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Voimaannuttavaa
viestintää

Karhupajalla lue
sivulta 2.

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

lippu 10 € sis.ep

TULOSSA mm.

Lauantaina 24.4.

Kisällit

30.4. Ketola & Witikainen
1.5. Tapio Nevala
6.5. Päivätanssit klo 14-17
8.5. Virpi Piippo

Pe ja la myös
KARAOKE

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco
Perjantaina DJ Eki
Lauantaina DJ Jari

Uudet ja vanhat
hittitoiveet.

Kumpanakin päivänä!

Kauttamme LVI-,
sähkö-, sekä

peltisepäntyöt
ammattitaidolla

LVI- JA Rautatarvike Oy
Varastotie 2 Pudasjärvi p. 08-823 510

www.lvijarauta.fi

- vesikourut
- kattoturvatuotteet
- “pätkä pellit”
- valokatteet

SUORAAN VSUORAAN VSUORAAN VSUORAAN VSUORAAN VARASARASARASARASARASTTTTTOSOSOSOSOSTTTTTAAAAA
HETI MUKAAN!HETI MUKAAN!HETI MUKAAN!HETI MUKAAN!HETI MUKAAN!

Kautamme kaikki
rakennuspeltityöt

- perukirjat,
- perinnönjaot,
- testamentit,
- kauppakirjat,
- oikeudenkäynnit yms.

LAKIASIAINTOIMISTO
LUUKKONEN

§
varatuomari,

julkinen kaupanvahvistaja
Hannu Luukkonen

Kauppatie 4, Pudasjärvi,
p. 040 587 3884

posti@lakiluukkonen.fi

yli 20 vuoden kokemuksella

Yhteydenotot myös iltaisin
ja viikonloppuisin
p. 040 587 3884

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

PANORAAMA-
RAVINTOLASSA

tervetuloa!

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

- Kolotukseen hevoslinimentit
- Kaupungin halvin koiranruoka,
  myös vehnättömät

Kauppatie 2 puh. 08 821 337
www.anonase.com
08-821 337

- Kalaverkot- ja liinat, nnnnnyt huippuvyt huippuvyt huippuvyt huippuvyt huippuvalikalikalikalikalikoimaoimaoimaoimaoima

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

KEVÄÄN
KÄSILAUKUT
SAAPUNEET

250g

069

LAPIN LIHAN
RASVATON
PALVIKINKKU

nyt

kg

LAPIN LIHAN
MEETWURSTI
II SIIVU

nyt395

250g

kpl099

HK:N

nyt
400g

099
nyt

240g

149

PORTIN
WIENINLEIKE

nyt
1kg

prk069

INGMAN
JOGURTIT

nyt
800g

199
nyt

9900

GREATLAND
KAASUGRILLI
SIVUPOLTTI-
MELLA

nyt nyt

TUPLA
KING SIZE

tankopkt rs

115L

BETONIMYLLY

nyt

PYÖRÄTELINE
5:LLE
PYÖRÄLLE

2hp 43cc

11900
nyt

KOTIVARAN
GOUTER-
MAKKARA

HYUNDAI
KEVYTRAIVURI

5 ERI VÄRIÄ

195

LAAJA
VALIKOIMA
ILMAPALLOJA

alk

pss

PORTIN
KAISER-
SALAATTI

125g

019

POWER COW
VANUKKAAT

nyt

4 prk

200
nyt

DEL MONTE
ANANASPALA

175

100-150g

pkt187 pkt

20 KPL:N
TIKKARINAUHA

TROLL
KARKKIPUSSIT

nytnyt

150

2kpl
nyt

BOCO
NAISTEN
SUKAT

150

2 paria

MAKSA-
MAKKARA

19900 3950

4 pss

200
nyt

GOLDEN STAR
MAUSTE-
PUSSIT

1l

199
nyt

GOLDEN STAR
RYPSIÖLJY

plo

6,4 kg
nyt

VAASAN
KOULUNÄKKI

2195

343/kg

ltk

pss

KEVÄT UUTTA
TYTTÖJEN
HIUSKORISTEET
JA POMPULAT

195 pkt 1590

alk

200

KUKKIEN JA
VIHANNESTEN
SIEMENET

3 pss

MAITOSUKLAA JA
KARAMELLI

prkrs
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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 16/2010-lehti 16/2010-lehti 16/2010-lehti 16/2010-lehti 16/2010

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

teille kaikille, jotka kunnioititte rakkaamme
Timo Kullervo Ylitalon

muistoa ja otitte osaa suruumme.

Siunaus toimitettu 10.4.2010 läheisten läsnä ollessa.
Omaiset

Lämmin kiitos

Voimaannuttavaa viestintää Karhupajalla
Karhupajan nuorten yhteenveto Aunen puheesta: “Mukaansa tempaava, avartava, mielenkiintoinen, ajatuksia
herättävä, opettava ja sanoinkuvaamattoman hyvä puhe.”

Puolangan seurakunnan väkeä vieraili sunnuntaina huhtikuun 11. päivänä Korpi-
sen kylätalolla olleessa seurakuntien yhteisessä messussa. Messuun osallistui rei-
lut 30 henkilöä. Kuvassa ehtoollista jakamassa kirkkoherra Hannes Seppänen Puo-
langalta yhdessä kirkkoherra Oskari Holmströmin kanssa. (rr)

Kunnioitettavan määrän elä-
män- ja työnantajakokemus-
ta kerännyt Aune Ekdahl
vieraili Karhupajalla kerto-
massa työnantajan näkökul-

Kirjakauppiasyrittäjä Aune Ekdahl vieraili
Karhupajalla ja piti puheen työelämän ku-
vioista. (Kuva Jarmo Eskola)

la mahdollisella tavalla hy-
väksi.  Jos “avaimet” jostain
syystä joutuvat joskus huk-
kaan, nuorella/työntekijällä
on mahdollisuus pyytää
työnantajalta “etsimisapua”.

Positiivisella ja muutos-
halukkaalla asenteella pärjää
purjehtiessa elämän ja työ-
elämän vaativilla vesillä.

Työharjoittelija Jari Tolk-
kinen kyseli toisilta pajan
nuorilta Aunen puheen nos-
tattamia vaikutelmia, joista
koostui monipuolinen yh-
teenveto: mukaansa tempaa-
va, avartava, mielenkiintoi-
nen, ajatuksia herättävä,
opettava ja sanoinkuvaa-
mattoman hyvä puhe.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja,
Karhupaja

masta tärkeitä asioita nuorel-
le työnhakijalle. Kaiken pe-
rustana on oma ITSE, jota
rakennetaan sisäisiä ja ulkoi-
sia ominaisuuksia kehittäen

ja huoltaen.
Aune kannusti nuoria

pyrkimään rohkeasti ihmi-
syyteen, luotettavuuteen ja
vastuullisuuteen  välttämäl-

lä vääränlaista kovuutta ja
välinpitämättömyyttä itseä
ja toisia kohtaan. Työnanta-
jan huomio kiinnittyy työn-
hakijan ulkoiseen olemuk-
seen monelta kantilta. Ryh-
dikäs olemus, siistit asian-
mukaiset vaatteet ja hillitty
ehostus ja “hyökkäämättö-
mät” hajusteet huomioidaan
varmasti.

Positiivinen asenne työ-
paikkaan, työtovereihin, asi-
akkaisiin ja itse työhön nä-
kyy rohkeana toimimisena ja
asiallisena työhön ja työssä
noudatettavien sopimusten
noudattamisena.

“Oma elämäsi on aartee-
si” toteutuu Aunen ohjeis-
tuksessa haluna vaikeuksis-
ta ja taakoista huolimatta
pyrkiä elämässä eteenpäin
käyttäen omissa käsissä ole-
via elämän avaimia parhaal-

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 25.4.
klo 10, saarnaa Oskari Holm-
ström, avustaa Jaakko Sääs-
kilahti, kanttori Jukka Jaak-
kola. Gideonit mukana ju-
malanpalveluksessa ja esitte-
levät työtään kirkkokahveil-
la. Kirkkokahvit rippikoulu-
salissa.

3-vuotiaiden synttärit
seurakuntakodissa su 25.4.
klo 13.00, kirkkohetki ja juh-
la.

Ystävän kammari
seurakuntakodissa ti 27.4.
klo 12-14.

Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon
yläkerrassa ma 26.4. klo 18.

Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 28.4. klo 10-
13.

Rovastikunnallinen
lastenjuhla
Kiimingissä Helatorstaina
13.5. Juhla alkaa kirkkohet-
kellä Kiimingin kirkossa klo
12, sen jälkeen ruokailu seu-
rakuntakeskuksessa. Ruo-
kailun jälkeen esiintyy Tai-
ka-Petteri. Lähtö Pudasjär-
veltä seurakuntakodin pi-

hasta klo 11, paluu takaisin
juhlaan jälkeen n. klo 15.30.
Retki on ilmainen. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranviras-
toon ti 4.5. mennessä, puh.
08-8823100.

Satumuskari
seurakuntakodissa ma 26.4.
klo 16-17.15.

Perhekerho
seurakuntakodissa to 22.4. ja
to 29.4. klo 10-13 , ma 26.4.
klo 10-13. Petäjärinteen ky-
lätalossa perhekerho ke 28.4.
klo 10-13.

Lapsiparkki
seurakuntakodissa ke 28.4.
klo 10-13.

Kuorot:
Nuorisokuoro to 22.4. ja to
29.4. klo 16.30, kirkkokuoro
to 22.4. ja to 29.4. klo 18.00.
Lapsikuoro to 29.4. klo 17.

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:
Myyjäiset ja seurat Hirvas-
kosken ry:llä la 24.4. klo 19.
(Iivari Jurmu). Myyjäiset ja
seurat Sarakylän koululla pe
23.4. klo 19., lauluseurat Sa-
rakylässä Heidi ja Taisto
Mannisella su 25.4. klo 19.
Lähetysseurat: Iinattijärvellä
Terttu Pintamo-Kenttälällä
to 22.4. klo 18, Aittojärvellä
Riitta ja Hannu Hiltulalla pe
23.4. klo 19, Korpisella Mer-
ja ja Heikki Putulalla la 24.4.
klo 18, Kurenalla seurakun-

takodissa su 25.4. klo 17.
(Pekka Tervo ja Kalle Laiva-
maa).

Riekinkankaan
hautausmaan
kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittai-
siin työsuhteisiin 16 vuotta
täyttäneitä nuoria. Työaika
ajoittuu kesä-heinäkuulle.
Ilmoita kiinnostuksestasi
30.4. mennessä joko puheli-
mitse 08 8823100 tai sähkö-
postitse  pudasjarvi.srk@evl.fi.

Kastettu:
Casper Eliel Ojala, Toivo Jal-
mari Tuomaala, Mirella An-
nikki Karvonen

Haudattu:
Unto Johannes Hiltunen 84
v, Pentti Olavi Kukka 51 v

Puolangan seurakunnan väkeä Pudasjärvellä

Hartaus

Päivän antifonin alusta (Ps. 66: 1) saatu nimitys ju-
bilate (= riemuitkaa) muistuttaa pääsiäisajan luontees-
ta. Seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnousemusta
ja voittoa kuolemasta ja suuntaa katseensa uuteen elä-
mään taivaassa, minne Jeesus on mennyt valmista-
maan omilleen sijaa. Kristityt odottavat “ikävöiden
sitä kaupunkia, joka tulee” (Hepr. 13: 14). Jeesuksen
ylösnousemus on jo nyt tehnyt heidät uusiksi luomuk-
siksi. Kun Kristus palaa takaisin, heistä tulee hänen
kirkastetun ruumiinsa kaltaisia.

Jumalan kansan koti-ikävä
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Pudasjärven Yrittäjät ja Pu-
dasjärven kaupungin elin-
keinotoimi järjestivät yrittä-
jäillan Syötteellä ravintola
Pärjänkievarissa perjantaina
16.4.

Iltaan osallistui reilut 30
yrittäjää. Yrittäjäyhdistyk-
sen pitkäaikainen hallituk-
sen jäsen Aune Ekdahl toi-
votti osallistujat tervetul-
leeksi, jonka jälkeen Pauli
Särkelän hanurimusiikin
säestyksellä kajautettiin yh-
teisesti nuoruusmuistoja
laulu. Illan aikana oli useita
puheenvuoroja ja yritysesit-
telyjä sekä Mikko Kälkäjä
esitti kaupungin ajankohtai-
set elinkeinouutiset. Lopuk-
si oli ruokailu, jonka jälkeen
oli yrittäjäyhdistyksen  ke-
vätkokous. Ilta jatkui kes-
kustelun merkeissä, jonka

pikapuoliin.
-Meidät on otettu uusina

yrittäjinä Syötteellä hyvin
vastaan ja olemme kokeneet
paikallisten yrittäjien kanssa
hyvää yhteishenkeä ja alu-
eelta on ollut talven mittaan
positiivista uutisointia. Tääl-
lä on paljon pieniä yrityksiä,
joilla kaikilla yhteinen pää-
määrä; saada Syötteelle pal-
jon ihmisiä. Ensi syksynä jat-
kamme toimintaa ja pyrim-
me sitä yhdessä puolisoni
Sannan kanssa kehittämään.
Nyt oli alueella noin 200
vaunua. Tavoitteena on saa-
da vaunumäärään kasvua,
koska paikkoja on kaikkiaan
345. Osa paikoista on päivä-
kävijöiden käytössä, kertoi
Kimpimäki.

Pekka Kimpimä kertoi
samalla yrittäjäkollegansa

kailutoimialan kehittymises-
tä ja saadaan tietoa, miten
toimintaa tulisi kehittää.
Virkkunen kertoi tulevan
kesän toiminnasta. Lauantai-
na 22.5. on Euroopan kansal-
lispuistopäivän retki Vattu-
kuruun ja illalla luontokes-
kuksella Syötteen 10-vuotis-
juhla. Latva-Kouvan maise-
miin suuntava luonnonkuk-
kien päivän retki järjestetään
sunnuntaina 20.6 sekä Perin-
nepäivä Rytivaarassa 17.7.
Lisäksi luvassa on pyöräily-
aiheinen tapahtuma heinä-
kuussa.

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä positiivinen tulos
Iso-Syötteen rinnetoiminnot
omistava teollisuusneuvos
Jorma Terentjeff kertoi, että
Hiihtokeskus Iso-Syötteen

kaan ei odotusten mukainen.
Saman suuntaisia uutisia on
Suomen muista hiihtokes-
kuksista ja toimialalla vede-
täänkin henkeä syvään lähi-
tulevaisuudessa. Se merkit-
see sitä, että tulevalle kau-
delle suunniteltuja joitakin
investointeja tullaan siirtä-
mään.

Tulevaisuudessa huo-
miota kiinnitetään sähköi-
seen markkinointiin. Virtu-
aalimaailmaan tullaan kehit-
tämään erilaisia ihmisiä kiin-
nostavia elementtejä muun
muassa tietokonepelejä, jois-
sa Syöte on esillä. Luppove-
si tekojärven valmistuminen
on tärkeää alueelle. Tuleva-
na syksynä vettä tullaan
käyttämään ensilumen hiih-
toladun lumettamiseen ja
seuraavana vuonna järvive-
den avulla on mahdollista
lumettaa jopa 24 tykillä yhtä
aikaa rinteitä ja saada ne syk-
syllä pikavauhtia laskettelu-
kuntoon.

-Syötteen tulevaisuus on
valoisa, mutta lisänäkyvyyt-
tä tarvitaan. Menestyminen
vaatii kuitenkin voimakasta
yhteismarkkinointiin panos-
tamista, jossa ovat kaikki
alueen yrittäjät mukana. Lii-
an monet Suomessa ja maa-
ilmalla eivät vielä tiedä Syöt-
teestä, vetosi Terentjeff. Hän
kertoi myös Oulun kaupun-
gin kanssa yhteistyöstä, jos-
sa Oulu on ottamassa Syöt-
teen omaksi kaupungin tal-
viurheilukeskukseksi. Kau-
punki käyttää huomattavan
summan rahaa kotimaan- ja
kansainväliseen markki-
nointiin, jossa Syöte tulee
olemaan mukana. Oulu tun-
netaan teknologiakaupunki-
na ja tulevaisuuden toimin-
noilla ja markkinointipon-

nistuksilla pyritään Oulu te-
kemään tunnetuksi myös
matkailukaupunkina.

Koria napikka
golfkentän nimeksi?
Pudasjärven kaupungin ke-
hittämispäällikkö Mikko
Kälkäjä kertoi, että Luokka-
vaarassa on kaavoitettu 150
uutta lomatonttia, joiden
myynti alkaa kahden viikon
kuluttua. Tonttimyynnin
yhteydessä markkinoidaan
Luppovesi järven ympärille
rakennettavaa golfkenttää.
Sen nimeksi matkailuyrittä-
jä Atte Särkelä esitti Kori-
anapikkaa, joka on ollut golf-
kentän paikalla olleen suu-
ren lähteen nimenä jo vuosi-
satoja sitten.

Suomen virallisessa mat-
kailumarkkinoinnissa on
Lapin rajaa laskettu siten,
että se kulkee juuri Oulun
yläpuolella, eli siinä Pudas-
järvi kuuluu Lappiin, joka
ulkomaan markkinoinnissa
on tärkeää.

Pidä huolta itsestäsi!
Yrittäjän jaksamisesta ja hy-
vinvoinnista puhui Koillis-
maan Kuntonevan yrittäjä
Katja Huurinainen.

-Työ ei saisi nousta elä-
mäksi, vaan yrittäjän pitäisi
ehtiä myös harrastamaan
välillä jotain mukavaa. Tee
työtä, että perhe ja parisuh-
de olisi kunnossa. Tarvit-
semme riittävästi unta ja
hyvä olisi, jos ennen nukku-
maan menoa pystyisimme
rentoutumaan eli pitäisi pyr-
kiä saamaan työasiat pois
mielestä ennen nukkumaan
menoa! Käytä hyvää sänkyä
ja tyynyä.

Työpaikalla pitäisi perus-

Koillismaan Kuntonevan yrittäjä Katja Huurinainen veti ohjelman välillä lyhyen jumppatuokion.

asiat olla kunnossa. Siihen
kuuluu hyvä työilmapiiri,
jossa työntekijöiden ja työn
antajan välillä on avoin vuo-
rovaikutus ja kannustava il-
mapiiri. Henkilökunnalle
kannattaa antaa hyvää pa-
lautetta ja heitä tukea. Vas-
tuuta kannattaa jakaa ja luot-
taa työntekijöihin. Yrittäjän
kannattaa pitää itsestään
huolta ja eikä myös unohtaa
naurun lahjaa.

Oulunkaaren ja
Osuuspankin
kuulumiset
Oulunkaaren yritysasiamies
Ilkka Pirttikoski kertoi, että
yritysten nettolisäys viime
vuonna oli 12 yritystä. Hän
kehotti ottamaan yhteyttä,
kun yritys tarvitsee apua ke-
hittämisavustushakemusten
tekemisissä ja kun tarvitsee
yritysneuvontaa. –Olen tar-
vittaessa käytettävissä myös
illalla tai jopa viikonloppu-
na eli silloin kun yrittäjällä
on aikaa, totesi Pirttikoski.

Pudasjärven Osuuspan-
kin toimitusjohtaja Teuvo
Perätalo kertoi pankkitoi-
minnan kasvaneen viime
vuonna yli 10 prosenttia, sa-
moin talletusten ja luotonan-
nan olleen kasvussa. Korko-
katteen laskeminen näkyi
pankin tuloksessa, tulokses-
sa, joka kuitenkin oli olosuh-
teisiin nähden hyvin tyydyt-
tävä. Perätalo kannusti
myös pohdiskelemaan suo-
jautumista koron nousun
varalta sekä valmistautu-
maan nyt viimeistään
SEPA:an ja e-laskutuksen
käyttöönottoon.

ohessa perehdyttiin tavallis-
ten lavatanssien saloihin
sekä laulettiin karaokea ka-
ravaanareitten ja loma-asuk-
kaiden kanssa. Seuraavana
päivänä olikin sitten yrittä-
jien perinteinen, keväinen
virkistyspäivä.

Kimpimäet jatkavat
Pärjänkievarilla ensi
syksynä
Olemme profiloituneet per-
heiden paikaksi, kertoi ra-
vintola- ja Caravan Pärjän-
kievarin isäntä Pekka Kim-
pimäki.

-Viime talvi oli Syötteen
yrittäjille pitkien pakkasten
vuoksi haasteellinen ja pää-
siäisen tienoilla alkanut
äkillinen ilmojen lämpiämi-
nen toi loskakelit. Siitä huo-
limatta olemme tyytyväisiä
viime talveen. Laitamme ra-
vintolan kiinni vappuna,
mutta vaunualue pysyy
avoimena ja sen päivystyk-
sen järjestäminen hoidetaan

kiinteistöalan yrittäjä ja si-
joittaja Leevi Hakolan suun-
nitelmista alppikylätyyppis-
ten loma-asuntojen rakenta-
misesta Syötteen keskus-
taan. Hankkeen selvitystyö
on käynnissä ja jos kaikki
menee suunnitelmien mu-
kaan rakentaminen alkaa
kahden vuoden kuluttua,
kertoi Kimpimäki.

Syötteen kansallispuisto
täyttää 10 vuotta
 Metsähallituksen Syötteen
Luontokeskuksella on alka-
nut Syötteen lumoa  -hanke,
jossa muun muassa kehite-
tään alueen luontomatkailua
ja selvitetään, millaisia mat-
kailutoimintoja voidaan jär-
jestää luonnonsuojelualueil-
la, kertoi projektipäällikkö
Veikko Virkkunen Syötteen
Luontokeskuksesta. Syöt-
teellä toteutetaan tulevan
kesän ja syksyn aikana yri-
tystutkimus, jonka avulla
saadaan tietoa Syötteen mat-

rinteet päästiin avaamaan
ennätyksellisen varhain eli
lokakuun puolessa välissä
samaan aikaan Rukan kans-
sa ensimmäisten rinteiden
joukossa Suomessa. Alku
näyttikin oikein hyvälle,
mutta sitten tuli kolme kuu-
kautta kestävä pakkaskausi,
joka vaikutti alentavasti las-
kettelijoiden määrään. Toi-
nen vastoinkäyminen oli
brittilaskettelijoiden suun-
nan muutos muihin maihin
valuuttakurssien kallistumi-
sen vuoksi, joka vähensi lii-
kevaihtoa 15 %. Myös säh-
kön hinnan kallistuminen oli
ikävä uutinen joulun jälkeen.
Positiivisia asioita oli alku-
kaudesta avatun lumimaan
saama hyvä vastaanotto ja
toimintaa tullaankin jatka-
maan ja kehittämään tuleva-
na kautena.

Vastoinkäymisistä huoli-
matta Iso-Syötteen hiihto-
keskuksen tulos tältä kau-
delta on positiivinen, jos-

Virkistävään jumppatuokioon osallistumassa Atte Särkelä, Kalevi Malinen, Pekka
Kaijala, Pekka Niemitalo, Aki Niemitalo ja Esko Piipponen.

Teollisuusneuvos Jorma Terentjeff, matkailuyrittäjä Pekka Kimpimäki ja Pudasjärven kau-
pungin kehittämispäällikkö Mikko Kälkäjä näkivät, että Syötteellä on valoisa tulevaisuus.

Heimo Turunen
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Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Pudasjärven Yrittäjien kevätkokous: Pudasjärven Yrittäjät piti

kevätkokouksen perjantaina
16.4 ravintola Pärjänkieva-
rissa Syötteellä. Kokoukseen
osallistui 15 henkeä. Avauk-
sen suoritti yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja Heikki
Parkkila, puheenjohtajana
toimi Teuvo Perätalo ja sih-
teerinä Pirjo Haapala.

Hyväksytyssä toiminta-
kertomuksessa todettiin Pu-
dasjärven Yrittäjillä olleen
vilkasta toimintaa viime
vuonna. Jäseniä oli vuoden
lopussa 121. Hallituksen pu-
heenjohtajana toimi Harri
Piipponen, varapuheenjoh-
tajana Aune Ekdahl ja sihtee-
rinä Pirjo Haapala. Muut
hallituksen jäsenet olivat
Pekka Niemitalo, Timo Vä-
häkuopus, Pekka Kaijala,
Jukka Kuha. Hallitus ko-
koontui kuusi kertaa.

Kuluneen vuoden yhtenä
teemana on ollut kaupungin
päätösten vaikutuksen huo-
mioonottaminen yrittäjätoi-
mintaan. Yrittäjät pohtivat,
miten yrittäjäjärjestö voisi
edesauttaa kunnallisia päät-
täjiä lisäämään päätöstensä
yritysvaikutusten huomi-
oonottamista.

Pudasjärven kaupungin
kanssa on lisätty yhteistyös-
tä järjestämällä yrittäjien.
aamukahvitilaisuuksia kau-
punginjohdon kanssa. Näis-
sä tilaisuuksissa yrittäjillä on
ollut mahdollista tuoda esil-
le keskeisimmät asiat omas-

Pirjo Haapala esittelemässä toimintakertomus. Hänen vasemmalla puolen kokouksen puheenjohtajana toiminut
Teuvo Perätalo.

sa yritystoiminnassaan.
Keskustan kehittämisfoo-

rumi on ottanut kantaa tori-
alueenkehittämiseen, yrittä-
jien yhteismarkkinointiin ja
Kuusamontien liikenteelli-
siin järjestelyihin.

Pudasjärven yrittäjät
päätti kannustaa nuorten
yrittäjyyskoulutusta osta-
malla osuuden Salippo
Oy:stä, joka on yläasteen
yrittäjäryhmän harjoittelu-
yritys. Pudasjärvi Markkinat
järjestettiin 3-4 7 2009. Näyt-
teilleasettajia oli reilusti yli
100 ja kävijöitä arviolta yli 10
000. Yrittäjät järjestivät arpa-
jaiset, jossa oli päävoittona
Kontiotuotteen aitta. Vuo-
den merkkihenkilönä julkis-
tettiin Reijo Kossi.

Kaupungin järjestämiin
yrittäjäiltoihin osallistuttiin
aktiivisesti ja niissä on ollut
aina myös Yrittäjäyhdistyk-
sen puheenvuoro.

Linja-autoretki tehtiin
Turvetta ja Timantteja kesä-
teatteriin Toppilan Möljälle
Ouluun. Siellä oli Oulusta ja
eri puolilta maakuntaa arvi-
olta 700 yrittäjää.

Joulunavaus järjestettiin
yhdessä paikallislehden ja
Pudasjärven Seurakunnan
kanssa. Pikkujoulun yhtey-
dessä palkittiin Vuoden yrit-
täjänä Heikki Parkkila, yri-
tys H&S Parkkila Oy. Palkit-
semisessa oli mukana Pu-
dasjärven kaupunki.(ht)

Joukkueen tasaisuus ja kova
henkinen kantti tuli esiin tiu-
kassa välieräpelissä Seinäjo-
kiLentistä vastaan. Moraali-
seksi loppuotteluksi ristitty
peli oli turnauksen jännittä-
vin. PuU voitti ensimmäisen
erän huikean esityksen jäl-
keen 25-16. Toisen erän voit-
to näytti jo karkaavan
SeLe:lle. SeLe johti jo erää
lukemin 22-11. PuU pelasi
aivan uskomattoman loppu-
erän pommittaen vaikeilla
syötöillä vastustajan vas-
taanoton sekaisin. Erävoitto
Pudasjärvelle 28-26. Käsittä-
mätön voitto suoraan 2-0 ja
paikka finaaliin.

Kaikkien yllätykseksi fi-
naalivastustajaksi tuli lop-
puturnauksen yllätysjouk-
kue Pieksämäki. PuU sai vä-
lieräpelin voitosta sellaisen
latauksen, että joukkuetta ei
pysäyttänyt enään mikään.
Loppuottelu oli koko ajan
PuU:n hallinnassa. PuU ku-
kisti Pieksämäen Tsempin
suoraan 2-0(25-19)(25-22) ja

PuU Suomen mestariksi
Pudasjärven Urheilijoiden B-pojat jatkoivat
pohjoisen menestystä lentopallorintamalla

viikonloppuna Virroilla. PuU voitti SM-
lopputurnauksessa kaikki pelaamansa viisi

ottelua häviämättä erääkään. Parhaat pelinsä
PuU:n pojat pelasivat juuri oikeaan aikaan, eikä

kenellekään jäänyt epäselväksi kenelle
mestaruus kuuluu.

voitti ansaitut kultamitalit.
Joukkueen suurin vah-

vuus oli tasaisuus. Yhtään
heikkoa lenkkiä ei joukku-
eessa ollut.

PuU:n joukkue hitsautui
kauden aikana yhteishengel-
tään loistavaksi  porukaksi.
Joukkue pelasi iloista lento-
palloa ja kentällä oli pelaa-
misesta nauttivia poikia. Fik-
susti ja hyvin käyttäytyvien
poikien kanssa oli ilo kiertää
pelikenttiä. Sen huomasivat
myös suurin osa vastustajis-
ta ja he olivat vilpittömästi
iloisia Pudasjärven Urheili-
joiden menestyksestä. “Teil-
le se kuuluu”, tuli monen
katsojan ja valmentajan
suusta Virtain liikuntahallil-
la.

B-poikien Suomen Mestarit 2010: Ville Pirinen, Taneli Lukkari, Arttu Ronkainen, Roope Siliämaa, Aleksi
Väyrynen, Eelis Karinen, Elviss Krastins, Tomi Rajaniemi, Lauri Oulasmaa. Valmentajat: Juha Pirinen,
Vesa Pesälä, Petri Karinen

Kultamitalijoukkueen pelaajat ja vanhemmat haluavat erityisesti kiittää Pudasjärven Ur-
heilijoita ja lentopallojaostoa saamastaan tuesta ja kannustuksesta kauden aikana.
Kiitos myös seuraaville joukkueemme tukijoille: Pudasjärven Osuuspankki, S-Market Pudas-
järvi, Metsäpesälä, Riipisen Riistaravintola, PaKa
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Pienet vesiesteet piristivät
mukavasti matkantekoa.
Huikeaa!

NHK-Keskuksen liiketoi-
minta-alueita ovat työkoneet
Valtran tarktoeihin asti,
Lely-karjatalous- ja -lypsyro-
botit, atk- ja kameramyynti,
autokalusteet sekä tilaneu-
vonta, automaattilypsyn ti-
laneuvonta, Robora-pihat-
toknseptit ja Robora/Robo-
gas suunnittelupalvelu.

Toimipisteessä on laaja
varaosa- ja tarvikevalikoima
lypsyrobotteihin ja työkonei-
siin. Pudasjärven toimipiste-
estä hoidetaan NHK-Kes-
kuksen työkoneiden ja tuot-
teiden myyntiä sekä huoltoa
ja varaosapalvelua Oulu-
Koillismaan alueella sekä al-
kuvaiheessa myös Etelä-
Lappiin.

Pudasjärven toimipisteen

Torstain safarin jälkeen ajat-
telin lievällä kauhulla seu-
raavaa aamua ja lähtöä koko
päiväksi ajamaan moottori-
kelkkasafaria 30 muun ihmi-
sen kanssa. Tarkoitus olisi
ajaa vähintään 80 kilometriä
ja ajallisesti 6-8 tuntia. Toki
meitä olisi kaksi muutakin
opasta, Remco ja Lasse, mut-
ta en tiennyt asiakkaista
muut kuin että he ovat suo-
malaisia ja vaatimuksena on
se, että on aikaisempaa ko-
kemusta. Reitti oli mennyt
pitkän lämpimän kauden ja
runsaan käytön takia jo mel-
ko huonoksi ja paikoittain
puhkikin, vesipaikoista pu-
humattakaan.

Aamulla klo 10 otimme
Sami Pikkuahon vetämän
Fixi:n porukan vastaan, an-
noimme kaiken tarvittavan
kelkkailuvarustuksen ja me-

NHK-Keskus Oy aloitti  Teollisuustiellä
Maa- ja karjatalousyrittäjän palvelupiste

NHK-Keskuksen uudessa toimipisteessä Pu-
dasjärvellä Teollisuustie 12:ssa maatalousyrit-

täjät saavat raskaan sarjan tuotteet, tuotantoko-
neet ja niiden huollon samasta pisteestä. NHK-

Keskuksen nimi juontaa sanoista Nurmen-
Hyöyty-Käyttö. NHK:n toimipiste on täysin uusi

alanpalvelu Pudasjärvellä.

miehitykseen kuuluvat ro-
bottihuollon ekspertti Kari
Hyttiinen, työkonehuoltaja
Mika Aspegren ja työkone-
myynnisä Janne Pietilä.
Myyntimiehenä Oulusta toi-
mii Markku Törmikoski.

NHK-Keskus on koko
Suomen alueella toimiva,
vuonna 1990 perustettu per-
heyritys, jonka päätoimi-
paikka on Hämeenlinnassa.
Lypsyrobotteja yritys on toi-
mittanut maitotiloille vuo-
desta 2001 lähtien.

Pudasjärven toimipaikan
avajaisissa 16. päivä huhti-
kuuta kävijät osallistuivat
arpajaisiin, jossa voittona oli
miniläppäri. Sen voitti Reijo
Kouva Ranualta.

Pudasjärvellä avattu NHK-Keskus Oy:n toimipiste on täyden
palvelun talo karja- ja maatalousyrittäjille. Toimipisteestä tapah-
tuu koneiden ja laitteiden myynti, huolto ja varaosapalvelu mm.
Valtraan ja Lely -lypsy- ja rehunkäsittelykoneisiin.

NHK-Keskuksen tiimi valmiina palvweluun: robottihuo-
ltaja Kari Hyttinen, työkonehuoltaja Mika Aspegren ja
työkonemyyjä Janne Penttilä. Kuvasta puuttuu Oulus-
ta käsin myyntimiehenä toimiva Markku Törmikoski.

Työpäivä moottorikelkan selässä
nimme antamaan ajoinfon
kelkkahallin eteen. Kerroim-
me myös reitin kunnosta,
mikä ei tuntunut haittaavan
juurikaan ketään, mitä nyt
paria ensikertalaista…

Saatuamme ryhmän liik-
keelle, suuntasimme kiertä-
mään Syöteympyrää. Pidim-
me toki muutaman tauon,
keräsimme tai siis allekirjoit-
tanut peräoppaana keräsi
reitiltä löytyneitä kelkan
osia, osa meiltä, osa joltakin
aiemmalta matkaajalta.

Tarkoitus oli ajaa Syöte-
ympyrän jälkeen Taivalkos-
ken suunnalla olevalle Pirin-
järven laavulle taolle, mutta
sitten kaikki muuttui. Yksi
kelkoistamme sammui yllät-
täen. Tutkittuamme perin-
pohjaisesti kaikki syyt löytä-
mättä vikaa, huomasimme,
että kone oli yksinkertaises-

ti leikannut kiinni. Ei autta-
nut muu kuin ottaa käyttöön
‘plan B´, eli jättää hetkeksi
kelkka, ajaa asiakkaan kans-
sa laavulle ja palatessa kelk-
ka hinaukseen.

Sovimme, että minä otan
ko. kelkan hinaukseen, kos-
ka ryhmän piti ajaa vielä
kymmeniä kilometrejä saa-
vuttaakseen sovitun mää-
rän. Remco lähtikin jatka-
maan matkaa Lassen ollessa
peräoppaana.

Hehän olivatkin ajaneet
kokonaisuudessaan 84 kilo-
metriä. Jätettyään minut hei-

dän matkansa jatkui takaisin
kohti Syötettä ja Hanhilam-
men kodalle, jossa odotti
keittolounas ja nokipannu-
kahvit. Syötyään hyvin he
olivat jatkaneet matkaa läpi
metsien, yli kohtalaisen ve-
tisen suon ja saapuneet Pik-
ku-Syötteen rinteiden juu-
reen. Aiemmin viikolla oli
sovittu Syötekeskuksen hen-
kilökunnan kanssa ajosta
länsirinteillä. Hehän olivat-
kin nauttineet ‘kuin hullut
puurosta´ ajamisesta todella
hyvällä alustalla ristiin ras-
tiin, mutta ehdottomasti tur-
vallisesti ! Oli kuulemma ol-
lut kuin piste iin päälle hy-
välle reissulle.

Niin, se minun safarini
sitten. Lynxhän veti rikkou-

Kelkkaletkassa oli
30 kelkkaa

Kevätauringossa oli mu-
kava ottaa välillä rennosti.
Ei Sirpalla työhuolet paina-
neet!

tunutta kelkkaa mukavasti –
kunnes hyytyi…

Nykittyäni aikani ja tar-
kistettuni kaiken mahdolli-
sen – eikä käyntiin, ei autta-
nut muu kuin lähteä talsi-
maan kohti lähintä tietä ja
soittaa joku hakemaan.

Ryhmä tulikin aikanaan,
toiset vähän väsyneempiä
kuin toiset, mutta kaikki vai-
kuttivat todella tyytyväisil-
tä päivään. Se olikin meille
oppaille paras kiitos pitkäs-
tä päivästä ja tehdystä työs-
tä.

Kun asiakkaat olivat jät-
täneet varusteensa, meidän
oli aika lähteä pelastamaan
kelkkamme suolta.

Matti Puolakanaho
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Liikenne-, ulkoalueiden
ja liikuntapaikkojen

kunnossapito
yksityiselle yritykselle

Teknisen toimen säästötavoitteiden vuoksi:

Pudasjärven kaupungin talouden tasapainostussopi-
mukseen liittyen tekninen toimi on palvelutuotannos-
saan tarkastellut toimintamalliaan, jossa mallia voidaan
muuttaa tai omaa toimintaa kehitetään. Tähän saakka
liikenneväylien, yleisten alueiden, kiinteistöjen ulkoalu-
eiden ja liikuntapaikkojen ylläpito on hoidettu kaupun-
gin omana työnä.

Säästötavoitteisiin liittyen vaihtoehtona tekninen toi-
mi laski oman tuotannon hinnan sekä vertailun vuoksi
pyysi tarjouksen edellä mainituista töistä niin sanottu-
na alueurakkana.

Tarjouksia saatiin seitsemältä urakoitsijalta, joista
halvimman tarjouksen teki JT Sevice Oy Kempeleestä.
Yrityksen tarjoama hinta oli teknisen toimiston oman
tuotannonkin hintaa alhaisempi ja näin esitettiin tiis-
taina 20.4 kokoontuneelle kaupunginhallitukselle, että
liikenneväylien, yleisten alueiden, kiinteistöjen ulkoalu-
eiden ja liikuntapaikkojen yläpitotöiden alueurakka an-
netaan kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen
tehneelle JT Service Oy:lle 1.6.2010 alkaen.

Säästöä kaupungille yli miljoonan euron alueurakas-
sa laskettiin tulevan 235 000 euroa, joka on hyvä pään-
avaus teknisen toimen talouden tasapainottamisohjel-
maan kuuluvalle 388 000 euron säästötavoitteelle. Kau-
punginhallitus hyväksyi teknisen toimen esityksen, jo-
ten kesäkuun alusta lähtien edellä mainitut kaupungin
omana työnä tehdyt työt tekee JT Service Oy.

Iältään nuori, 31-vuotias Jus-
si Tuohino aloitti yrittäjänä
jo 16-vuotiaana, kun osti tur-
veurakointityöskentelyyn
sopivan traktorin. Ostoon
tarvittiin isä avuksi, koska
Jussi alaikäisenä ei saanut
lainaa omalla nimellään.

–Verojen maksussa ei ikä
kylläkään ollut esteenä, Jus-
si muistelee.

Alkuvuosina Tuohino toi-
mi kesällä turveurakoitsija-
na ja teki talvella lumitöitä
Pohjois-Pohjanmaalla, La-
pissa ja jonkin verran myös
pohjoisessa rajan takana
Ruotsin puolella. Armeijan
alokasaikana piti saada nuo-
ren yrittäjän lomaa jo kol-
men päivän kuluttua, kun
oli käytävä korjaamassa yri-
tyksen työmaalle särkynyt
auto ja turvetraktori.

Myöhemmin yritys laa-
jentui maanrakennus- ja kai-
vuriurakointialalle ja alkoi
kasvaa voimakkaasti. Kone-
kannan kasvu ja henkilökun-
nan lisääntyminen antoi
mahdollisuuden aloittaa
suurten kokonaisurakoiden
tarjoamisen, joissa aloitettiin
käyttämään myös aliurakoit-
sijoita. Maanrakennus- ja
kaivuritöiden lisäksi kesäai-
kana yritys on hoitanut kun-
nille ja kaupungeille ulko-
alueiden kunnossapidot, jo-
hon kuuluu kiinteistöt, ties-
töt, piha-alueet, puistojen ja
urheilualueiden ympärivuo-
tinen kunnossapito, uima-
rannat, latutyöt ym vastaa-
via töitä. Yritys urakoi ra-
kennusten pohjatyöt koko-
naispakettina, kunnallistek-

Menestyksen salaisuus
toiminnan kehittäminen

JT Service Oy uusi alueurakoitsija Pudasjärvellä:

Pudasjärven kaupungin liikenneväylien, yleisten alueiden, kiinteistöjen
ulkoalueiden ja liikunta-paikkojen yläpitotöiden alueurakkakilpailun

voittanut kempeleläisen JT Service Oy:n yrittäjä Jussi Tuohino kertoo
olevansa iloinen uudesta työkohteesta Pudasjärvellä, jossa aloittaa työt

kesäkuun alusta tänä vuonna.

henkilökunta toimivat tei-
den, piha-alueiden ja katujen
aurauksissa ja -hoitotöissä,
moottorikelkkareittien ja ur-
heilualueiden, hiihtolatujen
ym. ylläpidossa.

Henkilökuntaa on noin
40, kesäaikana yli 50. Lisäk-
si käytetään huomattava
määrä aliurakoitsijoita. Ko-
nekantaa on yli 100 yksik-
köä; kaivurit, traktorit, kul-
jetuskalusto, vesistörakenta-
misen lautta, kiinteistöhuol-
tokoneet jne.

Yrittäjä Jussi Tuohino on
opiskellut koko ajan yritys-
toimintansa aikana. Aluksi
hän luki ylioppilaaksi ja on
syventänyt armeijan jälkeen
tuotekehitystietojaan am-
mattikorkeakoulun konetek-
niikan linjalla. Yrityksen
yksi menestyksen salaisuus
on ollut se, että Tuohino on
ollut koko ajan kiinnostunut
koneiden toiminnan kehittä-
misestä.

-Töissä näkee miten kone
toimii, mutta aina on jotain
parantamista.

Yritys on myös pyrkinyt
siihen, että on pystytty tar-
joamaan kokonaispalveluja
yhdestä osoitteesta ja kone-
kantaa löytyy riittävästi suu-
riinkin urakoihin. Tämä on
tuonut suuria asiakkaita ja
mahdollistanut myös työ-
alueiden laajentumisen pää-
kaupunkiseudulle ja kesä-
kuun alusta myös Pudasjär-
velle.

Kansainvälinen toiminta-
kin kiinnostaa ja muun mu-
assa yritysten nimien valin-
nassa se otettu jo huomioon.

Heimo Turunen

Nuori yrittäjä Jussi Tuohino palkittiin vuonna 2008 Kempeleen Vuoden Yrittäjänä.
Mukana palkintoa noutamassa oli myös työmaapäällikkö Juha Leskelä. (kuva Hei-
mo Turusen kuva-arkisto)

LC Pudasjärven kustanta-
ma, vuonna 2008 tehty Pal-
velu- ja Puhelinhakemisto
Pudisluuri uusitaan. Uudis-
tamistyöt aloitettiin helmi-
kuussa ja hakemisto on tar-
koitus tulla valmiiksi touko-
kuun alussa. Tavoitteena on
saada pudasjärvisten yritys-
ten, yksityisten, kaupungin,
seurakunnan ja muiden yh-
teisöjen numerotiedot mah-
dollisimman kattavasti Pu-
dasjärvisille käyttöön. Hake-
misto jaetaan jokaiseen talo-
uteen ilmaiseksi, mutta
lionsklubi tarjoaa viimeker-
taiseen tapaan kuitenkin
mahdollisuuden vapaaeh-
toiseen maksuun hakemis-
tosta, jonka tuotto menee
Pudasjärvellä nuorten päih-
teiden ja huumeiden käytön
vastaiseen työhön sekä muu-
hun nuorisotyöhön Pudas-

Pudisluuri uusitaan
– vielä ehtii muutoksia

järvellä. LC Pudasjärvi on
hakenut lahjoitusten vas-
taanottamiseen Koillismaan
poliisilaitokselta rahankerä-
ysluvan. Yritykset voivat
ostaa hakemistoa 6 euron
hintaan, samoin yksityiset
esimerkiksi autossa käytettä-
väksi.

Hakemiston tekemisestä
on tehty sopimus VKK-Me-
dia Oy:n kanssa, joka on teh-
nyt myös kolme aikaisem-
paa hakemistoa. Yrityksestä
kerrotaan, että Pudasjärvel-
le jaettiin helmikuussa “Tar-
kista numerosi” –lehti Pu-
dasjärvi-lehden välissä, jos-
ta kaikki ovat voineet tarkis-
taa omat tietonsa ja tarvitta-
essa tehdä muutokset leh-
dessä olevien ohjeiden mu-
kaisesti. Yrityksiin on otettu
yhteyttä myös puhelimitse.
Jos johonkin yritykseen ei
vielä ole otettu yhteyttä, ha-
kemiston tekijä toivoo, että
soitettaisiin 08-334 166 tai lä-
hetettäisiin sähköpostia
vkkmedia@vkkmedia.fi.

Samalla tavalla myös yk-
sityiset voivat vielä ilmoittaa
ke 28.4 saakka tietonsa hake-
mistoon tai tehdä muutokset
ja päivitykset. Tietojen jul-
kaiseminen luettelo-osassa
on maksutonta, mutta Pu-
disluurissa on vielä hyvää il-
moitustilaakin tarjolla.

Lionsklubista Pudisluu-
rin tekemisessä vastuuhen-
kilönä toimii Teuvo Peräta-
lo.

niikan rakentamiset sekä
tiestöjen kunnossapidot. Vii-
mevuosina on tehty myös
vesistöjen väylien hoitotöitä.
Erikoisosaamisen alueella on
kuntien ja kaupunkien leik-

kipuistojen turvallisuuden
lisäämiseen tähtäävät työt
muun muassa Kumix –tur-
va-alustojen sopimusasenta-
miset Pohjois-Suomessa.

Talviaikana kalusto ja

Jussi Tuohino vesistön-
hoitotyössä Oulujärven
Kuoston saaressa.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

HURJA REMONTTI ALE!!!
TUOTTEITA PUOLEEN HINTAAN!

-50%GERN
TYÖKALUT JA KONEET

AICON
ILMATYÖKALUT -50%
MAGNUM
TYÖKALUT JA
PORANTERÄT -50%
AMPRO
HYLSYT JA TYÖ-
KALUT -50%
PISLA
TARVIKKEET -50%
PIHA JA TYÖVALAISIMET -50%
PILKKI JA KELKKAHAALARIT -50%
VUORELLISET TYÖHAALARIT
-TAKIT -HOUSUT -50%
FISCHER
RUUVIT, NAULAT JA 
KIINNITYSTAVIKKEET -50%

TORSTAISTA ALKAEN

VUORELLISET KUMISAAPPAAT -50%
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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 peilipöytä, pyöreä ruoka-
pöytä, tv-pöytä. Siistejä, puh. 044 582
2015.

Sisko Ylimartimo Prinssi Edwardin saarella Montgome-
ryn nostalgisissa maisemissa kesällä 2007. Taustalla
on Green Gables eli Vihervaara.

Eilispäivän tiellä – nostalgia-
matkalla menneisyyteen
Olin 14.4.2010 luennoimassa Pudasjärven pääkirjastossa ai-
heesta Eilispäivän tiellä – L. M. Montgomeryn elämä ja sanka-
rittaret. Kerroin ainakin omalle ikäpolvelleni tutusta kana-
dalaisesta nuorisokirjailijasta, jonka tunnetuimpia kirjalli-
sia hahmoja ovat Vihervaaran Anna ja Uuden Kuun Emilia.

Olen kirjoittanut Montgomerysta kirjallisesti painottu-
neen elämäkerran sekä kääntänyt hänen kolme teostaan,
joita ei ole aikaisemmin suomennettu.

Käyntini oli nostalginen muutenkin kuin aiheen puoles-
ta. Palasin paikkakunnalle, jossa olen syntynyt, kasvanut ja
viettänyt elämäni ensimmäiset parikymmentä vuotta. Lap-
suuteni ja nuoruuteni näissä maisemissa ovat ohjanneet tie-
tyllä tavalla myös myöhempää elämääni ja ammatillista
suuntautumistani, taiteen ja kirjallisuuden opintojani.

Työskentelen taidehistorian lehtorina Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnassa. Olen lisäksi Oulun yliopiston las-
tenkirjallisuuden dosentti. Taidehistoriassa erikoistumisalu-
eenani on satujen ja lastenkirjojen kuvitustaide.

Kirjallis-taiteellisen kiinnostukseni lähde on jäljitettävis-
sä ensimmäisiin kouluvuosiini Pudasjärvellä. Perheemme
asui kolme vuotta Pintamolla. Ja kansakoulussa oli kirja-
kaappi, oikea aarrearkku sodan jälkeisiin niukkoihin oloi-
hin syntyneelle ikäpolvelle!

Muistaakseni ainakin kerran viikossa opettajamme Sirk-
ka Isoherranen avasi aarrekaappinsa ja saimme lainata kir-
joja. Löysin Topeliuksen, Grimmin, Andersenin sekä Tuhan-
nen ja yhden yön sadut, jotka hurmasivat paitsi kertomuk-
sina, myös kuvituksillaan: värihehkuista Martta Wendeliniä
ja Rudolf Koivua. “Isona” pääsin tutkijana kirjoittamaan
näistä saduista ja kuvituksista kirjoja ja artikkeleita.

En ole aivan varma, luinko Montgomeryn kirjoja ensim-
mäisen kerran jo Pintamon vuosina vai vasta Kurenalle pa-
lattuamme. Luultavasti luin, olihan Annoja suomennettu
1920-luvulta lähtien. Kansikuvat ovat jääneet mieleeni: Eeli
Jaatista ja Maija Karmaa.

Näin jälkeenpäin Jaatisen polkkatukkaiset ja lyhythamei-
set Anna ja Diana näyttävät moderniudessaan huvittavilta.
Mutta enhän pikku lukijana osannut ajatella, että kuvauk-
sen kohteena oli 1800- ja 1900-luvun vaihde: siten en osan-
nut kaivata periodiin sopivampaa kansikuvaa. Kirjailijan-
kaan nimi ei kannessa sanonut mitään. Kirjojen miljöö Prins-
si Edwardin saari tuntui sadulta ja mielikuvitukselta. Silti
se tuntui myös tutulta.

Kun vuosikymmeniä myöhemmin kävin Prinssi Edwar-
din saarella, tajusin, mistä tutunomaisuus johtui. Saari ja
sen kasvillisuus muistuttavat paljolti suomalaista, lähinnä
eteläisemmän Suomen ilmastoa.

 Nostalgiamatkani synnyinseuduille herkisti. Allekirjoi-
tan sanonnan, jonka mukaan vanhetessaan ihminen on kuin
alas juuriaan kohti taipuva kasvi. Näen nykyisin unia on-
nellisista kesistä Pintamolla. Ja oli todella hauskaa tavata
vanhoja ystäviä ja yli neljänkymmenen vuoden takaisia opet-
tajia!

Sisko Ylimartimo

Sisko Ylimartimo oli viime viikon keskiviikkona luennoi-
massa Pudasjärven kirjastossa. Tilaisuuden lopuksi
yleisö sai juoda teetä ja keskustella. Kuvassa Ylimarti-
mon juttusilla on Terttu Jurvansuu. (Kuva Pirkko Polvi)

Väinämöisen ja Louhen tais-
telu Sammosta päättyi ihme-
esineen hajoamiseen. Osa
sen paloista vaipui mereen,
osan aallot kuljettivat ran-
noille, missä ne toivat vau-
rautta ja rikkauksia kansoil-
le. Hävinnyt Louhi vei mu-
kanaan kannen, mutta van-
noi vielä kostavansa Sam-
mon ryöstön ja sammutta-
vansa auringon.

Ahti ja Ilmari ovat epäto-
dennäköiset ystävykset, sil-
lä niin erilaisia he ovat. Ahti
on komea, kiivas ja hyväpu-
heinen. Ilmari taas on vähä-
sanainen ja vetäytyvä. Heitä
kuitenkin yhdistää surulli-
nen ja hiukan kummallinen-
kin kohtalo: kummankin isä
on vuotta aiemmin kadon-
nut salaperäisellä tutkimus-
matkalla. Poikien yhtye

Kolmetoistavuotias Sal-tyttö
muuttaa isänsä kanssa kau-
punkiin pois rakkaalta koti-
tilaltaan. Salin äiti on jättä-
nyt perheen jokin aika sitten,
ja isä haluaa pois muistojen
keskeltä. Kaupungissa asuu
myös Margaret, isän uusi
ystävä, jota Sal ei luonnolli-
sestikaan haluaisi edes tava-
ta. Pian Sal tutustuu naapu-
rin  Phoebeen, jonka perheen

Elokuvanakin nähtävä hellä
ja armoton kulttiromaani
unelmien haaksirikosta 50-
luvun Amerikassa.

Kun Frank ja April Whee-
ler olivat nuoria ja rakastu-
neita, he uskoivat saavutta-
vansa elämässä jotakin suur-
ta. Mutta Frankista ei tullut
konttorirottaa kummempaa,
ja April on haudannut haa-
veet näyttelijättären urasta.
Kliseinen esikaupunkielämä
tuntuu tuskallisen tyhjältä.
Wheelerit alkavat unelmoi-
da muutosta Pariisiin. Uusi
epäsovinnainen elämä Eu-
roopassa näyttäytyy heille
täydellisenä pakotienä arjes-
ta.

Sydäntäsärkevän myötä-
tuntoisesti ja murhaavan te-
rävästi Richard Yates näyt-

esiintyy kevätjuhlassa. Sen
kunniaksi Ilmari on viritel-
lyt Ahdille soittimen van-
hasta kanteleesta.

Synnynnäinen rock-tähti
Ahti ottaa yleisönsä uhmak-
kaalla soitollaan ja omituisel-
la laulullaan. Juhla päättyy
kuitenkin katastrofiin, kun
kesken Ahdin soolon rehto-
ri vaipuu kaulaansa myöten
koulun pihanurmeen. Pojat
pakenevat kesälomalle, jos-
ta tulee jotain aivan muuta
kuin he ovat etukäteen ku-
vitelleet. Jo sukupolvien ajan
ovat Sammon vartijat varjel-
leet hajalleen joutuneita sir-
paleita estääkseen Louhen
koston. Pohjolan mahti on
kuitenkin taas vahvistumas-
sa. Louhi etsii yhä Sammon
sirpaleita kootakseen niiden
avulla uuden Sammon. Seu-
raukset sirpaleiden viemi-
sestä Pohjolaan olisivat ka-
malat, sillä tähän asti ne ovat
tuoneet maapallolle sen rik-
kaudet. Maailmaa uhkaa nyt
kuivuus, köyhyys ja lopulta
auringon pimeneminen.

Ilmari ja Ahti saavat tie-
tää olevansa Sammon varti-
joiden perillisiä. Isien kadot-
tua on heidän vuoronsa.
Apunaan Ilmarin neuvokas
isosisko Anni ja maaginen
kannel he ryhtyvät seikkai-
luun, jossa he tapaavat toi-
nen toistaan hurjempia ystä-
viä ja vihollisia. Sammon
vartijat on fantasiaa ja huu-
moria yhdistelevä seikkailu-
sarja, joka jatkaa Sammon ta-
rinaa siitä mihin Kalevala jäi.

tää, miten Frank ja April ai-
dompaa elämää tavoitelles-
saan pettävät paitsi toisensa
myös omimman itsensä.

kohtalo auttaa häntä ym-
märtämään omaansakin.

Phoeben perheessä kai-
ken pitäisi olla kunnossa,
mutta myös Phoeben äiti
lähtee pois. Tytöt ryhtyvät
salapoliisityöhön ja saavat-
kin lopulta selville äidin ah-
distavan nuoruudensalai-
suuden. Phoeben äiti palaa
kotiin, mutta Salin äiti ei.

Pala palalta kuva tapah-
tumista kirkastuu, ja lukija
ymmärtää, miksei Salin äiti
tule takaisin - ja kuka on
Margaret. Palkitun amerik-
kalaiskirjailijan nuortenro-
maani on huikaisevan täyte-
läinen ja tunteikas, mutta
myös yllätyksellinen teos. Se
on palkittu kaikkiaan viidel-
lä palkinnolla, joista kuului-
sin on USA:n suurin nuor-
tenkirjapalkinto Newbery
Medal. Sharon Creech on ai-
noana saanut sekä Englan-
nin että USA:n arvostetuim-
mat nuortenkirjapalkinnot.
Kirjailijan ensimmäinen suo-
mennettu teos Rubiininotko
ilmestyi vuonna 2005.

Madonnan neljäs las-
tenkirja on viisas ja vä-
rikäs satu orpopojasta,
kultaisesta kaulako-
rusta sekä lujasta us-
kosta, joka kantaa vai-
keuksien yli.

LUKUVINKKI NUORILLE AIKUISILLE
Creech, Sharon: Kulje kaksi kuuta (2006)

LUKUVINKKI LAPSILLE
Madonna: Abdin seikkailut
(2004)

LUKUVINKKI NUORILLE
Parvela, Timo: Tuliterä (2007)

LUKUVINKKI AIKUISILLE
Yates, Richard: Revolutionary road (2009)

Lukuvinkkejä  Lukuvinkkejä  Lukuvinkkejä  Lukuvinkkejä  Lukuvinkkejä
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L i i k e h a k e m i s t o

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Yrittäjä! Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys
p. 040 1951 732

AUTO- 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

KAHVILA JA RAVINTOLAPALVELUT

HIERONTAA, KAUNEUDENHOITOA,  KUNTOSALI

KELLOT, KORUT

KODINKONEKORJAUS JA SÄHKÖHUOLTO

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

Hierontaa!

p. 0400 882 622

Henriikka Viramo
Varastotie 5
Pudasjärvi

Ajanvaraus
arkisin 8.00-9.00

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

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

•pakokaasumittaukset
bensa/diesel

•Boschin vikakooditesteri
uudemmille autoille

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

Hieroja
Eija Juurikka

Kuntonevassa
tiistaisin

Puistotie 2
Hetekylässä
maanantaisin

Hetekyläntie 1774
Ajanvaraus

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

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• Vakuutus-
  yhtiöiden työt
• Kolarikorjaukset

Autopeltikorjaamo P. Kuopus

Iinattijärvi puh. 040 564 8643

• Tuulilasit - peltiosat
• Ruostevaurio korjaus
• Maalaukset

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

METSÄPESÄLÄ OY

Sotkajärventie 1081
93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 361 886
• Koneellinen puunkorjuu
•  Maanmuokkaukset

PUUNKORJUU
MAANMUOKKAUS

0400 330 444

Muista
kotitalousvähennys!!!

RAKENTAMINEN
KIINTEISTÖHUOLTO

PÄIVYSTYS 24 H

www.msarkela.com

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

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4
PudasjärviPudasjärviPudasjärviPudasjärviPudasjärvi

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

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

• rakentaminen
• jätehuolto

• vaihtolava-auto nosturilla
• Iisi -jätevesijärjestelmät

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN REMONTIT

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

MAKEN
rakennus- ja

huoltopalvelu

p. 040 554 1689
Puolangantie 2431

93350 Jaurakkajärvi

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

TAKSIPALVELUT

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

Olkapääni lähti lauantai-ilta-
päivällä poispaikaltaan enkä
tällä kertaa saanut itse sitä
hoidettua takaisin “koloon-
sa”. Kuljetutin itseni terveys-
asemalle apua saamaan tietä-
en oikean osoitteen olevan
viikonlopulla Oulun päivys-
tys.

Vuodeosaston henkilö-
kunta ei kiireiltään ehtinyt

muuta kuin neuvoa saatta-
jaani toimittamaan minut
ambulanssilla tai taksilla Ou-
luun. Moisen helpon joskin
kovin kivuliaan vaivan takia
en ollut innokas lähtemään
matkustelemaan. Pyysimme
kuitenkin “ampparin” pai-
kalle ja sieltä saapui todella
ammattitaitoiset ja tervejärki-
set Eija ja Ilkka toteamaan ti-

lanteen. Ilkka määritteli vian
helposti hoidettavaksi vieden
vikisijän toimenpidehuonee-
seen ja Eija  antoi oikean roh-
don lihaksien rentouttami-
seksi.

Muutama minuutti ja ol-
kapää oli heidän oikealla am-
mattitaidolla hoidettu oike-
aan paikkaan. Näiden autta-
jien tervejärkisellä toiminnal-

Lukijalta
Tervettä harkintaa ja ammatillisuutta

la säästyin pitkähköltä kitu-
miselta, ambulanssin ei tar-
vinnut lähteä lyhyen ajan si-
sällä viidettä kertaa Oulun
reissulle ja rahaakin säästyi.

Kiitollisena auttajien am-
mattitaitoa ihaillen

Sointu Veivo

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

HAUTAKIVET-
KAIVERRUKSET

SÄHKÖASENNUS
JA -URAKOINTI

Tmi Esko Puurunen
Juhanintie 34, Ranua
puh. 044 0426764

KAIKKI LVI-alan työt
asennukset, korjaukset, osat

Rynkänpuolentie 69B, Ranua

SÄHKÖPALVELU
Esa Petäjäjärvi

~ Sähköasennus ja urakointi ~
puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585

LVI -ALAN TYÖT
TARVIKKEET
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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.
Bingo Hetepirtillä la 24.4. klo 14. Järjestää Hetekylän Nuoriso-
seura ry.
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 Nuo-
risoseura ry
Vapputanssit Hetepirtillä la 1.5. klo 21 - 01. Esiintyy Tanssiyh-
tye Tukkijätkät. Liput 10 €. Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry.
Tulossa kotisivut, www.hetepirtti.net
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!

IVT Nordic Inverter -ilmalämpöpumppujen

tuoteperheelle on myönnetty pohjoismainen

ympäristömerkki ainoana Suomessa.

    Joutsenmerkki on osoitus tuotteen

ympäristöystävällisyydestä ja se myös

takaa, että tuote täyttää sille

asetetut toimivuus- ja

kestävyysvaatimukset

KYSY
TARJOUSTA

Ilmalämpöpumpun
ostajalle 100€:n
lahjakortti
M-Tavarataloon.

IVT Nordic Inverter 12
FR-N -ilmalämpöpumppu

(Vakiopäivystys ma ja pe 10-16)

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

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

hanat
suihkut

Putki- ja metalliasennustyöt

lämmön-
vaihtimet

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

Ilmari Lohilahti
0400 131 649

Koillismaan Kuntoneva
• Kuntosali
• Fysioterapia
• Hierontaa opiskelijatyönä
• Infrapunasauna
• 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

Kuvataidekilpailu paikallis-Ouuspankkien
ja koulujen yhteistyönä
Kansainvälinen kuvataide-
kilpailu 6- 18- vuotiaille. Jär-
jestettiin 40. kerran, ja  34.
kerran Suomessa. Suomessa
kilpailun järjestävät paikal-
lis-Osuuspankit yhteistyössä
koulujen kanssa. Pudasjär-

veltä osallistui 485 työtä.
Tuomarina Pudasjärvellä
toimi taiteilija Kari Tykkyläi-
nen.

Kunkin sarjan voittajatyö
lähetetään toukokuussa jär-
jestettävään valtakunnalli-

seen kilpailuun Helsinkiin.
Valtakunnalliset voittajatyöt
edustavat maatamme heinä-
kuussa Suomessa järjettä-
vässä kansainvälisessä lop-
pukilpailussa.

Kansainväliseen taidekil-

Syötteen tapahtumia
RINNETAPAHTUMIA
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. Pi-
simmälle selvinnyt voittaja palkitaan ensi kauden kausikortilla.
Tapahtuman jälkeen Pärjä tarjoaa saunan osallistujille.

RAVINTOLATAPAHTUMIA
Karaoke Legenda 2010 semifinaali , 24.4. klo 21.00  - 23.00
Kisa alkaa Hotelli Iso-Syötteen Panoraama-ravintolassa n. klo
21:00.

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

MUITA TAPAHTUMIA
Kansainvälinen julistebiennale
Kansainvälisen julistekilpailun ympäristöjulisteiden sarjan 32 pa-
rasta julistetta Syötteen luontokeskuksessa. 3.4. - 27.4.  Järjes-
täjä Syötteen luontokeskus Lisätiedot syote@metsa.fi 0205
64 6550 .
Kuusamo Nature Photo KUUSAMO NATURE PHOTO  -
luontokuvakilpailun parhaimmisto; Kuusamo Nature Photo XIV
luontokuvia. Luontokuvauskilpailun neljän sarjan
voittajakuvat.Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja sekä Pa-
ras Kuusamossa otettu kuva.

Tanssi- ja liikuntanäytös
liikuntahallilla 28.4. klo 18.00

- Voimistelujaoston ryhmät
- Kansalaisopiston sirkuskoulu
- Nuorisoseuran tanhuryhmät,
  vieraana Haukiputaan Heiton
  joukkuevoimistelun ryhmät

Liput
5 euroa
3 euroa alle 1 -luokkalaiset

Väliajalla buffet ja arpoja!
Järjestäjä PuU / Voimistelujaosto

pailuun osallistuu lapsia ja
nuoria Italiasta, Itävallasta,
Luxemburgista, Ranskasta,
Saksasta, Sveitsistä ja Suo-
mesta.

Guinnesin ennätystenkir-
jan mukaan tämä on maail-
man suurin lapsille ja nuo-
rille järjestettävä taidekilpai-
lu. Voittajatyöt ovat esillä
Osuuspankin pankkisalissa.
Kilpailussa oli 3 sarjaa.
Sarja 1: 6-9- vuotiaat.
Sinä ja ilmasto.
1. Ville Erkkilä
2. Aleksi Nyström
3. sakari Illikainen

Sarja 2: 10- 14- vuotiaat
Ilmaston tulevaisuus
1. Nea Puro
2. Tapio Seppänen
3. Leppänen Laura

Sarja 3: 15 - 18 vuotiaat
Ilmastonsuojelukampanja
1. Tiia Valkola
Ei muita osallistuneita.

Erikoispalkinto hienosta
videosta
Annika Parkkila

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

Kuvassa kaikki palkinnon
saaneet. (Kuva Osuuspankin
kuvaarkisto)
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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

Vapo Oy on toimittanut Etelä- Pohjanmaan Ely- keskukseen ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/
1999, muutos 458 / 2006) mukaisen arviointiselostuksen Pudasjärvellä
sijaitsevasta Ylä- Koirasuon turvetuotantohankkeesta
Hankkeen tarkoituksena on ollut tutkia vaihtoehtoja Ylä- Koirasuon val-
mistelemiseksi turvetuotantokäyttöön ja energian tuottamiseksi teolli-
suuden ja yhdyskuntien käyttöön.
Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdois-
ta sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.

ARVIOIDUT VAIHTOEHDOT
Kaikissa vaihtoehdoissa käytetään pääasiallisena tuotantomenetelmänä
ns. hakumenetelmää, jonka rinnalla käytössä voi olla myös mekaaninen
kokoojavaunumenetelmä. Suon elinkaaren loppuvaiheessa käytetään pää-
asiassa mekaanista kokoojavaunua tai imuvaunua. Palaturvetuotannossa
käytetään palaturpeen nostomenetelmää.

Vaihtoehto 1, Ve1
Tuotantoalueen pinta-ala on noin 205 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä
käytetään sulan maan aikaisia pintavalutuskenttiä, muuna aikana käytös-
sä ovat laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot. Pintavalutuskenttiä on
yhteensä kolme.
Vaihtoehto 2, Ve 2
Tuotantoalueen pinta-ala on noin 205 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä
on ympärivuotisessa käytössä olevat pintavalutuskentät (3 kpl).
Vaihtoehto 3, Ve 3
Tuotantoalueen pinta-ala on n205 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on
kemikalointi, jota käytetään sulan maan aikana ja muuna aikana käytössä
ovat laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot.
Hankkeen toteuttamatta jättäminen, vaihtoehto 0, Ve 0
Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa sitä että Ylä- Koirasuota
ei oteta turvetuotannon käyttöön ja alue säilyy nykyisellään.

HANKKEESTA VASTAAVA
Vapo Oy
Paikalliset polttoaineet / Resurssit
Yrjönkatu 42, 40100 Jyväskylä
Yhteyshenkilö Biologi Irma Tommila
Puh 020 790 5805, etunimi.sukunimi@vapo.fi
YVA- konsultti
Ramboll Finland Oy
Sepänkatu 14 C, 40720 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilöt
Tutkimusjohtaja Dos. FT Joonas Hokkanen
puh. 020 755 7216,  gsm 0400 355260
Projektipäällikkö DI Riikka Tammivuori,
puh. 040 763 7090, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen:
Pohjanmaan Ely- keskus,
Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite Torikatu 40 B , Kokkola
Postiosoite    PL 77, 67101 Kokkola, puh. 020 636 0030
Yhteyshenkilö Päiviö Tokola Puh. 040 550 7404,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (paivio.tokola)

ARVIOINTISELOSTUS NÄHTÄVILLÄ
Arviointiselostus hankkeen vaikutusten arvioimiseksi on nähtävillä
19.4.2010 - 19.6.2010 seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikoina:
Pudasjärven kaupunki, virallinen ilmoitustaulu,
Pudasjärven kaupungin pääkirjasto.
Arviointiselostus on nähtävillä myös Etelä- Pohjanmaan Ely- keskuk-
sen verkkosivun kautta www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaan/  löyty-
vällä ennen v 2010 käynnistyneiden YVA- hankkeiden verkkosivulla
http://www.ymparisto.fi/lsu/yva-vireilla.fi

LISÄTIETOJA
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta Vapo Oy ,
Biologi Irma Tommila puh 020 790 5805
Ramboll Finland Oy
Tutkimusjohtaja Dos.FT
Joonas Hokkanen puh. 020 755 7216, gsm 0400 355260 tai
Projektipäällikkö DI Sakari Salonen puh. 040 734 1497
YVA- menettelystä Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus,
Päiviö Tokola, puh. 040- 550 7404

MIELIPITEEN ESITTÄMINEN
Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta mielipi-
teensä. Kirjalliset kannanotot pyydetään toimittamaan viimeistään
19.6.2010 osoitteeseen:

Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus
Ympäristövastuualue, Kokkolan toimipaikka
PL 77, 67101 KOKKOLA

tai sähköisesti kirjaamo.etela-pohjanma(at)ely-keskus.fi sekä suo-
raan yhteysviranomaisen edustajalle paivio.tokola(at)ely-keskus.fi

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä- Pohjanmaan ELY- kes-
kuksen lausunto arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden
kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämi-
seen varatun määräajan päättymisestä, eli 19.8.2010 mennessä Lausun-
to on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmakin.

TIEDOTUS JA KESKUSTELUTILAISUUS
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia käsittelevä kaikille kiinnostu-
neille tarkoitettu tiedotus ja keskustelutilaisuus pidetään

Pärjänsuon koululla osoite
Pärjänsuontie 144, 93225 Pärjänsuo
tiistaina 11.5.2010 alkaen klo 18.00

Kokkola 19.4.2010
ETELÄ- POHJANMAAN ELINKEINO-,
LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

YVA- KUULUTUS

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla valtuuston
istuntosalissa (Otava) 29. päivänä huhtikuuta 2010 alka-
en klo 17.00. Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asiois-
ta on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla.  Kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskus-
toimistossa 30.4.2010 klo 12.00-15.00.

PUDASJÄRVI

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

Pudasjärvi 19.4.2010

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

Lue Pudasjärvi-lehti
osoitteessa:

www.pudasjarvi-lehti.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

Vielä ehtii muutokset ja päivitykset
Pudisluuriin ke 28.4 saakka.
Soita 08-334 166, 040 910 0852
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudisluuria uusitaan
– vielä ehtii muutokset

Pudisluurissa hyvää ilmoitustilaa.
Yrittäjä ota yhteyttä!
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Tällä kupongilla saat -1-1-1-1-10 %0 %0 %0 %0 %
Alennuksen  * Yhdestä kertaostoksesta
Kuponki voimassa 30.4.2010 saakka.
*Alennusta ei saa tarjoustuotteista, eikä lampuista.
Aarrearkku, Jukolantie 4, Pudasjärven keskusta. www.aarrekauppa.net

Paljon Uutuuksia...
Hyviä Tarjouksia!

keittiökello
ajastimella

Retrokellot

rämisevä
peltivekkari

14,90 24,-

Kätevä
Viinipullo-

boxi 5:llä
tarvikkeella

ja

29,95 Kotimaiset hema-
tiitti- ja lasikorut

alk.6,90

Pöytäjalka-
pallo

49,95

Pulmapelit

5,50

Kangasvärit ja
askartelumaalit

Paljon erilaisia
Hello Kitty tuotteita

3,90/pullo

Etukuponki AarreArkkuunEtukuponki AarreArkkuun

4kpl vain 2,-
(0,75€/kpl)

Isot Askartelukartongit

Huipputarjous!

Silityshelmi
Askartelu-

pakkaus

9,90

Uutuuksia
saapuu
viikottain!
Tervetuloa
tutustumaan!

Tarjoukset voimassa huhtikuun loppuun tai niin
kauan kuin tavaraa riittää. Tuotteita rajoitetusti.

mm. hiusvärilakat, serpentii-
nit, ilmapallot, rooliasut, naa-
marit, kasvovärit, tee se itse
askartelupakkaukset ym. ym.

Meiltä löydät myös
Mahtavan valikoiman

hauskoja vapputuotteita

Muumi ja
Peppi Pitkätossu

 norm.12,50€

Poistosaavista paljon
tuotteita 1/2 hintaan!!!Matkapelit

alk. 8,90

19,95

Erikois-
palapelit
1000 palaa

alk.7,50

Upeat
Tuikku
Kukat

Kulkee maalla, lumella ja jopa vedessä!

Tyco R/C Iso

89,- norm.129,-
kauko-ohjattavalla akulla

Poikien/Miesten Suosikki

Jukolantie 4 (Amareton vieressä) Pudasjärvi. Puh. 050 3868 660
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Klo 11.00 Veteraaneille ja heidän puolisoilleen ruokailu
Rimminkankaan koulun ruokasali

Klo 12.00 VETERAANIJUHLA Rimminkankaan koululla

Tervehdyssanat
Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila

Juhlapuhe
Dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa

Hartaus
Kirkkoherra Oskari Holmström

Jonka jälkeen
Seppelpartio sankarihaudoille

Nuoren puheenvuoro
Rimminkankaan oppilaskunnan hallituksen
Karoliina Väyrynen pj.

Musiikkiesityksiä
- Sari Hukari, kantele
- Raimo Hirvasniemi, laulu
- Kurenalan koulun oppilaskuoro
- Sarakylän koulun musiikkiryhmä

Liput
Maanpuolustusjärjestöt

Kuljetus juhlaan Seurakuntakeskuksesta klo 11.00 ja juhlan jälkeen paluukul-
jetus Nevakiven linja-autolla.
Pudasjärven Lions Club järjestää tarvittaessa sivukyliltä veteraaneille kulje-
tusapua juhlaan.  Yhteyshenkilö:  Antti Pesälä puh. 040-5782344

Pudasjärven kaupunki Pudasjärven seurakunta Maanpuolustusjärjestöt LC Pudasjärvi Nevakivi Oy

Pudasjärvellä tiistaina 27.4.2010

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN
JUHLALLISUUDET

 Kuule tuhannet tarinat – Hör tussentals berättelser!

TERVETULOA! KUNNIAMERKIT


