-
aineiston pohjalta analysoi-
daan muun muassa metsä-
kaupoissa toteutuneita kor-
koja ja niihin vaikuttavia te-
kijöitä.

Metsän hinnan arviointi
tarkentuu syksyllä

Maanmittauslaitos ja
Metsäntutkimuslaitos

ovat kehittäneet
metsän hinnan

arviointiin uuden
markkinahintaan

perustuvan
tuottoarvomenetelmän

perinteisen summa-
arvomenetelmän

rinnalle. Sen uskotaan
antavan tarkemman

kuvan tulevasta
metsän hinnasta.


