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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

Pe 16.4. Dreams

24.4. Karaoke Legenda 2010 seminfinaali.
Kisa alkaa n. klo 21.00.

Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aines-
kuljetukset

• Lumityöt

Teuvo Ojala (08) 823 332

Matkapuh. 0400 388 557

Kari Ojala (08) 822 870

Matkapuh. 0400 131 557

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

Vietämme uuden toimipaikkamme 
avajaisia perjantaina 16.4 klo 9-15. 
Paikalla lypsyrobotti- ja työkoneasiantuntijamme. 
Tule tutustumaan uuteen toimipaikkaamme ja 
laajaan kone- ja laitevalikoimaamme osoitteeseen 
Teollisuuskatu 12, 93100 Pudasjärvi.

e e
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Kahvi 
tarjoilu!

NHK
keskus

Nurmesta
 maitolasiin!

Lisätietoja:
Lypsyrobotti- ja pihattomyynti
Markku Törmikoski 040 901 1244
Työkonemyynti
Janne Pietilä 050 038 1619

Lisätietoja tapahtumasta www.nhk.fi 

JaJannnnee PiPietetililä ä 050 038 1619

       Ilmainen toiminnallinen  

       suunnittelu!16.4.

Tule sopimaan 
tilavierailu ja näe 

Lely Astronaut 
toiminnassa omin 

silmin!

TERVETULOA 
NHK-KESKUS
PUDASJÄRVEN
AVAJAISIIN!

Tule
tutustumaan 

kauden 
uutuuksiin!

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

lippu 12 € sis.ep

TULOSSA mm.

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco

Perjantaina 16.4.

Ässät

Lauantaina 17.4.

Juha Alvari &
Tähtihetki

24.4 Kisällit
30.4. Ketola & Witikainen
1.5. Bravuuri
6.5. Päivätanssit klo 14-17
8.5. Virpi Piippo

lippu 12 € sis.ep

Pe ja la myös KARAOKE

UUTTA!

www.anonase.com
08-821 337

öljy 5W-40 vain 5€/l

www.skike.com
Skiket

Täyssynteettinen

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

POLTTOMOOTTORIVESIPUMPUT

LAPIN LIHAN

PIKKU PALVI
200g siivu

pkt

nyt

059

MR.MAX
2L LIMSAT
6 PLO

699
nyt

450g siivu
pkt

179
HK:N
KINKKUMAKKARA

nyt

kg295
LAPINLIHAN
PALVIN
KANTAPALAT

nyt

395
nyt

16kpl

499
nyt

UPPOPUMPUT GERM

kg
ltk

KOTTIKÄRRY
SINKITTY
KANTAVUUS 120kg

LAPINLIHAN
MEETWURSTI
II SIIVU

11900

INGMAN
TOTALLY ORANGE
APPELSIINIJÄÄTELÖ

ltk

PAINEVESIAUTOMAATTI 1100 W

1995

9900

1 TUUMAN

GERN
PAINEILMASARJA 
5-OSAINEN

14900

17900

2 TUUMAN

3 TUUMAN

SIIRTO MAX. 45 m
TUOTTO 3600 l/h2450

250w

3450

4850

400w
likavedelle
750w
likavedelle

PANTHER
AGGREGAATTI

9900

2-TAHTI 1kw

JUNIORI SAMURAI
CROSSIPYÖRÄ 70cc

39900

MÖNKIJÄ 50cc

kpl2950

300g
pkt

199
KARSKI
KABANOSSI

nyt

sis.pant

COLA JA APPELSIINI

SAIMME LISÄÄ

Erä- ja luonto-opas
tuntee kasvit, kalat ja

linnut. Lue s. 3.



2 nro 15PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

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 15/2010-lehti 15/2010-lehti 15/2010-lehti 15/2010-lehti 15/2010

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 ilmoituk-
sen poisjäämisestä tai julkaise-
misesta 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

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 18.4.
klo 10, saarnaa Mika Piitta-
la, avustaa Juha Kukkurai-
nen, kanttori Keijo Piirainen
ja Vox Margarita –kuoro. Iin
rovastikunnan lähetyspyhä.
Lähetysjuhla 12.30, Hanna-
Leena ja Mika Piittala kerto-
vat Kenian lähetystyöstä,
Vox Margarita –kuoro. Läh-
tökahvit klo 14.00.
Siionin virsiseurat
Siivikossa Sirkka ja Pekka
Honkasella pe 16.4. klo 18.
Ystävän kammari
seurakuntakodissa ti 20.4.
klo 12-14, vieraana terveys-
keskuslääkäri Terttu Aho-
nen.

Kuulovammaisten kerho
rippikoulusalissa ke 21.4. klo
11, vieraana Osuuspankista
Mikko Filppula.
Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 21.4. klo 10-
13.
Rippikoulutyö:
3. talvitunnit seurakuntata-
lossa la 17.4. klo 10-13.15:
C+D+E-ryhmä.
Iltakahvila RÖNÖ
pe 16.4. klo 18-22, kevään
viimeinen, rippikoululainen
saa muu käynti- merkinnän.
Päiväkerholaisten ja
vanhempien
yhteinen kerhohetki Saraky-
län koululla ma 19.4. klo 18-
19.30.
Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodissa su 18.4.
klo 12.00.
Muskari
Sarakylän koululla ke 21.4.
klo 15-16.
Perhekerho
seurakuntakodissa to 15.4. ja
to 22.4. klo 10-13, ma 19.4.
klo 10-13. Petäjärinteen ky-
lätalossa perhekerho ke 21.4.
klo 10-13.
Lastenvaatteiden

kirpputori
seurakuntakodin rippikou-
lusalissa ma 19.4. ja to 22.4.
klo 10-13. Tuotto yhteisvas-
tuukeräykseen. Arvontaa.
Lapsiparkki
seurakuntakodissa ke 21.4.
klo 10-13.
Kuorot:
Lapsikuoron koulutuspäivä
seurakuntakodissa la 17.4.
klo 10-13. Eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 21.4. klo 13.
Nuorisokuoro to 15.4. ja to
22.4. klo 16.30, kirkkokuoro
to 15.4. ja to 22.4. klo 18.00.
Borovoin lasten ja
vanhusten leiri
pidetään 8.-11.7. Haetaan
vapaaehtoisia eri tehtäviin
mm. Raamattuopetukseen,
askarteluun, liikunnan ohja-
ukseen ja yleisiin järjestely-
tehtäviin. Ilmoittautuminen
ja tiedustelut Keijo Piirainen
040-5216769 tai
keijo.piirainen@evl.fi.
Rauhanyhdistykset:
Lauluseurat Iinattijärvellä
Anna ja Tuomo Kauhasella
pe 16.4. klo 13. Raamattu-
luokka Sarakylässä Iivari
Jurmulla su 18.4. klo 19. Lau-

luseurat Sarakylän kappelis-
sa su 18.4. klo 19 (Timo
Luokkanen). Lähetysseurat
Hetekylässä Irma ja Markus
Ekdahlilla ke 21.4. klo 19, Ii-
nattijärvellä Terttu Pintamo-
Kenttälällä to 22.4. klo 18.
Mirja Pikkuahon muistoseu-
rat Kurenalan ry:llä su 18.4.
klo 17 (Erkki Piri, Seppo Lep-
pänen).
Riekinkankaan
hautausmaan
kesätöihin
palkataan arpomalla kahden
viikon mittaisiin työsuhtei-
siin 16 vuotta täyttäneitä
nuoria. Työaika ajoittuu
kesä-heinäkuulle. Ilmoita
kiinnostuksestasi 30.4. men-
nessä joko puhelimitse 08
8823100 tai sähköpostitse
pudasjarvi.srk@evl.fi.
Kastettu:
Aliina Olivia Kosamo
Avioliittoon vihitty:
Unto Usko Uolevi Siira ja
Tuula Sisko Herukka sekä
Ari Markus Einari Kosamo
ja Sanna Johanna Koivula.
Haudattu:

Margareeta Viikinen 87 v,
Lauri Sakarias Hiltula 77 v.

Hartaus

Hyvä paimen

Tätä pyhäpäivää (18.4.)
sanotaan Hyvän paime-
nen sunnuntaiksi.

Päivän latinalainen
nimi misericordia Domi-
ni (= Herran laupeus, us-
kollisuus) tulee päivän
antifonin alusta (Ps. 33:
5).

Jeesus on hyvä pai-
men, joka pitää huolen
lampaistaan. Ylimpänä
paimenena hän lähettää
opetuslapsensa huoleh-
timaan Jumalan laumas-
ta.

MAALAISMARKKINAT
KUUKASJÄRVEN KOULULLA

Järjestyksessään toiset maalaismarkkinat järjestettiin lauan-
taina Kuukasjärvellä. Kävijöitä markkinoilla oli n.700 hen-
keä. Väkeä oli saapunut runsain joukoin lähikylistä ja kau-
empaakin. Markkinat järjestää Kuukasjärven koulupiirin,
Kelankylän ja Petäjäjärven  vanhempainyhdistys yhdessä
oppilaiden ja muiden kyläläisten kanssa. Ohjelmassa oli mm.
karstasta, kehräystä, maidon separointia, vahoja esineitä,
kirpputori kynttilä- ja pajutöitä.

Markkinoihin tutustumisen lomassa maistui kahvit vohve-
leiden kera.

Kynttilät on tehty puhtaasta luonnontuotteesta, mehiläis-
vahasta toteaa Susanna Lohi, samalla kun näyttää kyntti-
löiden valmistusta asiasta kiinnostuneelle yleisölle

Ranualainen, Pudasjärveltä
lähtöisin oleva Jaana Kuu-
kasjärvi on tullut markkinoil-
le tapaamaan tuttuja.Tämä
on kiva tapahtuma näin ke-
sää odotellessa.

Aili Puolakanaho villoja karstaamassa.

Täällä on mukava käydä katsomassa markkinoiden tarjontaa ja tavata tuttuja, tuumii Hilkka
Vanhala ja rientää kehräysnäytökseen.

Markkinoiden yksi puuhamiehistä Pasi Luokkanen ohjaamassa paikoituasalueella.
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Erä- ja luonto-opas tuntee kasvit, kalat ja linnut
Matti Puolakanahon monialan yritys Väylän-
helmi keskittyy talvisin Syötteen matkailuse-
songin aikana erä- ja luonto-oppaan palve-
luihin. Hän tekee pääasiassa yhteistyötä ai-
kaisemman työnantajansa Hotelli Iso-Syöt-

teen kanssa. Mielenkiintoa palvelujen kysyn-
tään on ilmennyt myös muista yrityksistä ja
Väylänhelmi tulee markkinoimaan palveluja

myös suoraan asiakkaille.

Oppaan täytyy tuntea muun
muassa kasvit, eläimet ja lin-
nut. Ulkomaalaiset ovat
kiinnostuneita mitä marjoja
tai kasveja voi syödä.

Puolakanaho valmistui
Muoniosta Erä- ja luonto-
oppaaksi viime toissa vuo-
den elokuussa. Koulutuk-
seen kuului reilun 150 kas-
vin, 100 linnun ja 30 kalan
tunteminen ja erikoisuutena
muun muassa pelkästään
tunturissa kasvavien kasvi-
en tunteminen.

–Pääsin valmistumisen
jälkeen joulukuussa Hotelli
Iso-Syötteelle töihin ja vielä
kotipaikkakunnalle, parem-
minhan ei voisi olla. Kahden
talven työrupeaman jälkeen
alkoi kuitenkin tulla voima-

Matti kalastamassa Torniojoella ilta-auringossa.

Erä- ja luonto-opas Matti Puolakanaho kaatamassa juuri
keitettyä nokipannukahvia Syötteellä

kas halu tehdä työtä omana
yrityksenä. Sain starttirahan
ja muutenkin hyvää palve-
lua Pudasjärven työ- ja elin-
keinotoimistosta, joka auttoi
paljon yrityksen perustami-
sessa. Yrittäminen on myös
“veren perintöä vanhemmil-
ta”, jotka ovat näyttäneet
työn tekemisen mallia, ker-
too Puolakanaho.

Sesongin ulkopuolella
opaspalveluiden rinnalla
Matti tekee mökkitalkkari-
töitä sekä kotitalouksissa
perinteisiä miesten töitä. Li-
säksi Matti ja hänen puoli-
sonsa Anitta Ojanperä ovat
innostuneet sukututkimuk-
sesta. Molempien oma suku
on tutkittu ja nyt sukututki-
muspalvelua tarjotaan myös

muille asiasta kiinnostuneil-
le. Matti Puolakanaho on
asunut koko ikänsä Pudas-
järvellä. Syntyjään hän on
Ala-Livolta. Työuraa on ker-
tynyt Parkkilan konepajalla
kahdeksan vuotta ja saman
verran myös Kontiotuotteel-
la, jossa Matti oli viimeksi
työssä ennen alan vaihtoa.

-Olen aina tykännyt liik-
kua luonnossa, kalastanut ja
marjastanut lapsesta alkaen.
Kalastus tulee olemaankin
kesällä yksi työalue, jossa
tarjoan Pudasjärvelle saapu-
ville ryhmille opastusta ja

neuvontaa hyvistä kalapai-
koista. Matti onkin kehitel-
lyt kaupunkilaispaketin, jos-
sa mennään erämaalammil-
le kalastamaan virvelillä ja
nautitaan matkan aikana
eväät ja kahvit. Tilattavissa
on myös lohikalastuspaket-
teja Tornioon ja Ruotsiin
Kalix –joelle. Asiantuntemus
löytyy myös perhokalastuk-
sesta kotimaisessa jokiympä-
ristössä.

Heimo Turunen

Ylikonstaapeli Jari Pakarinen Pudasjärveltä ja vanhempi konstaapeli Mikko Turunen Kuu-
samosta kävivät esittelemässä poliisin uusinta valvontakalustoa ja kertomassa valvonna-
työstä kelkkareiteillä.

Tuumaustauko reitin varrella Taivalkosken Maijanlammelta Saijan lo-
makeskukseen. Oikealla liikenneturvankouluttaja Aulis Hannula

Kodinturvakoulutus sisätiloissa, kouluttajana Jussi Kuukasjärvi

Paloa sammuttamassa
Anna-Liisa Heinonen.

Autojoukkojen Oulun kilta
ry:n koulutus Maijanlam-
men leirikeskuksessa Taival-
koskella 19.-21.3. 2010

Autojoukkojen Oulun
Kilta ry on vapaaehtoinen
maanpuolustuskilta, jonka
jäseninä ovat autokom-
ppaniassa tai autoalalla pal-
velleita henkilöitä. Ja jonka
toimintaan yhtenä monesta
liittyy myös kodinturva- ja
liikennekoulutus niin maan-
teillä kuin maastossakin.

Osallistujia koulutusvii-
konloppuun saapui mootto-
rikelkoilla Pudasjärveltä,
Kuusamosta ja Iso-Syötteel-
tä sekä autoilla muun muas-
sa Oulusta.

 Lauantaipäiväna oli ko-

dinturvakoulutusta, jossa
harjoiteltiin erilaisia tulen-
sammutustekniikoita ja -vä-
lineitä. Käytössä oli mm. hii-
lidioksidi-,neste- ja jauhe-

sammutin sekä sammutus-
peitto.

Kouluttajana toimi Jussi
Kuukasjärvi. Sunnuntaina
moottorikelkan hallinta ja

ajokoulutuksen kouluttaja
toimi Autojoukkojen Kilta
Ry:n puheenjohtajana toimi-
va liikenneturvankouluttaja
Aulis Hannula.

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

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Myydään tai vaihdetaan:
Volvo V40 sportwagon 1,9
turbo 1999.Ajettu 196500
km. Metallin  vihreä. Madal-
lettu. Sähköikkunat ja peilit.
Hyväkuntoinen. Hinta vain
3900 €. Puh.0407086704.

MYYDÄÄN: Volvo V40 1.9
TDI vm-99. Ajettu 318 tkm.
Kahdet renkaat, vetokouk-
ku. Katsastettu11.06.09.
Hp.4600 €.  Puh. 0400 287
333.

MYYDÄÄN Volswagen
Polo classic 1.6 -00 Ajettu
195500 km, porrasperäinen.
Kahdet renkaat, cd-soitin,

huoltokirja ok. Täysin ruos-
teeton. Manuaali vaihteisto.
Hp. 3500€/tarjous puh. 0400
541 411.

Myydään: Mopo: punainen,
hyväkuntoinen MBK X-LI-
MIT, vm.2005. Hintapyyntö
1400 €. Puh. 040-5400 701.

Myydään kunnostettuja pol-
kupyöriä. Naisten- ja mies-
ten pyöriä, tyttöjen- ja poiki-
en pyöriä. Haen ylimääräiset
pyörät. Puh. 040 504 2814

Löydetty Ruottisenharjun-
tieltä autonavaimet , jossa on
mukana 2 abloy avainta.
Soita puh. 040 500 1713

Ala-Siurualla vietettiin lan-
kalauantaina ulkoilutapah-
tumaa pilvisen hyvässä sääs-
sä. Paikalla oli runsaasti vä-
keä, noin 140 innokasta ul-
koilijaa.

Hiihtokilpailuun osallis-
tui noin 40 lasta, mökkiläisiä,
paikallisia ja myös kauem-
paa tulleita. Aikuisten sar-
jaan ei ilmaantunut yhtään
osallistujaa. Kaikki palkittiin
mitalilla, tavarapalkinnolla
ja suklaamunalla.

Kyläyhdistys haastoi
mökkiläiset ja kyläläiset
joukkuekilpailuun, jossa
kimppahiihdettiin, potku-
roitiin, pulkkailtiin selällään

Onnistunut ulkoilutapahtuma Ala-Siurualla

Hiihtäjät Anni ja Petra Kehusmaa

Haastekilpailun nuoret voittajat Kalle Määttä, keskellä noi-
ta, Lassi Määttä, Timi Heikkinen ja Jari Järvenpää.

Haastekilpailun hiihtonäy-
te Mikko Salmi, Salme
Heikkinen, Salla Heikkinen
ja Minna Sergejeff, sekä
toinen joukkue Ladyt Il-
massa.

Oulunkaaren yhtymähalli-
tus kokoontui 8.4. Katsauk-
sessa valmisteluasteella ole-
viin asioihin kuultiin, että
Oulunkaari ja Oulunkaaren
kunnat ovat olleet mukana
Oulun puhelinkilpailutuk-
sessa, jossa operaattoriksi
valittiin Elisa. Asia tulee kä-
sittelyyn seuraavaan halli-
tukseen 21.4. Simon kunnan-
hallitus on 31.3.kokouksessa
esittänyt yksimielisesti val-
tuustolle Simon liittymises-
tä Oulunkaaren sosiaali- ja
terveystoimen yhteistoimin-
ta-alueeseen 1.1.2011 alkaen.
Simon valtuusto käsittelee
asiaa 19.4.

Simo liittymässä Oulunkaaren yhteistoiminta-alueeseen

ja rikottiin ilmapalloja tikoil-
la. Joukkueita oli runsaasti,
haasteen voitti Ala-Siuruan
metsästysseura. Tapahtu-
massa oli mahdollisuus rik-
koa ennätyksiä tikan- ja ket-
tinginheitossa. Paikalle oli
myös lentänyt kyöpelivuo-
relta oikea noita-akka. Gril-
listä sai ostaa pientä purta-
vaa. Maittavat lättykahvit
kävi hyvin kaupaksi. Arvat
tekivät hyvin kauppaansa,
kiitos lahjoittajille ja kaikille
osallistujille!

Ala-Siuruan kyläyhdistys
toivottaa kaikille hyvää ke-
vään jatkoa!

Ulkoilutapahtumassa oli runsaasti väkeä.

Päätettiin hankkia turva-
puhelinjärjestelmät ja –pal-
velut Esperi Care Oy:ltä.

Pohjo is -Pohjanmaan
maakuntasuunnitelmaan
2010 ja maakunta-ohjelmaan
2011-2014 Oulunkaaren
kuntayhtymä toteaa lausun-
tonaan jäsenkuntiensa esittä-
mät kannanotot maakunta-
suunnitelmasta ja - ohjel-
masta kannatettavina. Maa-
kuntaohjelma tulisi olla tii-
viimpi kokonaisuus, jossa
tulevaisuuden keskeiset
maakunnalliset toimenpiteet
on nostettu yhteisiksi kärki-
hankkeiksi. Oulunkaarelle
merkityksellisiä hankkeita

ovat kehittämisvyöhykkeet
Oulu-Kajaani-Arkangel ja
Koillisväylä, Perämerenkaa-
ri, liikennehankkeista raide-
liikenne Kajaani-Oulu,
Oulu-Kuusamo, poikkiväy-
lä seututie 855 Olhava-Pu-
dasjärvi sekä valtatie 22:n
parantaminen. Toimivat lii-
kenneväylät ja kulkuyhtey-
det ovat maaseudulla asumi-
sen ja yrittämisen elinehtoja.

Oulunkaarella on nähty
vahvuutena vaihtoehtoisten
energialähteiden kehitys ja
käyttö. Uusiutuvan energian
käytön lisäämiseksi tarvi-
taan konkreettisia hankkeita.
Jotta voidaan vahvistaa elin-

voimaisen ja asutun maaseu-
dun työn, toimeentulon ja
uuden yrittäjyyden mahdol-
lisuuksia myös pienissä kun-
nissa, bioenergian lisäksi tu-
lee tukea luonnonvaroihin,
matkailuun, lähiruokaan,
etätyöhön ja tietoliikenneyh-
teyksiin liittyviä toimenpi-
teitä erityisesti nuorten pitä-
miseksi alueella. Myös väes-
tön hyvinvoinnin kehittämi-
seen liittyvät toimenpiteet,
painopisteiden siirtäminen
korjaavasta ennaltaehkäise-
vään työhön on tärkeää. (ht)

Koillismaan Kuntoneva
• Kuntosali
• FysioterapiaHierontaa opiskelijatyönä
• Infrapunasauna
• TO 20.4 klo 19 teematunti

“Venytellen vetreäksi”, hinta 7 €
• Kesäksi kuntoon tehoryhmä toukokuussa,

lisätietoa netissä tai paikan päällä.
Tehoryhmät ma ja to 17:30-19, la 13:30-15

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

http:// kuntoneva.kotisivukone.com

AVOINNA
MA-TO 8-19:45

PE 8-17:45
LA 11-15:00
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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

HAUTAKIVET-
KAIVERRUKSET

HIERONTAA, KAUNEUDEN-
HOITOA,  KUNTOSALI

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

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

KIINTEISTKIINTEISTKIINTEISTKIINTEISTKIINTEISTÖÖÖÖÖVVVVVÄLITYÄLITYÄLITYÄLITYÄLITYSTSTSTSTSTÄÄÄÄÄ
PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVELLÄVELLÄVELLÄVELLÄVELLÄ

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

KIINTEISTÖNVÄLITYS RAKENTAMINEN
RAUTA JA LVI

Teijo Särkelä
0400 495 445

Arto Aittokumpu
0400 158 258

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

REMONTIT, KORJAUKSET
KIINTEISTÖHUOLLOT

ja

TAKSIT

0400 388 231
Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

TAKSIPALVELUT

LLLLLVI- jaVI- jaVI- jaVI- jaVI- ja
RRRRRautaautaautaautaautatartartartartarvikvikvikvikvike Oye Oye Oye Oye Oy

LVI -työt, sähkötyöt ja
peltityöt paikallisesta

liikkeestä!
Varastotie 2

p. 08 823 510
www.lvijarauta.fi

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

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
http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

IETIN RATTAAT Ky

P. 0208 389 015
Jukolantie 47 93100 Pudasjärvi erkki.tauriainen@pp.inet.fi

HINAUKSIA

Yrittäjä!

Liikehakemisto on

edullista ilmoitustilaa!

Ilmoita
liikehakemistossa.
Ota yhteys
p. 040 1951 732

leikkaa talteen

Keskustan varapuheenjohta-
ja, kansanedustaja Antti Ran-
takangas vieraili Keskustan
Pudasjärven kunnallisjärjes-
tön kevätkokouksessa sun-
nuntaina 11.4.

Rantakankaan mukaan
valtio elvyttää taloutta monin
eri keinoin.

-Tämän vuoden budjetis-
sa velkaa lisätään yli 12mil-
jardia euroa. Tämä varmistaa
sen, ettei perusturvaa ja kun-
tien valtionosuuksia leikata,
kuten edellisen laman aikana
1990-luvun puolivälissä teh-
tiin. Päinvastoin parannetaan
perusturvaa, alimpien päivä-
rahojen korotuksin, kunnal-
lisen perusvähennyksen lä-
hes kaksinkertaistamisella,
ruokaveron alentamisella ja
takuueläkkeellä, joka korot-
taa vuoden päästä alinta elä-
keturvaa.

-Eduskunnassa käsittelys-
sä olevassa lisäbudjetissa pa-
nostetaan nuorisotyöttömyy-
den hoitoon ja telakoiden vai-
keuksien helpottamiseen 77
miljoonaa euroa, asuntora-

“Hallitus
elvyttää monin
tavoin”

kentamisen korkotukea lisä-
tään myös. Tulevalla viikol-
la ratkaistaan uusiutuvan
energian tukipaketti. Siinä on
tarkoituksena nostaa puun-
käyttötavoite energiaksi 15
miljoonaan kuutioon nykyi-
sestä viidestä kuutiosta. Tätä
edistetään uudella haketus-
tuella ja piensahojen sähkön-
tuotannon tuella. Näiden vai-
kutus merkitsee tuhansia
työpaikkoja maakuntiin.
Tuulivoiman ja biokaasun
syöttötariffit tulevat voimaan
ensi vuoden alusta. Ydinvoi-
man lisärakentamisessa Poh-
jois-Suomi on vahvoilla,

Simo tai Pyhäjoki ovat toden-
näköisimmät sijoituspaikat.
Tämä ratkaisu tuo valtavasti
uusia työpaikkoja.

Rantakangas muistutti,
että kuntien valtionosuuksia
ja yhteisöveron jako-osuuk-
sia lisättiin tälle vuodelle.

-Yhdessä kuntien omien
toimien kanssa niillä varmis-
tetaan kuntapalveluiden saa-
tavuus tulevaisuudessakin.
Pudasjärvelle, jossa on erityi-
sen merkittävää niin sanottu
harvaan asuttujen kuntien
erityistuki. (ht)

Kansan-
edustaja
Antti
Ranta-
kangas
vieraili
Pudas-
järvellä.

Kienasojan silta
uusitaan Kipinäntiellä
Skanska Infra Oy Oulusta to-
teuttaa huonokuntoisten
maantiesiltojen korjauksia
Pohjois-Pohjanmaalla Oulus-
sa ja ympäristökunnissa. Työ
perustuu Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen
Siltopa II palvelusopimuk-
seen, joka kestää vuodet
2008-2015. Pohjois-Pohjan-
maalla rakennuttajana toimii
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus.

Tulevan kesän aikana on
suunniteltu korjattavan kah-
deksan siltaa, joista ensim-

mäinen työmaa on Pudasjär-
vellä Kipinäntiellä oleva Iijo-
keen laskevan Kienasojan yli
menevä silta. Sen korjaustyöt
alkoivat maanantaina 12.4 ja
työn on suunniteltu valmis-
tuvan kesäkuun puoleen vä-
liin mennessä, kertoi Skans-
ka Infran työmaapäällikkö
SeppoValtanen. Hän kertoi,
että tulevana kesänä korjatta-
vien siltojen korjaukset on
tehty viime kesänä ja niiden
perusteella yhdeksi kohteek-
si valittiin Kienasojan yli me-
nevä silta.

Puurakenteinen silta on
kuusi metriä leveä ja pitkä.
Sen puukansi ja kaiteet uusi-
taan, laitetaan pengerkaiteet,
korjataan keilasortumat ja sil-
lan teräspalkit paikkamaala-
taan. Pudasjärven Kipinästä-
Yli-Iin tieltä lähtevä Kipinän-
tie on suljettu sillan korjauk-
sen ajan liikenteeltä. Jalan-
kulkijat pääsevät kuitenkin
sillan yli Seppo Valtasen
mukaan varajärjestelyjen
avulla. (ht)
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Kansainvälinen julistebiennale Kansainvälisen julistekilpailun
ympäristöjulisteiden sarjan 32 parasta julistetta Syötteen luonto-
keskuksessa. 3.4. - 27.4.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus Lisätie-
dot syote@metsa.fi 0205 64 6550 .
Eilispäivän tiellä - L. M. Montgomeryn elämä ja san-
karittaret Pudasjärven kirjastossa  14.4. klo 17.30. Sisko
Ylimartimo Lapin yliopistosta luennoi kirjailija Montgome-
ryn maailmasta ja kirjoista. Vapaa pääsy, tervetuloa!
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.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran Tupailta Irja ja Eero
Hakalalla ke 14.4. alkaen klo 19.00.
Eurooppalainen nuorisotiedotuspäivä ja InBody-mit-
taus 17.4. klo 11-18. Nuorisotiloissa Kirjastotalolla  Järjes-
täjä  Vapaa-aikapalvelut. Lisätiedot Tarja Väisänen
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi 040 526 2765.
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.
16. Paavo Kuosmanen Maraton, 1.5. klo 11.00 Liikuntahallilla.
Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat.
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). Järjestäjä Taivalkosken Moottoriker-
ho ry Lisätiedot Teppo Niskasaari, tepponiskasaari(ät)hotmail.com
045 138 6960.
Kuusamo Nature Photo Aiemmin ilmoitettu Salarakkaan hää-
tö -näyttely 1.5. - 29.7.Syötteen luontokeskuksessa  on PERUTTU
ja tilalla nähdään suosittu KUUSAMO NATURE PHOTO  -luonto-
kuvakilpailun parhaimmisto.
Tanssit Möykkälässä Puhoksella 1.5. Esiintyy Raimo Laamanen
& Pohjoisen tähti.  Järjestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.
Kesätanssit Hampushallilla
1.5. klo 21-01.Tanssiorkesteri Tuovilat Järjestäjä Iinattijärven
Nuorisoseura ry
Tanssit Möykkälässä Puhoksella 22.5. Esiintyy Taimo Löfin yhtye
Järjestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven
kaupungin www-sivujen tapahtumista ja Syötteen tapahtumia
löytyy lehdestä erikseen. 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!

Syötteen tapahtumia
RINNETAPAHTUMIA
Samsung JAM Sessio 17.4. klo 14. Hiihtokeskus Iso-Syöte, Etu-
rinteet. Tule kisamaan kuka vetää komeimmin ja korkeimmin! Huip-
pupalkinnot! Samsungin videokameroita (U10), kausari seuraa-
valle kaudelle ja muuta mukavaa yllätystä! Ilmoittaudu ennakkoon
kisaan
 parkkimanageri@syotesnowpark.com
Altaan *Ylitys *Lasku Aika: 24.4. klo 12.00. Hiihtokeskus Iso-
Syöte, Takarinteet. Kuka pääsee altaan yli, kuka tipahtaa! Tule
seuraamaan hullun hauskaa kauden päätöstapahtumaa. Pisim-
mälle selvinnyt voittaja palkitaan ensi kauden kausikortilla. Ta-
pahtuman jälkeen Pärjä tarjoaa saunan osallistujille.

RAVINTOLATAPAHTUMIA
Tanssiorkesteri Dreams 16.4. - 17.4. alkaen n. klo 21 Pano-
raama-Ravintolassa. Snapsibaarissa dj alkaen klo 22. Tervetuloa!
Karaoke Legenda 2010 semifinaali , 24.4. klo 21.00  - 23.00
Kisa alkaa Hotelli Iso-Syötteen Panoraama-ravintolassa n. klo
21:00.

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, Tuure Kil-
peläinen, Ville Leinonen ja Wilma.

MUITA TAPAHTUMIA
Kansainvälinen julistebiennale
Kansainvälisen julistekilpailun ympäristöjulisteiden sarjan 32
parasta julistetta Syötteen luontokeskuksessa. 3.4. - 27.4.  Jär-
jestäjä Syötteen luontokeskus Lisätiedot syote@metsa.fi 0205
64 6550 .
Kuusamo Nature Photo
Aiemmin ilmoitettu Salarakkaan häätö -näyttely 1.5. - 29.7.Syöt-
teen luontokeskuksessa  on PERUTTU ja tilalla nähdään suosit-
tu KUUSAMO NATURE PHOTO  -luontokuvakilpailun parhaim-
misto; Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia. Luontokuva-
uskilpailun neljän sarjan voittajakuvat.Sarjat: Luova-, Luomu- ja
Nuortensarja sekä Paras Kuusamossa otettu kuva.

Yleinen
1. Tarmo Liekola 3,777 kg, 2. Matti
Soronen 1,920 kg, 3. Eero Juutinen
1,208 kg, 4. Sauli Harju 1,174 kg, 5.
Sampo Nevala 1,072 kg, 6. Esa Vä-
häkuopus 0,878 kg, 7. Aukusti Nie-
melä 0,685 kg
Naiset
1. Irja Säkkinen 1.121 kg, 2. Eila so-
ronen 0.665 kg, 3. Oili Vähäkuopus
0,298 kg
Nuoret
1. Pekka Kouva 0,382 kg, 2. Teemu
Suorsa 0,164 kg, 3. Ilari Harju 0,154
kg, 4. Hemmi Karppinen 0,149 kg,
5. Taito Karppinen 0,126 kg, 6. Jani
Ylitalo 0,123 kg

M. PEKKALAM. PEKKALAM. PEKKALAM. PEKKALAM. PEKKALA
MAALAMAALAMAALAMAALAMAALAUSLIIKEUSLIIKEUSLIIKEUSLIIKEUSLIIKE

- tasoite- ja
maalaustyöt

- tapetointi
- laatoitus
- julkisivujen

pinnoitteet ja
saneeraustyöt

puh. 040 581 7403

OTA YHTEYTTÄ JA
PYYDÄ TARJOUS

Yli-Siuruan Metsästys-
seuran jäsenten

väliset pilkkikilpailun
tulokset

Liekolammella 10.4.

• ilmalämpöpumput

• maalämpöpumput

• ilma/vesi-lämpöpumput

• poistoilmalämpöpumput

• aurinkokeräinjärjestelmä

• lämmöntalteenottolaitteet

Markkinoiden
laajin IVT-valikoima

Markkinoiden laajin pumppuvalikoima

Lämpimästi tervetuloa!

Lämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaamminLämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaamminLämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaamminLämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaamminLämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaammin
IVTIVTIVTIVTIVT-maalämpöpumpulla-maalämpöpumpulla-maalämpöpumpulla-maalämpöpumpulla-maalämpöpumpulla

IVT-Center Zeppelin
Kauppakeskus Kempele
IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9 M-Tavaratalo
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com

INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

- RIKASTU REILUSTI

INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

- RIKASTU REILUSTI

1h+tupakeittiö, WC/ kylpyhuone.  Vuokra 420 +
sähköön 50 € /kk.  Vuokratakuu yhden kk:n
vuokra. Kirjalliset hakemukset 22.4.10 mennessä
nimellä:  Vuokraus,  Syötteen kyläyhdistys,
Särkisuontie 12,  93280 Syöte

TUULILASIT
Henkilö- ja pakettiautoihin

MYYNTI JA ASENNUS

T:MI PUDAS-LASI
p. 0400 241 533

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

Vuokrattavana
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PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Vuoden 2009 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus
on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja
hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden
näkymistä.

Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalol-
la kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä
www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 7.4.2010
Kaupunginhallitus

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 odotusaika
linjalla on kohtuuttoman pitkä. Tästä johtuen pyydäm-
me teitä asioimaan puhelimitse seuraavan ohjeistuksen
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 teillä,
joita käytetään pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 100 met-
rin matkalta ja jotka eivät muuten ole kaupungin hoidossa.
   Avustuksen saamiseksi vuodelle 2010 on tehtävä hakemus kau-
pungintalon asiakaspalvelupisteestä tai internetistä saatavalle lo-
makkeelle, joka tulee toimittaa asiakaspalvelupisteeseen tai tekni-
seen toimistoon keskiviikkoon 21.4.2010 klo 15.00 mennessä. Ha-
kemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.
   Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa on esitettävä kahden
jäävittömän henkilön todistus tien pituudesta ja kartta tiestä.

   Vuonna 2009 kunnossapitoavustusta saaneiden teiden osalta uut-
ta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien pituus, asuttujen talouksi-
en lukumäärä tai muut olosuhteet eivät ole muuttuneet.
   Tekninen lautakunta käsittelee kunnossapidon avustusperusteet
maaliskuun aikana. Avustuksien maksatus suoritetaan edellisvuo-
den tapaan suoraan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille
touko-kesäkuussa.

Teiden erityisavustukset
Sillan tai rummun korjaukseen tai uusimiseen, ojankaivuun tai muu-
hun kunnostukseen myönnettävä erityisavustus on haettava vuo-
sittain.
   Erityisavustukset käsitellään toukokuussa.  Erityisavustuksesta il-
moitetaan erikseen ja avustus maksetaan tarkastuksen jälkeen to-
sitteita vastaan.
   Erityisavustushakemukset tulee jättää kaupungintalon asiakas-
palvelupisteeseen tai tekniseen toimistoon viimeistään keskiviik-
kona 5.5.2009 klo 15.00 mennessä. Hakemuslomakkeita on saata-
vissa kaupungintalolta tai internetistä.

Lisätietoja antavat
Terttu Määttä puh. 040 7545084 ja erityisavustuskohteista Kauko
Seppänen puh. 0400 384162

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tekninen lautakunta

TEIDEN KUNNOSSAPITO- JA
ERITYISAVUSTUKSET VUODELLE 2010

Klo 10 Kokoontuminen Ravintola Revontulessa Safaritalossa,
josta jakaannutaan eri aktiviteetteihin. Vaihtoehtoina moottori-
kelkkailua, hiihtoa, laskettelua, kävelyä. Moottorikelkkailuun osal-
listuville etukäteisvaraus.

Klo 15-16 lounas ja yhteistä illanviettoa, iltaohjelmaa sekä yöpy-
minen. 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 SyYrittäjäilta pe 16.4 SyYrittäjäilta pe 16.4 SyYrittäjäilta pe 16.4 SyYrittäjäilta pe 16.4 Syötteelläötteelläötteelläötteelläötteellä
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
yrittäjien virkistyspäivä Syötteellä.

Pudasjärven Yrittäjät ry

KIPINÄÄ KYLILLE
-hankeilta ke 21.4. klo 19

Paukkerinharjun kylätalolla

- Hankkeen projektisuunnittelija Miia Latvala kertoo
mahdollisuuksista auttaa tekemään asioita oman
kylämme hyväksi.

- Erityisenä huomion kohteena ovat nuoret!

- Hankkeessa opastetaan myös kyläsuunnitelman
teossa ja annetaan tietoa eri elinkeino- ja yhteis-
työmahdollisuuksista.

- Hanketta rahoittaa pääosin Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto.

Jongun kyläyhdistys, Päivi Vesteri, 040 - 5905 143

email: paivi.vesteri@pudasjarvi.fi

Jongun alueen kyläyhdistys ry

Kaikenikäiset ovat tervetulleita
keskustelemaan kylän tulevaisuutta

koskevista asioista!

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.

Lesosten sukutapaaminen on lauantaina 15.5.2010 Uudella
Seurahuoneella Oulussa klo 12.00. Juhlassa on luvassa muun
muassa vienankarjalaisia runoja, jotka on kirjoittanut veneh-
järveläinen Paavo Lesonen. Lisäksi juhlassa esiintyy tanssiyh-
tye Trio Serkkuset. Venehjärveläinen Santeri Lesonen on lu-
pautunut kertomaan Venehjärven kylästä ja siellä asuneista
Lesosista.

Tapaamisessa pääteemana tulee olemaan sukuseuran pe-
rustaminen. Tärkeää myös on, että juhlassa on varattuna aikaa
sukulaisten kanssa rupatteluun ja yhteisten kokemusten jaka-
miseen. Tapaamiseen voi myös ottaa mukaan sukututkimusai-
neistoa, jota käydään virallisen osuuden jälkeen läpi.

Ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2010 mennessä, arkisin
klo 9-15 Uusi Seurahuoneen puhelinnumeroon 0201432200
tai sähköpostitse: myyntipalvelu@uusiseurahuone.com

Tarkempi ohjelma tulee viimeistään toukokuun alussa Les-
osten blogisivulle. http://lesonensuku.vuodatus.net/. Sivuilla on
myös muut osallistumisohjeet. Sukutapaamiseen voi tulla jo-
kainen Lesonen- sukujuuret omaava jälkeläinen tai siihen avio-
liiton kautta liittynyt, joita asuu myös Puolangan, Pudasjärven,
Taivalkosken sekä muun Kainuun ja Koillismaan alueella. Lisä-
tietoja voi myös kysellä Sari Heimoselta 0447341772 tai
sari.heimonen@wippies.fi.

Lesoset kokoontuvat Ouluun
KAAVOITUSKATSAUS
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Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo
Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

RANUAN
KENKÄTALOON

naisille,
väri: beige
ja musta

Saimme uuden erän

14,5014,5014,5014,5014,50

56,5056,5056,5056,5056,50KUOMA -lenkkaria
miehille,
väri: musta59,5059,5059,5059,5059,50

KOKO

PERHEEN

KENGITTÄJÄ

West Coast
vapaa-ajan kenkä

naisten

79,-79,-79,-79,-79,-
miesten

99,-99,-99,-99,-99,-
tyttöjen ja poikien huppareita, alk.

Sievin kumisaapas, alk. 49,5049,5049,5049,5049,50

lasten lenkkikenkä-
valikoima parhaimmillaan,

alk.21,0021,0021,0021,0021,00

NHK-Keskuksella avajaiset

Filosofian maisteri Teppo Räisänen (keskellä) väitteli viime viikon perjantaina Oulun yli-
opistossa. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Gerald Kane Carroll School of Mana-
gement – Boston Collegesta. Kustoksena toimi professori Harri Oinas-Kukkonen Oulun
yliopistosta.

Teppo Räisänen tutkii
sosiaalisen median merkitystä
Filosofian maisteri Teppo
Räisänen väitteli viime vii-
kon perjantaina Oulun yli-
opistossa. Väitöskirjassaan
hän selvitti organisatorisen
tietämyksen syntymistä ja
käyttämistä uuden sukupol-
ven IT-työkalujen avulla.
Vastaväittäjänä toimi apu-
laisprofessori Gerald Kane
Carroll School of Manage-
ment – Boston Collegesta.
Kustoksena toimi professori
Harri Oinas-Kukkonen Ou-
lun yliopistosta.

Perinteisesti organisaatiot
ovat luottaneet palkattujen
asiantuntijoiden mielipitei-
siin, apuun ja päätöksiin toi-
mintansa kehittämisessä.
Nykytiedon mukaan, orga-
nisaatiot pystyisivät itse asi-
assa säästämään resursseja ja
tuottamaan monessa tapa-
uksessa parempia päätöksiä
unohtamalla kalliit asian-
tuntijat ja keskittymällä ta-
vallisten ihmisten mielipitei-
siin.

Organisaatioiden kannal-
ta ongelma on, miten valjas-
taa käyttäjämassat palvele-
maan organisaation tarpeita.
Jokaisella käyttäjällä on
omat mielipiteensä ja orga-
nisaatioiden pitäisi pystyä
aggregoimaan yksittäisten
käyttäjien mielipiteet pää-
töksen tekoa tukevaksi tie-
doksi.

-Yksi keino miten organi-

saatiot pystyvät tähän on
sosiaalinen media. Wikit,
blogit, twitter ja erilaiset so-
siaaliset verkostot kuten Fa-
cebook tarjoavat erinomai-
sen lähtökohdan uuden tie-
don generointiin ja aggre-
gointiin, todetaan Teppo
Räisäsen väitöskirjassa, joka
suomenkielinen nimi on
Kaikki yhden ja yksi kaikki-
en puolesta.

Internet luo
hiljaista tietoa
Teppo Räisänen on lähesty-
nyt sosiaalista mediaa tietä-
myksen hallinnan kannalta.
IT-teknologia mahdollistaa
monen käyttäjän yhtäaikai-
sen yhteyden tietoon ja toi-
siin käyttäjiin. Käytännössä
tällä tarkoitetaan tänä päivä-
nä internet-yhteyttä.

- Uuden tiedon syntymi-
nen alkaa siitä, että yksittäi-
set käyttäjät tuottavat uutta
hiljaista tietoa sisäistämällä
eksplisiittistä tietoa. Yhtey-
denpidolla käyttäjät jakavat
hiljaista tietoaan muiden

käyttäjien kanssa.
Vaikka nykyteknologia

mahdollistaa hyvin moni-
mutkaisten sovellusten ke-
hittämisen, antavat väitös-
kirjan tulokset ymmärtää,
että monimutkaisten sovel-
lusten sijasta tietämyksen
syntyä tukevat järjestelmät
on suunniteltava helppo-
käyttöisiksi, jopa yksinker-
taisiksi.

- Tällöin ymmärrys ei
synny niinkään syvällisen
pohdinnan tuloksena, vaan
sen syntyä edesauttaa jatku-
va altistuminen uusille aja-
tuksille, mielipiteille ja asi-
oille, joita sovellukset ja
muut käyttäjät tarjoavat.
Tällaisissa sovelluksissa on
se hyvä puoli, että ne voivat
pystyä houkuttelemaan
käyttäjikseen suuria määriä
ihmisiä. Mittaamalla käyttä-
jämassojen käyttäytymistä ja
aggregoimalla heidän mieli-
piteitään pystyy organisaa-
tio synnyttämään uutta tie-
toa.

- Jotta tiedosta olisi orga-

nisaatiolle hyötyä, oli se ol-
tava sellaisessa muodossa,
että sitä pystytään käyttä-
mään käytännön ongelmien
ratkaisuun. Erityisen arvo-
kasta on, jos tieto on jaoteltu
pienempiin, ohjemaisiin osa-
kokonaisuuksiin, jotka suo-
rittamalla voidaan ratkaista
ongelma.

- Ehkä paras esimerkki
tällaisen ohjemuotoisen tie-
don voimasta on Suomessa
havaitut valelääkärit. Vaik-
ka heiltä puuttuu suurin osa
oikean koulutuksen saaneen
lääkärin hiljaisesta tiedosta,
ovat he pystyneet oppikirjo-
ja ja ohjeita noudattaen toi-
mimaan lääkärin ammatissa
suurimmalta osalta uskotta-
vasti.

Väitöskirjatyössä havait-
tiin lisäksi lukuisia muita
keinoja tietämyksen synnyn
tukemiseen. Ongelmana on
lähinnä se, miten tiedon oi-
keellisuuteen voi luottaa ja
miten oikean tiedon joukos-
ta suodatetaan pois virheel-
linen ja ei-relevantti tieto.

- Ehkä parhaiten sosiaali-
sen median hyödyt ja haitat
on esittänyt Steve Carell
amerikkalaisversiossa TV-
sarjasta The Office: “Wikipe-
dia on paras keksintö ikinä.
Kuka tahansa voi kirjoittaa
mitä tahansa, mistä tahansa.
Tästä tietää, että sieltä saa
parasta mahdollista tietoa.”

Äskettäin tohtoriksi väitelleen Teppo
Räisäsen sukujuuret ovat Pudasjärvellä.

Hänen vanhempansa Pentti ja Rauni
Räisänen asuvat Pudasjärven Korpisella.
Tepon äiti, Rauni Räisänen on Pudasjärvi-

lehden toimittaja.

NHK-Keskus Oy avasi uu-
den toimipisteen Pudasjär-
velle. Rehuun sekä tehok-
kaaseen kotieläintuotan-
toon keskittyvällä NHK-
Keskus Oy:llä on perjantai-
na 16.4 oman toimipisteen
avajaiset osoitteessa Teolli-
suustie 12.

Avajaispäivänä on
NHK:n maahantuomien
työkoneiden, lypsyrobot-
tien ja oheislaitteiden esit-

telyä sekä Valtra traktorien
koeajoa. Paikalla on maa-
hantuojien edustajia ja päi-
vän aikana on kahvitarjoilu.

Toimipisteessä on laaja
varaosa- ja tarvikevalikoima
lypsyrobotteihin ja työkonei-
siin, kertoo työkonemyyjä
Janne Pietilä. Maatiloilla
kiertävinä huoltomiehinä
toimivat Kari Hyttinen ja Ju-
hani Kiviranta.

Myyntimiehenä Oulusta

käsin toimiva Markku Tör-
mikoski kertoi, että Pudas-
järven toimipisteestä käsin
hoidetaan NHK-Keskuksen
työkoneiden ja tuotteiden
myyntiä sekä huoltoa ja va-
raosapalvelua Oulu-Koillis-
maan alueella sekä alkuvai-
heessa myös Etelä-Lappiin.

NHK-Keskus on koko
Suomen alueella toimiva,
vuonna 1990 perustettu per-
heyritys, jonka päätoimi-

paikka on Hämeenlinnas-
sa. Lypsyrobotteja yritys
on toimittanut maitotiloil-
le vuodesta 2001 lähtien.

–Tarkoituksemme on
kehittää nykypäivän mai-
totilojen jokapäiväistä elä-
mää, kertoo Törmikoski.

Heimo Turunen


