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KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

lippu 12 € sis.ep

TULOSSA mm.

Perjantaina 30.4.
Ketola & Witikainen

6.5. Päivätanssit klo 14-17
8.5. Virpi Piippo
15.5. Vega

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco

Pe ja la myös KARAOKE

Lauantaina 1.5.
Tapio Nevala

lippu 10 € sis.ep

Perjantaina 30. 4. Pubissa
Suven Sävel
Karaokelaulu-kilpailu

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

KAHVITARJOILU

Mikonkuja 2, Taivalkoski
puh 08 841 005

PERINTEINEN
MUOTINÄYTÖS

JALAVAN KAUPASSA
TORSTAINA 6.5.2010
KLO 18.00 ALKAEN

Tervetuloa viihtymään
ja tutustumaan kevään

ja kesän uutuuksiin!

Ennen näytöstä
voit käydä

tutustumassa miten
geelikynnet tehdään.

Jalavan Kauppa

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

lippu 5 € sis.ep

Ranua, 016-3551201
 www.hotelliilveslinna.fi

VAPPUTANSSIT

Tervetuloa
lippu 8 €

la 1.5.
Tanssiorkesteri

Kinset

Jukolantie 2,
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084Naamanka Ky
KELLOSEPÄNLIIKE

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

Asiakkaiden kesken arvomme
100 euron lahjakortin 15.7.2010

MUISTAMISET

Iloista ja keväistä
Vappua!!!

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehti
osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

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

24 kpl
nyt

LUKULASIT
kotelolla

TORSTAISTA ALKAEN

REMONTTI-

pkt490

395

LAPIN LIHAN
MEETVURSTI
 II SIIVU

1l

495 pkt195

alk

145

VAPUKSI
SERPENTIINI

3 rll

pss

VAPUKSI 
ILMA-
PALLOT

CAMELEO
KESTO-
VÄRI

VAPUN AUKIOLOAJAT: MA-TO 9-19, PE 9-18, 1.5. LA 11-18, 2.5. SU 11-18

10Kg

990

AITO
HIENOSOKERI

MINI CLASSIC
riisisuklaa
jäätelöpuikko

1495 ltk

199

GOLDEN 
STAR
rypsiöljy

-50%

TALOUS-
TAVARAA

ALE

250g

pss079

PORTTI
PRINSSINAKKI

ESTRELLA
perunalastut

199 pssrs

HK:n LIHA-
PYÖRYKKÄ

099

360 g

pkt019 prk

200 g

INGMAN
RASVATON
JOGURTTI
mango-sitr.

INGMAN
MARJAVIILI

200 g

019 prk

BOYFOOD
SUVISILLI

600/
250 g

199

099

LAPIN LIHAN
RASVATON
PALVIKINKKU
SIIVU
250 g 4 pss

GOLDEN STAR
maustepussit

200kg

240 pkt

DAYA
KISSAN
RUOKA
6-pack

395

PULLAPIRTTI
HILLOMUNKIT
560 g 
8 kpl/pkt

269 pkt

DONITSIT 
385 g
8 kpl/pkt

DAYA
KISSAN-
RUOKA
1 kg
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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
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 17/2010-lehti 17/2010-lehti 17/2010-lehti 17/2010-lehti 17/2010

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 Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodissa su 2.5.
klo 12. Kevään viimeistä py-
häkoulua vietämme kevät-
juhlan merkeissä.

Lähetyksen kevään
viimeinen kirpputori
talkootuvassa ke 5.5. klo 10-
13.

Ystävän kammari
seurakuntakodissa ti 4.5. klo
12-14.

Kuulovammaisten kerho
rippikoulusalissa ke 5.5. klo
11-13.

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.

Perhekerho
seurakuntakodissa to 29.4.
klo 10-13 ja to 6.5. klo 10-13,
kevään viimeinen perheker-
ho, nyyttärit, ma 3.5. klo 10-
13, kevään viimeinen perhe-
kerho, nyyttärit. Petäjärin-
teen kylätalossa perhekerho
ke 5.5. klo 10-13.

Lapsiparkki
seurakuntakodissa ke 5.5.
klo 10-13.

Päivä- ja pallerokerhoihin
ilmoittautuminen ti 4.5.klo
9-15, Sinikka Luokkanen
040-5714629.

Muskari
Sarakylän koululla ke 5.5.
klo 15-16, kevään viimeinen
kerta nyyttärit.

Kevään viimeimen
Satumuskari
seurakuntakodissa ma 3.5.

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 2.5.
klo 10, saarnaa Jaakko Sääs-
kilahti, avustaa Oskari
Holmström, kanttori Jukka
Jaakkola.

klo 16.30-17.30, nyyttäreiden
merkeissä.

Varhaisnuorten kerhojen
viimeinen kerhoviikko 3.-
.5.

Kuorot:
Nuorisokuoro to 29.4. ja to
6.5. klo 16.30 , kirkkokuoro
to 29.4. ja to 6.5. klo 18.00.
Lapsikuoro to 29.4. klo 17.
Sarakylän kappelikuoro ke
5.5. klo 18.45.

Rauhanyhdistykset:
Kevätmyyjäisseurat Virtalan
koululla to 29.4. klo 18.30.
Lauluseurat Sarakylässä
Arto Nurmelalla su 2.5. klo
19. Seurat Kurenalan ry:llä
su 2.5. klo 17 (Sami Pikku-
aho, Erkki Perttunen).

Haudattu:
Pertti Olavi Pähtilä 59 v. Seu-
rakunnan kirkolliset ilmoi-
tukset jo maanantaisin net-
tisivuilla:
www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kehotus cantate (= lau-
lakaa) sekä sen pohjana
oleva psalmi 98 kytke-
vät tämän pyhän vah-
vasti pääsiäisajan
“iloisten” sunnuntai-
den ketjuun. Seura-
kunta kulkee Voittajan
jäljissä totuudessa ja
rakkaudessa kohti täy-
dellistä iloa taivaassa.
Pyhän Hengen johta-
mina kristityt saavat jo
nyt elää taivaan kansa-
laisina maailmassa.

4. sunnuntai pääsiäisesta

Taivaan
kansalaisena
maailmassa

HARTAUS

Sähköisen liiketoiminnan
konsultti Kirsi Mikkola ker-
toi, että talouden taantuma
on lisännyt verkkokauppo-
jen suosiota, sillä asiakkaat
vertailevat tuotteita ja niiden
hintoja netissä ja päätyvät
valitsemaan edullisemman
tuotteen. Mikkola muistutti,
että nettisivuilla ja verkko-
kaupassa täytyy olla sisältöä
eikä “hyllyjä kannata pitää
tyhjinä”. Ei siis riitä, että yri-
tyksellä on näyttävät nettisi-
vut, jos sivuilta ei löydy tar-
peeksi tietoa tuotteista tai
palveluista.

Facebookkaa
työajalla
Seminaarissa käsiteltiin mo-
nia internetin palveluita, joi-
ta yritykset voivat hyödyn-
tää myynnissä ja markki-
noinnissa. Perinteiset nettisi-
vut eivät välttämättä riitä
enää, vaan on osattava hyö-
dyntää myös erilaisia sosiaa-
lisen median välineitä koh-

Verkkokauppaseminaarista ideoita ja vinkkejä
Syötteen Safaritalossa tiistaina pidetty verkkokauppaseminaari

houkutteli paikalle parikymmentä kiinnostunutta kuulijaa
Pudasjärveltä, Syötteeltä ja Taivalkoskelta. Pohjantähden Kohti
sähköistä liiketoimintaa -hankkeen, Naturpoliksen Taivalkosken

matkailun yhteistoiminta -hankkeen ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Oy:n järjestämässä seminaarissa sähköisen liiketoiminnan konsultti

Kirsi Mikkola kertoi, kuinka verkkokaupan voi aloittaa.

deryhmästä riippuen. Näitä
sosiaalisen median välineitä
ovat mm. Facebook, blogit,
YouTube ja kuvapalvelut.
Mikkola kehottikin face-
bookkaamaan työajalla, esi-
merkiksi tunnin tai kaksi vii-
kossa, koska erilaisten palve-
luiden tunteminen on tärke-
ää, jotta osaa hyödyntää nii-
tä omassa yritystoiminnas-
saan.

Mikkola kertoi, kuinka
voi seurata netissä, mitä yri-
tyksestä puhutaan erilaisis-
sa sosiaalisen median sivus-
toissa. Näistä keskusteluista
voi löytyä ideoita liiketoi-

minnan kehittämiseen ja ke-
huista kannattaa kiittää.

Ei vain
verkkokauppasovelluksen
hankintaa
Verkkokaupan aloittaminen
ei tarkoita sitä, että hanki-
taan verkkokauppasovellus
ja odotetaan asiakkaita. En-
sin täytyy laatia e-liiketoi-
mintasuunnitelma, tutkia
markkinoita, tehdä kannat-
tavuuslaskelmia ja koulut-
tautua ja vasta sitten kannat-
taa hankkia verkkokauppa.
Verkkokaupan hankkimisen

jälkeen pitää myydä ja mark-
kinoida oikeissa kanavissa,
hoitaa asiakkuuksia ja yllä-
pitää verkkokauppaa.

Ensi viikolla alkavissa
verkkokauppatyöpajoissa
on vielä tilaa muutamalle
nopealle ilmoittautujalle.
Näihin työpajoihin voi osal-
listua, vaikka ei päässytkään
osallistumaan seminaariin.
Ensimmäisen työpajan ai-
heena on verkkokaupan pe-
rustaminen, toisen työpajan
aiheena verkkokaupan tuot-
teet, logistiikka, maksulii-
kenne ja lainsäädäntö. Kah-
tena viimeisenä työpajapäi-

vänä perehdytään verkko-
kaupan tehokkaaseen mark-
kinointiin.

Mikäli sosiaalisen median
välineet ovat vieraita, kan-
nattaa hyödyntää Pohjantäh-
den Kohti sähköistä liiketoi-
mintaa -hankkeen viimeiset
koulutukset, joissa tutustu-
taan sosiaalisen median vä-
lineisiin. Hanke päättyy tou-
kokuun lopussa ja viimeiset
koulutukset järjestetään lähi-
viikkoina.

Syötteen Safaritalossa tiistaina pidetty verkkokauppaseminaari houkutteli paikalle parikymmentä kiinnostunutta kuulijaa Pudasjärveltä, Syöt-
teeltä ja Taivalkoskelta. (Kuvat Teija Sarajärvi)
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KAIVINKONEURAKOINTI
SEPPO HUHTA

- kaivuutyöt
Puh.
0400 326 972

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti

OSTETOSTETOSTETOSTETOSTETAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUT

ROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OY

Myös rekisteristäpoistot ja
romutodistukset

P. 0400 253 358

JOKA KOTIIN.

Kuormalavojen osto ja myynti

0400 642 201
jussi.inkala@lavajussi.fi

LAVAJUSSI OY

www.lavajussi.fi

KKKKKaikaikaikaikaikenlaiset kenlaiset kenlaiset kenlaiset kenlaiset konetyonetyonetyonetyonetyöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollot
ammaammaammaammaammattitaidollattitaidollattitaidollattitaidollattitaidolla

Päivystys 24h 0400 687234
Puh. J.R 040-5353247, T.R 040-9634830
 j.riekki@khriekki.fi  • www.khriekki.fi

• VVVVViheriheriheriheriherrrrrrakakakakakennennennennennustyustyustyustyustyötötötötöt
• RRRRRuokamuokamuokamuokamuokamullantoimituksetullantoimituksetullantoimituksetullantoimituksetullantoimitukset

• KKKKKaiaiaiaiaivinkvinkvinkvinkvinkonetyonetyonetyonetyonetyöt öt öt öt öt • Raivausjyrsinnät

- Trendinä on selkeästi ’hi-
taasti ottaminen’. Ihmiset
haluavat ottaa rauhallisem-
min ja piha on oiva paikka
rauhoittumiseen luonnonlä-
heisille suomalaisille, sanoo
Lemminkäinen Betonituote
Oy:n maisemasuunnittelija
Pauliina Asikainen.

Kun kevät koittaa, suo-
malaiset siirtyvät ulos luon-
toon ja pihoille. Oma tai
mökin piha on hyvin tärkeä
paikka, ja on niiden tunnel-
maan ja ulkoasuun panoste-
taan. Perinteisten kukkaistu-
tusten ohella puutarhoja si-
sustetaan hyvinkin pieteetil-
lä.

Pihasisustaminen
rantautunut Suomeen
Sisustusbuumi on siirtynyt
sisätiloista ulos. Pihoja sisu-
tetaan ruukuilla, valaisimil-
la, kankailla ja muilla teks-
tiileillä sekä lyhdyillä ja
kynttilöillä. Myös pihakalus-
teisiin satsataan, ja viimeai-
koina muodissa ovat olleet
säänkestävät polyrottinkiset

Kesäkukkien taimet
Siemenet alk. 1,70 / 3 pss
Torjunta-aineet, kevätruiskutteet, lannoitteet
Siemenperunat ja -sipulit  tarhalla pe

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVENVENVENVENVEN
PUUTPUUTPUUTPUUTPUUTARHAARHAARHAARHAARHA
KUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OYYYYY

PUUTARHAAVATTU

Puutarha avoinna ma - pe 9-16
Tuotantotie , 93100  Pudasjärvi, puh. 08 824 335

Kekkilä puutarhamulta 50 l 20,- / 6 säkkiä
Biolan mustamulta 45 l 20,- / 6 säkkiä

Kukkivaa

orvokkia

Näin saat uutta ilmettä pihallesi
Pihoista on tullut erittäin tärkeitä oleskelu- ja

rentoutumispaikkoja suomaisille. Pihojen
kuntoon ja näköön panostetaan entistä

enemmän, ja pihoja sisustetaan lähes kuin
sisätiloja. Myös pihakivien valikoima on

monipuolistunut.

sohvat ja lepotuolit. Oleske-
luryhmiä varten pihoille ha-
lutaan erilaisia terasseja ja
tasoja.

- Selkeästi on huomatta-
vissa, että pelkän nurmikon
sijaan pihoille halutaan eri-
laisia paikkoja viettää aikaa.
Esimerkiksi kiveykset toimi-
vat alustana niin sohva- ja
ruokailuryhmille kuin lasten
leikeille, Asikainen kertoo.

Kiveyksissä suomalaiset
suosivat maanläheisiä väre-
jä ja vanhahtavia antiikkipa-
tinoituja pintoja. Uusina tuu-
lina pihakiveyksiin tuodaan
erilaisia värejä ja muotoja
sekä monivärisiä kiviä ja ki-
visarjoja.

- Uusin hitti on varmasti
valokivien upottaminen pi-
hakiveykseen.

Rinnepihallekin saa
oleskelutiloja
Kun pihalle suunnitellaan
kiveystä tai terassia, pihan
tasoerot on otettava huomi-
oon. Rinnetontillekin saa-
daan tasaista oleskelutilaa
muuripengerryksen avulla.

- Betoni- tai luonnonkivi-
muureista tehdään pihalle
pengerryksiä, joiden välit
tasoitetaan ja katetaan kivil-
lä tai laatoilla. Näin saadaan
tasaisia piha-alueita oleske-
luun ja lasten leikeille, Pau-
liina Asikainen kertoo.

Pengerryksen asennuk-
sessa pitää olla tarkkana ja
noudattaa valmistajan ohjei-
ta. Erityisesti pohjat on teh-
tävä hyvin. Kiveykset ja pen-
gerrykset voidaan asentaa
kotikonstein, mutta ammat-

tilaisen hyödyntäminen on
perusteltua pitkäikäisen ki-
veyksen tekemisessä.

- Kiveyksen asentaminen
on myös ihan aikaa vievää
puuhaa. Ison pihan kattami-
seen saa helposti kulumaan
koko kesäloman, miksi itse
ehkä harkitsisin ammattilai-
sen apua, Asikainen naurah-
taa.

Myös pihan suunnitte-
luun voi etsiä ulkopuolista
apua.
- Viheraluesuunnittelijat
ry:n nettisivulta löytyy
suunnitteluhortonomeja ja
maisema-arkkitehteja, joi-
den käyttö on järkevää var-
sinkin, jos pihaan haluaa
uusia ideoita tai pihalla on
vaikeita kohteita, kuten por-
taita.

Suomalaiset suosivat kiveyk-
sissä maanläheisiä värejä.

1. Vältä pihakiveyksessä ra-
kennuksen seinien ja sokke-
lin värejä, jotta tilantuntu ja
kolmiulotteinen vaikutelma
säilyvät.
2. Katto on hyvä lähtökohta
kiveyksen värin valintaan.
3. Autojen pysäköinti- ja kään-
töalueille kannattaa valita
melko tumma kiveys, sillä vaa-
leassa kivessä öljyläikät ja
muu lika näkyvät ikävästi.
4. Isot laatat tulevat kysee-
seen, jos piha on tasainen ja
muodoltaan selkeä.
5. Isoilla laatoilla syntyy teras-
sikalusteiden alle tasaisempi
pinta kuin pienillä.
6. Jos maasto tai pinnoitetta-
va alue on vaihteleva, valitse
sivumitoiltaan pieni kivi.
7. Pehmeästi mutkittelevia
käytäviä on helpointa raken-
taa kaarevareunaisista pihaki-
vistä.
8. Valitse kiven paksuus alu-
een käytön mukaan. Piha-alu-
eelle riittää 50 mm paksuinen
kivi, parkkipaikka vaatii 60
mm paksuisen kiven.
9. Jos asennat pihakiveyksen
itse, tee ensin suunnitelma
huolellisesti ja varmista, että
kulkuväylille, istuinryhmille,
pihan huoltotöille ja paikoi-
tukselle on riittävästi tilaa.
10. Muista tehdä pohjatyöt
todella huolellisesti! Niissä
fuskaaminen kostautuu nope-
asti epätasaisuuksina ja laat-
tojen hajoamisena.

10 vinkkiä
pihakiveyksen
suunnitteluun

Pihasisustaminen on ran-
tautunut Suomeen.

Uutta ilmettä pihalle.

3
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HURJA REMONTTI-
ALE JATKUU !!!

-50%ERÄ TALOUSTAVAROITA

ERÄ
KARKKEJA -50%
VIELÄ ERÄ TYÖKALUJA -50%
ERÄ PIHA- JA 
ULKOVALAISIMIA -50%
ERÄ 
RAKENNUSLÄMMITTIMIÄ -50%
PISLAN TARVIKKEET -50%
VUORELLISET TYÖHAALARIT
TYÖTAKIT- JA HOUSUT -50%

MR MAX LIMSA 6X2 L
SIS. PANTIT 6,99

VUORELLISET KUMISAAPPAAT-50%

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
VAPUN AUKIOLOAJAT: MA-TO 9-19, PE 9-18, 1.5. LA 11-18, 2.5. SU 11-18
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Veteraanien esimerkki
rohkaisuna ja luomassa toivoa

Kansallisen Veteraanipäivän juhlaa vietettiin
Pudasjärvellä tiistaina 27.4 Rimminkankaan

koululla. Juhlapuhujana oli dosentti Tytti
Isohookaa-Asunmaa, joka muistutti, että on

arvokas asia, että olemme nyt maailman
rauhallisemmassa maassa. Kirkkoherra Oskari

Holmström kohdisti puheensa lämpimästi ja
sydämellisesti veteraaneille.

Kansallisen Veteraanipäivän
juhlaa vietettiin Pudasjärvel-
lä tiistaina 27.4 Rimminkan-
kaan koululla. Kirkkoherra
Oskari Holmström kohdisti
puheensa lämpimästi ja sy-
dämellisesti veteraaneille.

-Olitte nuorukaisia sodan
alkaessa ja vietitte vuosia
väkivallan ja pelon keskellä.
Siihen sisältyi väsymystä ja
varmasti siinä kompasteltiin
ja kaaduttiin. Monet rinnal-
tanne kaatuivat lopullisesti.
Olette myös sodan jälkeen
tehneet pitkän työuran ra-
kentaaksenne tämän maan
hyväksi ja turvalliseksi pai-
kaksi meille nuoremmille.

Vielä nytkin, vaikka jouk-
konne on harventunut, te
jaksatte tulla näihin tilai-
suuksiin ja jaksatte seurata,
mitä yhteiskunnassamme
tapahtuu. Usein olen kuullut
teidän huolenne myös siitä,
miten lapset ja nuoret jaksa-
vat.  Me nuoremmat taas ih-
mettelemme sitä, miten ih-
minen voi jaksaa ja kestää
kaiken sen, mitä te olette kes-
täneet.

-Nykyään me kuulemme
hyvin paljon väsymisestä,
hyvinkin nuoret kyselevät
elämän mielekkyyttä ja pää-
määrää. Teidän arvoisien
veteraanien läsnäolo ja esi-

merkkinne on meille rohkai-
suna ja luomassa toivoa.
Äärimmäistenkin vaikeuksi-
en läpi voidaan päästä. Jo-
kainen elämä on niin arvo-
kas, että sen eteen kannattaa
taistella. Näissä asioissa mei-
dän kanssamme on Raama-
tun ikiaikojen Jumala, joka
tuntee meidät jokaisen ni-
meltä. Jeesus Kristus tuli tä-
hän maailmaan taistelemaan
puolestamme ja voitti ja on
luvannut olla kanssamme
kaikissa vaiheissamme. Hä-
nen rauhansa ja ilonsa ol-
koon teidän arvoisien sota-
veteraanien ja kaikkien mei-
dän sydämissä, toivotti
Holmström.

Yli 2500 pudasjärvistä
rintamalle
Juhlapuheen piti dosentti
Tytti Isohookana-Asunmaa
Haukiputaalta. Hän muis-

tutti, että kansallinen vete-
raanipäivä on se päivä, jol-
loin Suomen rinnalla aluksi
taistelleet saksalaiset poistui-
vat vihollisina lopullisesti
Suomesta.

-Veteraanipäivä on kui-
tenkin myös päivä, jolloin
tulee puhua ja tarinoida so-
dasta ja vaikeista asioista.
Täällä juhlassa on useita, joil-
la on omia sodanaikaisia
muistoja. Niistä pitää puhua,
niitä pitäisi tallettaa tulevil-
le sukupolville. Sota ja koti-
rintaman pelot kuitenkin oli-
vat läsnä tavalla tai toisella
jokaisessa Pudasjärven ko-
dissa.

-On arvokas asia, että
olemme nyt maailman rau-
hallisemmassa maassa. Rau-
haa on pakko arvostaa, niin
suuri asia se on meille suo-
malaisille. Mutta meidän on
syytä opiskella myös histo-

Juhlapuheen piti dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa.

riaa – sitä mitä kaikkea tääl-
lä Pudasjärvelläkin on men-
neisyydessä saatu kokea,
miten suurista asioista on
ollut kyse, jotta ymmärräm-
me ihan oikeasti, mitä rauha
sana todella pitää sisällään.

Pudasjärvi säästyi suuril-
ta pommituksilta, mutta sak-
salaiset tuhosivat täällä pu-
helinlinjoja, siltoja ja tekivät
vahinkoa. Täällä Pudasjär-
ven sillankorvan alueella
käytiin myös ensimmäinen
taistelu saksalaisten kanssa.

Toisen maailmansodan
aika, kokonaista viisi vuotta,
vierähti monella sodassa.
Sinne oli lähtenyt yhteensä 2
583 pudasjärvistä. Heistä
kaatui 417 nuorta. Erityises-
ti jatkosodan Kiestingin tais-
telu oli Pudasjärven sotilail-
le kohtalokas. Sankarivain-
ajat lepäävät nyt kotiseutun-
sa kirkkomaassa. Sieltä moni

Riekki kiitti veteraaneja Eino
Riekkiä ja Mauno Puurusta,
jotka aikanaan kokosivat kir-
jaksi Pudasjärveläisten mies-
ten ja naistenkin sotareissun.
He eivät palanneet ja He pa-
lasivat –kirjat ovat mitä pu-
huttelevin ja arvokas perin-
tö meille nuoremmille suku-
polville. Teosten merkitys
kasvaa kokoajan, sitä mukaa
kun veteraanien rivit harve-
nevat, ja näin tarinan kerto-
jien “omat kirjan” sivut ovat
sulkeutuneet.

Riekki otti myös kaupun-
gin puolesta kantaa vuoden
alusta käynnistyneeseen
Oulunkaaren sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kuntayhty-
män toimintaan.

-Miten uuden toiminta-
ympäristön ja uusien toimin-
tatapojen käyttöönotto voi
näkyä veteraaneille annetta-
vissa palveluissa. Muutos

Lippukulkue oli juhlallinen ja mieleenpainuva.

teistä löytää sukulaisensa.
Täällä olevat veteraanit tun-
sivat heidät kerran, joku kaa-
tuneista saattoi olla teidän
koulukaverikin.

On hieno asia, että nuoret
ovat kutsuneet sotaveteraa-
neja juhlaan unohtamatta
kotirintamaveteraaneja.
Näin saamme elävän koske-
tuksen vaikeaan aikaan, jos-
ta selvisimme kuitenkin hy-
vin. Näin saamme myös taas
kerran kiittää teitä veteraa-
nit rohkeudestanne ja uhrau-
tuvaisuudestanne.

Sotamuistelmateokset
arvokas perintö
“Kuule tuhannet tarinat”
veteraanipäivän aiheeseen
liittyen kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Vesa

kaikkinensa on niin merkit-
tävä ja haasteellinen, että toi-
von veteraanijärjestöä yh-
dessä veteraaniasiamiehen
kanssa seuraavan tilannetta,
kehotti Riekki.

Nuoren puheenvuoron
piti Rimminkankaan oppi-
laskunnan puheenjohtaja
Karoliina Väyrynen, musiik-
kia esitti Sari Hukari kante-
leella, Raimo Hirvasniemi
lauloi, Sarakylän koulun
musiikkiryhmä ja Kurenalan
koulun oppilaskuoro esiin-
tyivät. Juhlasta lähetettiin
seppelpartio Hautausmaal-
le.  Ennen juhlaa kaupunki
tarjosi Veteraaneille ja puo-
lisoille ruokailun.

Teksti Heimo Turunen
Kuvat Piia Väyrynen

Juhlayleisöä



6 nro 17PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Sairautena skitsofrenia

Iso-Syötteen Matkailu Oy
muutti marraskuussa 2009
Kelosyötteeltä uusiin toimi-
tiloihin Safaritaloon. Sopi-
valle paikalle Iso-Syötteen
tunturin juurelle ja aitiopai-
kalle Luppoveden tuntu-
maan! Muuton yhteydessä
avattiin Ravintola Revontu-
li, joka tarjoaa herkullista lä-
hiruokaa läpi vuoden. Ra-
vintola on saanut ilahtuneen
vastaanoton asiakkailta, jot-
ka ovat löytäneet “uuden”
ruokapaikan. Jos paikka on
vielä tuntematon niin äitien-
päivän lounashetki onkin
oiva tilaisuus tulla tutustu-
maan koko perheen kera.
Äitienpäivänä on tarjolla

Safaritalosta Syötteeltä
monenlaisia palveluita

runsas noutopöytä. Lapsille
on oma viihtyisä leikkinurk-
kaus, johon voi pujahtaa tou-
huilemaan ruokailun jäl-
keen.

Ravintola- ja kahvilapal-
veluiden lisäksi Iso-Syötteen
Matkailu Oy:n palveluita
ovat mökkivälitys ja ohjel-
mapalvelut. Kesän ohjelma-
palvelutarjonnassa on muun
muassa ratsastusretkiä (yh-
den, kolmen tai viiden päi-
vän retkiä), päivä tallilla tai
porotilavierailu.

Kesäaikaan meiltä voi
vuokrata polkupyörän ja
ajaa huristella ympäri Syö-
tettä tutustuen upeisiin mai-
semiin. Patikkareiteillä sa-

moiltuasi on mahdollisuus
käydä suihkussa Safaritalon
alakerrassa. Mikäpä estäisi
myös nauttimasta tilaussau-
nan leppeistä löylyistä.

Viime kesänä avattiin 20
kilometrin pituinen mönki-
järeitti. Ajolupia voi lunastaa
seuraavista paikoista: Iso-
Syötteen Matkailu Oy, Ho-
telli Iso-Syöte ja SyöteShop.
Reitillä rapautuneille mönki-
jöille on järjestetty huuhtelu-
paikka.

Käsityömyymälä Amalia
löytyy myös Safaritalosta,
joka on saanut aikaisempaa
paremman liikepaikan Safa-
ritalon yläkerrasta. Amalias-
sa on monipuolinen valikoi-

ma laadukkaita käsitöitä, joi-
ta paikkakuntalaiset käden-
taitajat ovat valmistaneet.
Liikkeestä löydät mukavia
tuotteita tuliaisiksi - ja myös
omaksi iloksi. Amaliassa on
vaatteiden korjauspalvelu.
Liike on avoinna ympäri
vuoden.

Syöte Experience Oy
Markku Rytinki aloitti yri-
tystoimintansa marraskuus-
sa 2009 kelkkavuokrauksel-
la. Tulevaksi kesäksi suun-
nitelmissa on mönkijöiden
vuokrausta ja mönkijäsafa-
reita.

Teija Sarajärvi

Oulunkaaren yhtymähallitus hyväksyi 21.4 kokouksessaan
Oulun kaupungin kilpailutuksen ja hankintapäätöksen pe-
rusteella Elisa Oyj:n kuntayhtymän puhelinoperaattoriksi.
Kilpailutuksessa mukana olevat jäsenkunnat Ii, Pudasjär-
vi, Utajärvi ja Vaala tekevät asiasta omat päätöksensä. Kus-
tannussäästö on merkittävä suhteessa kuntien nykyisiin pu-
helinoperaattorikustannuksiin.

Kuntayhtymän toiminta muuttui oleellisesti vuoden alus-
sa, kun jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät
kuntayhtymälle. Kolmen kuukauden kuntayhtymän meno-
jen toteutuma oli 23,8 prosenttia, joka on hieman alle budje-
tin. Myös jäsenkunnittain sosiaali- ja terveyspalvelujen me-
nojen toteuma oli alle budjetoidun. Yhtymähallitus merkit-
si tiedoksi Simon kunnanvaltuuston 19.4.2010 tekemän yk-
simielisen päätöksen sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämi-
seksi Oulunkaarelle vuoden 2011 alusta.

Vuonna 2010 Oulunkaaren kuntayhtymän ilmoitukset
julkaistaan kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululla sekä internetissä kuntayhtymän kotisivuilla
www.oulunkaari.com ja http://www.  oulunkaari.com

Palvelualuekohtaisia ilmoituksia julkaistaan ko. alueen
paikallislehdissä, muun muassa Pudasjärvi-lehdessä sekä
kuntien tiedotuslehdissä. Virka- ym. ilmoitukset julkaistaan
tarveharkinnan mukaan paikallisissa, maakunnallisissa ja
valtakunnallisissa lehdissä sekä ammattijulkaisuissa riippu-
en siitä, kuinka laajaa levikkiä ko. ilmoituksella tavoitellaan.
Oulunkaarella ollaan siirtymässä paperittomiin kokouksiin.
Kokouksen alussa yhtymähallituksen jäsenille annettiin
käyttöön kannettavat tietokoneet.

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä on tullut voi-
maan 1.4.2010 alkaen. Kuntien edellytetään perustavan vä-
hintään 800 maatalousyrittäjän yhteistoiminta-alue maaseu-
tuhallinnon tehtävien hoitamista varten. Kuntien on tehtä-
vä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään
1.5.2011. Yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa viimeis-
tään vuoden 2013 alusta. Yhtymähallitus kävi lähetekeskus-
telun lain vaikutuksista Oulunkaaren kunnissa. Yhtymähal-
lituksen mukaan kuntien on tarpeen käynnistää välittömästi
neuvottelut naapurikuntien kanssa yhteistyön rakentami-
seksi. Oulun tuleva monikuntaliitos vaikuttaa myös asiaan.
Yhteistyösuuntavaihtoja Oulunkaarella ovat Siikalatva, Kai-
nuu, Oulu ja Simo. Maaseutuhallinnon lisäksi yhteistyöllä
tavoitellaan laajempaa maaseudun sekä maatilojen yritys-
toiminnan kehittämistä. Seudullinen elinkeinotiimi yhdes-
sä maaseutusihteerien kanssa valmistelevat asiaa ja se on
yhtymähallituksen käsittelyssä elokuussa.

Yhtymähallitus hyväksyi Alueellisen maaseutuosion
(AMO) loppuraportin ja maksatushakemuksen ajalla 1.7 -
31.12.2009 sekä merkitsi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntahallituksen hyväksymän Koheesio- ja kilpailukyky-
ohjelman rahoituksen vuodelle 2010 yhteensä 75.000 euroa.
Ohjelman rahoituksen avulla tehdään mm. selvitys haja-asu-
tusalueiden asukkaiden väestön tulevaisuuden palvelutar-
peista sekä matkailutuloselvitys.

Kirsti Ylitalo

Elisa
puhelinoperaattoriksi
Oulunkaarella

Skitsofrenia on vakava psykiatrinen sairaus,
joka alkaa yleensä nuorella aikuisiällä. Se on

yleisin psykooseiksi eli mielisairauksiksi
luokitelluista sairaustiloista.

Skitsofrenian yleisimpiä
ominaisuuksia ovat erilaiset
ajattelun ja havaitsemisen
vääristymät eli harhaluulot
ja aistiharhat ja usein tuntei-
den ilmaisun muuttuminen,
latistuminen.

Näistä ja paljon monista
muista tärkeistä skitsofreni-
aan liittyvistä asioista antoi
rautaisen tietoiskun johtava
lääkäri Seppo Leppänen Pu-
dasjärven ja Ranuan mielen-
terveyskuntoutujien omais-
ten tukiryhmälle.

Skitsofreniaan sairastuu
elinaikanaan noin 1 prosentti
ihmisistä ja se puhkeaa
yleensä miehillä aikaisem-
min kuin naisilla eli noin 20-
28 vuoden iässä. Skitsofrenia
voi alkaa jo lapsena tai mur-
rosiässä, joskus harvemmin
myös keski-iässä. Skitsofre-
nian diagnosointi edellyttää,
että henkilöllä on ilmennyt

vähintään kuukauden ajan
ainakin kaksi sairaudelle
tyypillisestä viidestä oiretyy-
pistä, joita ovat harhaluulot,
aistiharhat, hajanainen
puhe, pahasti hajanainen tai
outo käytös, tunneilmaisun
latistuminen, puheen selvä
köyhtyminen tai tahdotto-
muus.

Hallusinaatioista eli aisti-
harhoista erilaiset kuulohar-
hat ovat yleisimpiä. Kuulo-
harhojen lisäksi skitsofreeni-
kolla voi ilmetä myös näkö-
harhoja ja joskus (harvem-
min) tunto-, haju- ja maku-
harhoja. Sairaudelle ominai-
set harhaluulot ovat itsepäi-
siä, jäykkiä ja perusteettomia
uskomuksia, joista henkilö
itsepäisesti pitää kiinni. Vai-
noharhaisille harhaluuloille
ovat ominaisia perusteetto-
mat ja eriskummallisetkin
pelot vainotuksi tai vakoil-

luksi tulemisesta.
Puheen häiriöt skitsofre-

niaa sairastavalla ilmenevät
epäloogisuutena, sanojen se-
kavana sillisalaattina, yksi-
tyiskohtiin takertuvana tai
saman asian toistavana pu-
heena. Tahdottomuus ja
motivaation puuttuminen
heikentävät sairaan työ- ja
toimintakykyä ja vaikea-as-
teisena aiheuttavat liikku-
mattomuutta tai puhumatto-
muutta. Kyvyttömyys tun-
tea nautintoa skitsofrenian
oireena saattaa ilmetä pysty-
mättömyytenä tuntemaan
mielihyvää tai pelkoa ja ah-
distuneisuutta. Keskusher-
moston toiminnan häiriöistä
tyypillisimpiä ovat keskitty-
mis-, ja tarkkaavaisuusvai-
keudet, lyhytkestoisen muis-
tin heikkeneminen, tiedon
vastaanottaminen ja käsitte-
leminen sekä päätösten teon
vaikeus.

Sointu Veivo,
kasvatustieteen maisteri,
 sosionomiLääkäri Seppo Leppänen

antoi asiantuntevaa tietoa
skitsofreniasta

Pudasjärven ja Ranuan mielenterveyskuntoutujien omaisten tukiryhmäläisiä kuuntelemassa lääkäri Seppo Lep-
päsen asiantuntevaa luentoa.
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Tuote-esittelijöitä paikalla  klo 10-16

ILMALÄMPÖPUMPUT

TRAKTORIMYYJÄ MIKKO YLITALO

Kärcher painepesuri 2,900 m

JA ROMPETORILTA
HUIPPUEDULLISESTI

KAIKKEA HYÖTYTAVARAA

Mänty-
eko 5l

2390,00

Kärsher Märkä
kuivaimuri
a2054

Kärcher paine-
pesuri hds 698 c

3,90

79,00
99,00

MARKKINATARJOUKSETMARKKINATARJOUKSET

Kevään skootteriuutuudet saapuneet
Maahantuojan edustaja paikalla
Koeajomahdollisuus

SYM ORBIT 50

1290,00

SYM  TAKUU 4 VUOTTA

HONDHONDHONDHONDHONDA 420FMA 420FMA 420FMA 420FMA 420FM

Raj. erä tähän hintaan

TULE NYT LYNX JA
SKI-DOO 2011
ENNAKKOKAUPALLE
JA HYÖDYNNÄ
ENNAKKOEDUT
JOTKA OVAT VOIMASSA
VAIN 30.4. SAAKKA

TURNER OTURNER OTURNER OTURNER OTURNER OVET VET VET VET VET ALKAEN 399,00ALKAEN 399,00ALKAEN 399,00ALKAEN 399,00ALKAEN 399,00
OVIREMOTIN TILAAJILLE  AVAAJA PUOLEEN HINTAAN.
MEILTÄ MYÖS ASENNETTUNA TULE JA KYSY TARJOUS

STP 14X95 STP 14X95 STP 14X95 STP 14X95 STP 14X95 TTTTTALALALALALOUSPOUSPOUSPOUSPOUSPANEELI 0,49 JMANEELI 0,49 JMANEELI 0,49 JMANEELI 0,49 JMANEELI 0,49 JM
STP 14X120 STP 14X120 STP 14X120 STP 14X120 STP 14X120 TTTTTALALALALALOUSPOUSPOUSPOUSPOUSPANEELI  0,59 JMANEELI  0,59 JMANEELI  0,59 JMANEELI  0,59 JMANEELI  0,59 JM

Pudasjärvi Petäjäkankaantie, puh 020 752 8260. Palvelemme ma-pe 8-17, la 9-14
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 Konekauppa: Vesa Huhta 040 538 9626
Konekauppa/maatalous: Heikki Inget 040 587 0856

Pudasjärvi PUDASJÄRVI

TÄHTI-KIVENNÄISET KESÄKSI SINUNKIN KARJALLE!

Nokia 2730 
3 G-puhelin

lähes 4 tunnin puheaika
340 tunnin valmiusaika
FM-radio, internet, 2 Mb 
kamera
upea muotoilu, suuri 
värinäyttö

Rakenna tilallesi sopiva paketti, saat Nokia 2730 -känny-
kän. Pakettiin voit valita Tähti-kivennäisiä, Tähti-ADE vita-
miinia, Tähti Seleeni-E:tä tai Tähti-Energialisää tai
K-maatalous Makukivennäiset. Tarjous voimassa
1.3. - 31.5.2010 väh. 2000 kg kertatoimituksiin suoraan 
tilalle. Toimitus 31.5.2010 mennessä. 
Alv 12% ja rahdit lisätään hintaan.

Valitse näistä Tähti-tarjoushinnoin! (alv0%)

Tuote Lavalla tn-hinta

Magnesium-Tähti 500 kg  415 € 

Magnesium-Tähti 1000 kg  404 € 

Lypsy-Tähti 500 kg  410 € 

Lypsy-Tähti 1000 kg  399 €

Kalsium-Tähti 500 kg  416 € 

Kalsium-Tähti 1000 kg  405 € 

Tähti-Seoskivennäinen 500 kg 317 € 

Tähti-Seoskivennäinen 1000 kg 306 €

Tähti-ADE vitamiini 800 kg  693 €

Tähti Seleeni-E 800 kg  689 € 

Tähti-Energialisä 800 kg  656 €

K-maatalous Tunnutus 500 kg  291 €

K-maatalous Lypsy 500 kg  232 €

K-maatalous Kalsium 500 kg  207 €

Tilaa 
2000 kg

Tähti/Maku-

kivennäisiä

Nokia 2730

on sinun!

Rautia Pudasjärvi Petäjäkankaantie 6:ssa

28x92 terassilauta painekyllästetty vihreä 0,99 jm
28x95 mökkilattia päätypontattu 1,09 jm

99,00
79,00

2390,00

3,90

PIHALLAPIHALLAPIHALLAPIHALLAPIHALLA
KAHVI-KAHVI-KAHVI-KAHVI-KAHVI-

TTTTTARJOILARJOILARJOILARJOILARJOILUUUUU
NYT HUIPPUTNYT HUIPPUTNYT HUIPPUTNYT HUIPPUTNYT HUIPPUTARJOUSARJOUSARJOUSARJOUSARJOUSNYT HUIPPUTNYT HUIPPUTNYT HUIPPUTNYT HUIPPUTNYT HUIPPUTARJOUSARJOUSARJOUSARJOUSARJOUS

5390,005390,005390,005390,005390,005390,005390,005390,005390,005390,00

MÖKKILAMÖKKILAMÖKKILAMÖKKILAMÖKKILATTIALATTIALATTIALATTIALATTIALAUTUTUTUTUTAAAAA 28X95 pääty pont. 28X95 pääty pont. 28X95 pääty pont. 28X95 pääty pont. 28X95 pääty pont. 1,09 JM 1,09 JM 1,09 JM 1,09 JM 1,09 JM
TERASSILATERASSILATERASSILATERASSILATERASSILAUTUTUTUTUTA A A A A VS VS VS VS VS VIHREÄ 28X92 0,99 JMVIHREÄ 28X92 0,99 JMVIHREÄ 28X92 0,99 JMVIHREÄ 28X92 0,99 JMVIHREÄ 28X92 0,99 JM

ruukki kattopellit mopot

nosto-ovet
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Kansalaisopiston kevätjuhla
aurinkoisena sunnuntaina
Kansalaisopiston kevätjuhla
aurinkoisena sunnuntaina

Sirkusryhmä näytti taito-
jaan Matti Harjun johdolla

Kaksi vanhaa tukkijätkää, torstain lauluryhmä

Kanteleryhmä Sari Huka-
rin johtamana

Viuluorkesteri esiintymässä

Lopuksi laulettiin suvivirsi puhallinorkesterin säestyksellä

Pudasjärven kansalaisopis-
ton kevätjuhlaa vietettiin au-
rinkoisena sunnuntai-iltana
kansalaisopiston juhlasalissa
Salikissa. Paikalla olleelle yli
satapäiselle yleisölle tarjot-
tiin lähes puolitoistatuntinen
katsaus siitä mitä piireissä
on kuluvan lukuvuoden ai-

kana saatu aikaan.
Esiintyjät oli koottu mu-

siikkiryhmistä ja lisänä näh-
tiin Matti Harjun ohjaama
sirkusesitys. Yhtyeistä olivat
tällä kertaa vuorossa puhal-
linorkesteri Tuomo Honka-
sen johdolla, Anu Sorjan viu-
luryhmä, Harri Östermanin

jousiorkesteri, mieskuoro
Keijo Piiraisen johdolla sekä
Sari Hukarin kanteleryhmä.
Pianoa soittivat Vilhelmiina
Heikkilä, Anne Herukka ja
Elisa Lehto. Yksinlaulua esit-
tivät Pekka Ekdahl, Ullakai-
sa Perätalo-Koistinen ja Tert-
tu Puurunen.

Henriikka Heikkilä ja Vil-
helmiina Heikkilä olivat val-
mistaneet selloesityksen.

Anna-Kaisa ja Vilja Törmä-
nen vastasivat viuluesityk-
sestä, jota säesti Olli-Mikko
Heikkilä. Torstai-kuoro esitti
kaksi laulua, joista jälkim-
mäisessä solisteina kuultiin
Pekka Piriä ja Eero Räisästä.
Lämminhenkisen tilaisuu-
den lopuksi kajahti Suvivir-
si puhallinorkesterin säes-
tyksellä. Kevätjuhlasta huo-
limatta opetus jatkuu vielä

useissa piireissä ja esimer-
kiksi taiteenperusopetuksen
oppilaille toukokuu on kii-
reistä aikaa. Kurssitutkinto-
jen kautta siirrytään opetuk-
sessa seuraavalle tasolle ja
vasta sen jälkeen on vuoros-
sa hyvin ansaittu kesäloma.

Reijo Kossi

If halusi tutkia mihin nyky-
päivän kuluttaja kiinnittää
huomiota ostaessaan käytet-
tyä autoa eri osto-kanavia
käyttäen. Tulokset olivat
osin hämmästyttäviä, sillä
auto vaihtaa usein omistajaa
varsin heppoisin tarkistuk-
sin.

Suomalainen tutkii huonosti
ostamansa käytetyn auton

Käytetyn auton ostaja tutkii huonosti ajokkinsa sen ostohetkellä. Tämä
selviää vahinkovakuutusyhtiö Ifin teettämästä tutkimuksesta

suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Ostaja luottaa myyjään ja auton
kuntoon, sillä auton omistajatietoja ei läheskään aina kysellä, autoa ei
koeajeta, eikä huoltokirjaa tarkisteta. Näin tapahtuu riippumatta siitä

ostetaanko yksityiseltä henkilöltä tai autoliikkeestä.

tojen tarkistamiseksi, moot-
torin ja pakoputken äänien
kuunteleminen ja joidenkin
sähkölaitteiden toiminnan
varmistaminen. Nämä toi-
minnot tarkistivat ainakin
puolet tai useampi kaikista
vastaajista. Ne, jotka koeajoi-
vat auton, jättivät muut tar-
kistukset useammin teke-
mättä. Koeajo tuntui näin
korvaavan muut tarkistuk-
set ja ajossa saatuun oma-
kohtaiseen kokemukseen
luotettiin.

– Kun auto ostetaan tutul-
ta yksityishenkilöltä, jää tar-
kistaminen edelleen selvästi
vähäisemmäksi. Koeajon
suoritti vain joka toinen ja
huoltokirjan tarkisti vain
joka kolmas. Liekö syynä
ujous vai luottamus, mutta
tutulta yksityishenkilöltä
ostettaessa kaikki tarkistus-
toimet jätettiin vähemmälle
verrattuna muihin ostokana-
viin, Pöyhönen kertoo.

Tyytyväisyys kasvoi
tarkistusten myötä

Täysin tyytyväisiä teke-
miinsä kauppoihin oli 47
prosenttia vastaajista. Tyyty-
mättömyyteen korreloi sel-
västi tarkistuksien määrä:
mitä huonommin auto tut-
kittiin, sitä todennäköisem-
min myös petyttiin. Tyyty-
mättömät tarkistivat erityi-

sesti huoltokirjan, sähkölait-
teet ja moottoritilan tyyty-
väisiä kaupantehneitä har-
vemmin. Yleisin tyytymättö-
myyden syy olikin se, että
autossa ilmeni vikaa, josta ei
tiedetty vielä ostohetkellä.
Näin ilmoitti 37 prosenttia
tyytymättömistä.

Käytetty auto vaihtuu
toiseen käytettyyn
Tutkimuksen mukaan run-
sas viidennes suomalaisista
on viimeisen vuoden aikana
ostanut käytetyn 2–15-vuo-
tiaan auton. Joka kolmas
auto ostettiin yksityiseltä –
tutulta tai tuntemattomalta.
Joka viides aikoo ostaa vuo-
den sisällä uuden käytetyn
auton. Käytetyn auton osta-
ja jatkaa mielellään käytetty-
jen autojen hankkimista, sil-
lä näin aikoo tehdä joka vii-
des seuraavan vuoden sisäl-
lä. Uuteen autoon siirtyisi
joka kymmenes.

Tutkimuksella If halusi
selvittää suomalaisten kulut-
tajien asenteita käytettyä au-
toa ostaessa. Web-kyselyn
toteutti Sales Questor Oy
26.1.–1.2.2010. Kyselyyn vas-
tasi 537 iältään 18–74-vuoti-
asta suomalaista kuluttajaa,
jotka olivat ostaneet viimei-
sen 12 kuukauden aikana
käytetyn 2–15-vuoden ikäi-
sen auton.

Moni osti sian säkissä
– Jopa 5 prosenttia tuntemat-
tomalta yksityishenkilöltä
käytetyn auton ostaneista ei
tutkinut autosta yhtään mi-
tään ennen kaupantekoa.
Viidesosa kaikista vastan-
neista ei koeajanut autoa
lainkaan, eikä runsas viides-

osa ostajista avannut kertaa-
kaan konepeltiä, vakuutus-
johtaja Mikko Pöyhönen Ifin
henkilöasiakkaiden ajoneu-
vovakuutuksesta ihmettelee.

Suosituimmat auton tar-
kistustavat olivat koeajo,
huoltokirjan tutkiminen, ko-
nepellin avaaminen öljyvuo-

Vierailevina joukkuevoimis-
teluesityksinä Haukiputaan
heiton voimisteluryhmät
Muita esiintyjiä ovat PuU:n
voimistelujaoston omat ryh-
mät saturyhmäläisistä kuu-
desluokkalaisiin ja jaoston
naisillakin on perinteinen
huumorilla höystetty esityk-
sensä. Lisäksi Pudasjärven
Kansalaisopiston sirkuskou-
lulaiset ovat valmistelleet
huikaisevan esityksen, jota
innolla odotetaan. Pudasjär-
ven nuorisoseuran tanhu-
ryhmän iloiset ja veikeät tan-
huajat ovat esiintyvät myös
näytöksessä.

Pudasjärven  Urheilijoiden
voimistelujaosto

Tanssi- ja
liikuntanäytös
liikuntahallilla

keskiviikkona  28.4
klo 18.00 alkaen

Lisäksi arpojen myyntiä
ja buffet väliajalla.

Liput 5 e ja
3 e alle 1-luokkalaiset

!
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Linturetkelle otimme evääk-
si vesipullot  ja makkarapa-
ketin. Tapana on aina ollut
jossain virittää nuotio ja
paistaa makkaraa. Aktiiviset
yhdistyksen jäsenet tuovat
kahvia termareissa ja pullat-
kin olivat luvassa.

Linja-auto oli varattu ret-
keläisille, vaikka epäilin et-
tei auto tule läheskään täy-
teen, kun on niin kolea ilma.
Mitä vielä, vain muutama
paikka oli vapaana ja meitä
kertyikin viitisenkymmentä
innokasta bongaria. Retke-
läisillä oli mukanaan toinen
toistaan tarkempia kauko-
putkia ja kiikareita. Tuli kyl-
lä todetuksi, että kaukoput-
ki kai se näille reissuille pi-
täisi olla, niin paljon näkyi
lintuja joita olisi ollut muka-
va nähdä vieläkin lähempää.

Heti alkumatkasta Minna
kertoi, että hanhissa on kak-
si lajia, Anser ja Branta ja että
hanhet ovat sorsalintujen

Keväisellä linturetkellä

alaheimo ja hanhien alahei-
moon kuuluvat varsinaiset
hanhet ja joutsenet. Esimer-
kiksi metsähanhi on Anser
fabalis ja kanadanhanhi
Branta canadensis.

Sinisuohaukka
muuttomatkalla
Aivan ensiksi kyyti vei Tyr-
nävän aukeille pelloille. Lu-
misade peitti pellot kevyeen
lumikerrokseen . Linja-auto
kulki peltojen läpi kiemurte-
levaa kapeaa tietä. Pelloilla
laidunsi metsähanhia, lyhyt-
nokkahanhia ja joutsenia.
Kurjet kyyhöttivät paikal-
laan pitkine jalkoineen. Kiu-
ru yritti virittää riemukasta
lauluaan, mutta se loppui ly-
hyeen. Ei kai ollut mukava
senkään viserrellä lumisa-
teessa. Urpiainen etsi ojan-
penkalta ravintoa. Västäräk-
ki keikaili lumisella pellolla.
Sinisuohaukka liiteli pelto-
jen yllä saalista hakien. Lin-

tuoppaamme Hannu Karvo-
nen  uskoi, että haukka on
muuttomatkalla pohjoiseen
ja muuttoaikana sitä tava-
taankin usein peltoaukeilla.

Matka jatkui Liminkaan.
Matkalla Hannu selvitti, että
metsähanhien, samoin kuin
monien muidenkin lintujen
muuttoaikatauluissa on sel-
västi nähtävissä ilmaston
lämpeneminen. Päämuutto
on nykyisin 8-9 päivää en-
nen vappua kun se muuta-
mia vuosia sitten ajoittui
vappuun.

Lintukuvafestivaali
Linja-auton saavuttua Li-
minganlahdelle, oli autoja
parkkeerattu luontokeskuk-
seen menevän tien varteen
niin että linja-auto joutui
peruttamaan, ajamaan
eteenpäin, peruuttamaan,
ajamaan eteenpäin…

Kurkottelin kaulaani, että
näkisin kuinka lähellä ojan-
penkkaa olemme ja olin var-
ma että kyllä se reuna sortuu
siinä. Mutta ammattimies on
ammattimies auton ratissa-
kin. Niin se vain puikkeleh-
ti ja kääntelehti perille. Au-
tojen paljous selittyi sillä,
kun Luontokeskuksessa oli
Liminganlahden Lintukuva-
festivaali. Lintukuvafesti-

Tyrnävällä keväisessä
lumisateessa.

vaaleilla julkistettiin ensim-
mäisen Liminganlahden lin-
tukuvakilpailun voittajat ja
Vuoden lintukuva. Kilpai-
luun oli osallistunut 150 ku-
vaajaa yli 700 kuvalla.

Luontokeskuksessa oli
kiikareiden, kaukoputkien ja
valokuvaustarvikkeiden
esittelyä, digikuvauskursse-
ja ja videoesityksiä, muun
muassa. Ja paljon ihmisiä.
Bongasin siellä ainakin Pirk-
ka-Pekka Peteliuksen, joka
oli kuvakilpailun päätuoma-
ristossa, kuten myöskin lin-
tukuvaajat Markus Vares-
vuo ja Jari Peltomäki ja Lin-
nut-lehden päätoimittaja
Lauri Hänninen.

Ehdin kipaista myös lin-
tutornille, mutta en kauaa
viihtynyt kun oli tosi tuulis-
ta ja kylmää. Näin ja kuulin
siellä kuovin, mikä ilahdutti
kovin, koska en tälle kevääl-
le ole sitä kuullutkaan ja se
kuuluu kyllä niihin kevään
ääniin, jota kaupungissa asu-
essani kaipaan. Sitä pitää
lähteä aina muualle kuunte-
lemaan – ei onnistu kotipi-
halla.

Matka jatkui Siikajoelle. Py-
sähdyimme Alhonmäkeen,
jossa oli vaikuttava kivikasa
ja jonka kupessa sitten kah-
vittelimme. Kivet oli kerätty
pelloilta aikoinaan. Retkellä
oli mukana lapsia ja heillä
näytti aika kuluvan kivika-
san päällä kirmatessa. Han-
nu kertoi, että Alhonmäki on
sellainen paikka jossa voi
kuulla kangaskiurun laulun.
Se lienee aika harvinainen,
mutta on kuulemma ilmas-
ton lämpenemisen myötä
“pohjoistunut” ja iloksemme
voimme kuulla sitä, jos hy-
vin sattuu. Hannun mukaan
kangaskiuru elää kuivilla
kankailla joita voisi olla
myös Rokua ja Haukiputaan
Virpiniemi.

Tällä kertaa emme kuul-
leet. Mutta näimme uljaan
merikotkan. Sen jälkeen ei
mustavarikset ja töyhtöhyy-
pät tuntuneet miltään. Ne-
hän ovat niin tavallisia. Me-
rikotkan siipien kärkiväli on
190- 250 cm! Siis tosi iso lin-
tu.

Siikajoella näin ainakin

ruskosuohaukan, piekanan,
peipposen, västäräkin ja se-
pelkyyhkyn.  Tulkoon tode-
tuksi, etten näitä kaikkia täl-
lä reissulla nähtyjä  lintuja
olisi tunnistanut ilman asi-
antuntevia linturetkeläisiä.
Kaikkia nähtyjä lintuja en
edes muista,  kun ei kaikkea
tullut kirjoitettua ylös. Mut-
ta reissu oli antoisa ja ensi ke-
väänä taas uudelleen. Pikku-
hiljaa jos oppisi itse tunnis-
tamaan muitakin kuin peip-
posen.

Kangaskiurun livertelyä
pääsin sitten kuuntelemaan
vielä samana päivänä kun
kuuntelin kotona cd-levyltä,
Suomalainen lintuopas, jon-
ka ostin joulun aikoihin
Syötteen luontokeskuksesta.
Oli hyvä ostos. Olen kopioi-
nut äänet tietokoneelleni ja
töitä tehdessäni voin sitten
kuunnella sinirintaa, puna-
rintaa, satakieltä, tai vaikka
käen kukuntaa tai harak-
kaa…

Teksti Eila Lahtinen
Kuvat Eila Lahtinen ja
Ani Skinnari

Viime lauantain aamu  valkeni kylmänä ja harmaana. Rännän sekaista
lunta sateli hiljalleen. Harmittelin säätä. Olin lähdössä Helsingissä

asuvan, luonani vierailulla olevan tyttäreni Anin kanssa, Oulun
luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämälle keväiselle linturetkelle. Tämä

on aina minulle kevään odotettu tapahtuma. Lintukonkareiden matkassa
on mukava liikkua, koska siinä samalla oppii.

Joutsenia ja hanhia laiduntamassa Tyrnävän pellolla.

Luonto kutsuu pohjoiseen. Laulujoutsen rauhoitet-
tiin Suomessa jo vuonna 1934 ja esimerkiksi vuon-
na 1949 se pesi vain Kuusamon ja Lapin erämais-
sa ja arvoitu pesivä kanta oli tuolloin 15 paria.
Muoniolainen eläinlääkäri Yrjö Kokko on osaltaan
tehnyt suurenmoisen työn laulujoutsenien puolesta
lehtikirjoitukillaan, luennoillaan ja kirjoillaan. Nyt
Suomessa pesii reilut 5000 joutsenparia. On upe-
aa nähdä suurin siivin liitelevät joutsenet muutto-
matkallaan.

Siikajoella Alhonmäellä oli pellon laitaan kerätty kivikasa viereisiltä pelloilta. Hannu Karvonen kertoi, että Alhon-
mäki on sellainen paikka jossa voi kuulla suhteellisen harvinaisen kangaskiurun laulun, jos hyvin sattuu.
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Toimitusjohtaja Jorma Terentjeff
Hiihtokeskus Iso-Syötteestä luon-
nehtii uutta palvelua yhtiölle mo-
nessakin mielessä isoksi jutuksi.

-Matkailuyritysten on oltava
entistä vahvemmin ja kekseliääm-
min näkyvillä ja läsnä verkossa.
Tässä kehityksessä haluamme olla
edelläkävijöitä. Menemme nyt täy-
dellä voimalla internetiin, missä
myös meidän asiakkaamme ovat,

Iso-Syöte rakentaa virtuaalisen
3D-maailman verkkoon

Hiihtokeskus haluaa tarjota asiakkailleen elämyksiä myös
internetissä. Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy laajentaa

ensimmäisenä matkailuyrityksenä Suomessa toimintansa
virtuaaliseen 3D-maailmaan. Yhtiön tavoitteena on näin

tarjota asiakkailleen uusia elämyksiä ja tehostaa samalla
markkinointiaan. Se avaa internetissä toimivan

virtuaalisen palvelunsa ensi syksynä. Palvelun toteuttaa
oululainen Fantastec Oy.

hän huomauttaa.
Virtuaalisen 3D-maailman gra-

fiikka vastaa tarkalleen Pudasjär-
ven Isolla-Syötteellä sijaitsevaa las-
ten elämyspuistoa Lumimaata.
Verkkopalvelun avulla Lumimaas-
sa voi liikkua, touhuta ja tavata
ystäviään virtuaalisesti. Palvelu
tarjoaa aluksi myös lähinnä lapsil-
le tarkoitettuja seikkailupelejä ja
mukavia tehtäviä sekä yhteisölli-
syyttä lisääviä keskustelumahdol-
lisuuksia.

Jatkossa tarjontaa on tarkoitus
laajentaa. Toimitusjohtaja Terent-
jeffin mukaan palveluun voidaan
rakentaa uusien pelien ja muun
viihteen lisäksi muun muassa

Jorma Terentjeffin mukaan mat-
kailuyritysten on oltava entistä
vahvemmin ja kekseliäämmin
näkyvillä ja läsnä verkossa.

Fantastecin toimitusjohtaja Juha Väisänen korostaa elämysten luo-
misen merkitystä, jotka onnistuvat Virtuaalisen 3D-maailman avulla.

kauppapaikka: asiakas kävelee vir-
tuaalisesti liikkeeseen ja ostaa vaik-
kapa erilaisia tarvikkeita, pipon tai
hissiliput.

-Viime kädessä tarkoituksemme
on tarjota asiakkaillemme miellyt-
täviä elämyksiä – myös verkossa.
Näin pystymme sitouttamaan hei-
dät Ison-Syötteen palvelujen käyt-
täjiksi entistä paremmin. Virtuaa-
linen 3D-maailma antaa meille
myös mahdollisuuden tehdä Isos-
ta-Syötteestä yhä laajemmin tun-
nettu, hän sanoo.

Virtuaalimaailman toteuttami-

sesta vastaavan Fantastecin toimi-
tusjohtaja Juha Väisänen korostaa
myös elämysten luomisen merki-
tystä. Internet on täynnä matkailu-
yritysten sivustoja, joita käytetään
lähinnä halvimpien hintojen met-
sästämiseen ja varausten tekemi-
seen. Sen sijaan asiakkaita pysäyt-
täviä elämyksiä tarjoaa vain harva
sivusto.

-Yrityksen hakevat nyt uusia
keinoja, joilla asiakkaat saa pysäh-
tymään. Virtuaalisen 3D-maail-
man avulla se onnistuu, toteaa Väi-
sänen. (ht)

Livolla järjestettiin helmikuun lo-
pulla kyläilta, jossa oli osanottajia
pitäjän eri puolilta. Esille tuli mm.
kylän kaavoitukseen liittyviä asioi-
ta.

Yleisessä keskustelussa nähtiin
tarpeelliseksi saada koko Livojoki-
varteen nykymuotoinen kaava, jos-
sa huomioitaisiin erityisesti ranta-
rakentaminen, virkistyskäyttö, ka-
lastus, matkailu ja yritystoiminta
jokivarren alueella. Ongelmana on

Livojokivarteen puuhataan
uudenlaista kaavoitusta

ollut jo pitemmän aikaa rakennus-
paikkojen puute jokivarressa. Pit-
källä tähtäimellä kaavoituksella on
tavoitteena lisätä Livojokivarren
kylien elinvoimaisuutta, joka omal-
ta osaltaan tukisi laajemminkin Pu-
dasjärven kaupungin kehittymistä.

Paikalla ollut kaupunginjohtaja
Kaarina Daavittila kertoi Pudasjär-
ven kaupungin olevan kiinnostu-
nut Livojokivarren kaavoitushank-
keesta ja tukevan sen eteenpäin

Kaarina Daavittila (vasemmalla) kertoi Livon kyläillassa Pudasjärven kaupungin olevan kiinnostunut
Livojokivarren kaavoitushankkeesta ja tukevan sen eteenpäin viemistä. Kuvassa ovat mukana myös
Minna Perttu ja Aaro Perttu.

viemistä. Kokouksen tuloksena
sovittiin, että Livolla järjestetään
6.5.2010 klo 18.00 kokous, jossa kes-
kustellaan kaavoitusmahdolli-
suuksista koko Livojokivarren alu-
eelle Kynkäältä Sarakylän alueelle
saakka.

Kaupungin johtoa on lupautu-
nut tulemaan kaavoituskokouk-
seen.

Jouni Puhakka

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

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii
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Halutaan ostaa käytetty niit-
tolaite polttomoottorilla toi-
miva, (kaikki huomioidaan,
myös kunnostettavat) puh.
0400 422 528.

HALUTAAN OSTAA Pieni
puu- keskuslämmityskattila,
ilman lämminvesikierukkaa
tai keskuslämmitys hella.
Puh. 040 543 9978.

Myydään Opel Astra  Far-
mari vm. 96 kahdet hyvät
renkaat, cd soitin. Koneella
ajettu 80t. Todella siisti ja hy-
vässä kunnossa. Hp 1000€
puh. 0440 923 946.

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! Evankelistapariskunta Val-

ma ja Yrjö Holappa ovat tul-
leet vierailevina puhujina
tulleet tutuiksi menneiden
vuosikymmenien aikana
myös Pudasjärvellä. He
muuttivat Kainuusta Keski-
Pohjanmaalle vuoden 1976
alussa ja tekivät evanke-
liumin työtä Lohtajalla, Ul-
lavalla, Kannuksessa ja mo-
nella muulla paikkakunnal-
la. Myöhemmin he palveli-
vat myös mm. Toholammil-
la.

Helmiä ja okaita evankelistan taipaleelta

Myydään kesärenkaat 15"
aluvanteilla 250€. Kesären-
kaat 15" 130€. Kesärenkaat
13" peltivanteilla 100€. Puh.
0440 923 946

Myytävänä väävis/kangas-
puut. Varpapuun valmista-
mat 150 cm  8-vartiset. Täy-
dellinen paketti johon kuu-
luu esim. luomapuut (luo-
mapuilla 150 cm mattokan-
gas) erilevyisiä pirtoja, pin-
gottimia, runsaasti valmiik-
si leikeltyjä matonkuteita.
ym. Säilytetty lämmitetyssä
tilassa.Hp.850 euroa. Sijain-
ti Pudasjärvellä puh. 040-
4169149 Seija

Suomen Keskusta Pudasjärven kunnallisjärjestön vuosiko-
kouksessa 11.4 annettiin täysi tuki Vesa Riekin kansanedus-
tajaehdokkuudelle ja päätettiin lähteä tukemaan Riekkiä
Keskustan jäsenvaalissa.

Kokouksessa vieraili kansanedustaja ja puolueen vara-
puheenjohtaja Antti Rantakangas, joka käsitteli mm. nykyi-
sen hallituksen tekemiä ratkaisuja sosiaalipolitiikan suhteen
sekä kansantaloutta koskevia asioita. Rantakankaan alus-
tuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua ajankohtaisista
asioista. Kannanottona kunnallisjärjestö tukee Antti Ranta-
kankaan pyrkimystä edelleen valitsemista Keskustan vara-
puheenjohtajaksi, kesäkuussa käytävissä Keskustan puolue-
kokouksessa Lahdessa.

Kokouksessa keskusteltiin eduskuntavaaleihin 2011 val-
mistautumista. Sotkajärven paikallisyhdistys oli esittänyt
Vesa Riekkiä jäsenvaaliehdokkaaksi. Oikeus nimetä ehdok-
kaita piirin tai vaalipiirin jäsenäänestykseen on Keskustan
paikallisyhdistyksillä ja muilla perusjärjestöillä. Kokous
päätti yksimielisesti lähteä tukemaan Vesa Riekkiä Keskus-
tan jäsenvaaleissa. Koko Pohjois-Pohjanaan alueelta on il-
moittautunut 25 jäsenvaaliehdokasta, joka tietää sitä, että
jäsenvaalit tullaan järjestämään. Äänioikeus jäsenvaaleissa
on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä, jotka ovat liitty-
neet jäseneksi kaksi kuukautta ennen jäsenvaaleja.

Henkilövalintoja osalta kokous teki ainoastaan puolue-
kokousedustajien valinnat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Puoluekokousedustajana on kunnallisjärjestön puheenjoh-
taja Jouni Piri ja hänen varaedustajanaan varapuheenjohta-
ja Taina Vainio.

Kokouksessa käsiteltiin myös syksyllä pidettävistä seu-
rakuntavaaleista. Kokous päätti, että listalle pyritään saa-
maan sama määrä ehdokkaita kuin edellisissä vaaleissa.
Vaaleihin lähdetään omalla listalla. Tavoitteena on saada
listat valmiiksi juhannukseen mennessä. (ht)

Vesa Riekille täysi tuki
Keskustan jäsenvaalissa

Noin vuosi sitten Valma
Holappa sai sydämelleen
koota muistojaan kirjan
muotoon vaiheikkaan elä-
mänsä varrelta aina uskoon-
tulosta nykypäivään saakka.
Omaelämäkerrallinen teos
Helmiä ja okaita evankelis-
tan taipaleelta näki päivän-
valon 18.4.2010.

Yli kaksisataasivuinen
romaani sisältää muistelmi-
en lisäksi valokuvia ja runo-
ja. Moni oikeasti olemassa
oleva ihminen löytää itsen-

sä kirjan sivuilta – tosin
useimpien henkilöiden nimi
on muutettu ja paikkakunta-
kin tarkoituksella jätetty hie-
man epämääräiseksi. Kirjas-
sa on muistikuvia myös Pu-
dasjärven kylille suuntautu-
neilta puhujamatkoilta.

Kirja koostuu hyvin kos-
kettavista ja puhuttelevista
elämäntarinoista, joiden
ohessa kulkee viesti, että yh-
teys rakastavaan Taivaan
Isään on edelleen etsivän ih-
misen löydettävissä.

Toholammin helluntai-
seurakunta järjesti 18.4. kun-
nan uudessa ja kauniissa
Kulttuurisalissa Valma Ho-
lapan kirjan julkistamistilai-
suuden, jossa käytiin läpi
teoksen tarinaa sanoin, lau-
luin, runoin ja valokuvin.
Valma ja Yrjö Holapalla on
tarkoitus vierailla myös Pu-
dasjärven rukoushuoneella
myöhemmin ilmoitettavana
aikana, jolloin on mahdolli-
suus hankkia kirja kirjoitta-
jan omistuskirjoituksella. (rr)

Vesa Riekki

Pudasjärven Kuorma-autoili-
joiden puolesta lähetettiin leh-
teemme Pyhäjokiseudussa
julkaistu toimittaja Heli
Nurkkalan kolumni, joka il-
mentää hyvin paljon myös
Pudasjärvellä toimivien au-
toilijoiden tuntoja. Kirjoitus
on julkaistu kirjoittajan luval-
la.

Nurinkurinen yhtälö. kau-
poissa pitää olla joka sort-
tia katosta lattiaan. Paket-
tien ja kirjeiden pitää kul-
kea salamavauhtia. Huone-
kalujen, henkilöautojen,
vaatteiden olla tarjolla sil-
lä siunaamalla kuin ne ti-
lataan.

Mistä valikoimat eteen
tupsahtavat. Eivät itses-
tään, vaan niiden kuskaa-

Rahtarit rokassa
misesta huolehtii iso ammat-
tilaisporukka; varastotyön-
tekijät, ajojärjestelijät ja rek-
kakuskit ovat olleet asialla.

Rekkakuskit alias rahtarit
ovat pääasiassa parjattua
ammattikuntaa. Tavaran pi-
tää liikkua nopeasti, mutta
sillä ei saa aiheutua mitään
häiriöitä kunnon kansalai-
selle. Parempi kuin yhtään
yli nelipyöräistä ei vilahda-
kaan valtateillä, saati pie-
nemmillä kinkamilla.

Mokomat menijät, kun
talvisaikaan vielä lennättä-
vät vanavedessään lumet
kanssa-autoilijoiden kiusak-
si. Suvikelillä taas kura ja
hiekka lentää siihen malliin
kuin suojaton autoilija olisi
hiekkamyrskyn silmään len-
nähtänyt.

Poliisia tarvitaan. Ovat
pätevä ammattikunta pitä-
mään nämä teiden rosmot
kurissa. Kukaan muu ei tun-
nu pikipinnalla kaasua käyt-
tävänkään eikä lainsuojatto-
milla lasteilla liikehtivän.
Siksi poliisin resurssit käyte-
tään näiden lainrikkureiden
pyydystämiseksi.

“Kritiikkiä rahtareille
ropisee koko ajan.”
Kolarit ovat luku sinänsä. Ei
satu haaveria ilman raskas-
ta kalustoa. Aina sillä on
osansa ja arpansa rokassa.
Tulipa auto eteen sivutieltä,
väistämisvelvollisena, on
rahtari syypää. Ajoipa päi-
viänsäpäättävä rekan alle on
sekin rahtarin syytä. Siinä-

kin tapauksessa, että hän
itse saa turmassa surman-
sa.

Kritiikkiä rahtareille ro-
pisee koko ajan. Terveme-
noa vain rekan rattiin! Ole
skarppina joka sekunti.
Lue edellä ja takana autoi-
levan, pyöräilevän ja jalan
kulkevan ajatukset. Jos
joku päättää hypätä alle,
pysäytä sekunnissa kym-
menien tuhansien lastissa
oleva taysperävaunurek-
ka.

Ammattien aatelia sa-
noisin. Sorvi, jolle taidot
eivät riitä kuin harvoilla ja
valituilla. He jokainen ovat
arvostuksen ansainneet.

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Veli Käsmä kirjoitti mestaril-
le 1991 syksyllä ja sai luvan
25.4.1992 päivätyllä kirjeellä
jatkaa ajallisesti 1950–luvun
puolivälistä Koillismaa/Tai-
valkoski tarinointia.

Nyt on ilmestynyt viisi-
osaisen Kostonjoki-sarjan
ensimmäinen osa Kostonjo-
en kohina, joka kuvaa yhden
perheen taistelua Koillis-
maan ankarissa olosuhteissa
vuosina 1954–1962. Sarja on
myös samalla Veli Käsmän
omaelämänkerrallinen ro-
maanisarja.

– Perheeni joutui taistele-
maan sodan- ja jälleenraken-
nuskauden vuosien jälkeisis-
sä tiukoissa oloissa vuodes-
ta toiseen. Kaikkea varjosti
vielä vaikea perintöriita.
Luojalla ja sen ajan perinteil-
lä oli mielestäni oma osuu-
tensa perheemme elämän-
kulkuun. Isäni katkeroitui
monien taakkojen alla. Sen-
kin, ettei perheeseemme,
kuten naapureille, siunautu-
nut ensimmäisiksi lapsiksi
poikia. Niin olisi pitänyt olla
myös Anttilassa, joka on sar-
jassa keskeisen talon nimi.

Kohtalo järjesti vähän
kuin sattumalta “kulkumie-
hen”, joka hakkasi touko-
kuun 11 päivän illansuussa

Maalaispoika Veli Käsmästä esikoiskirjailija

1962 humalaisen, puolustus-
kyvyttömän isäni.  Hän teki
seuraavan aamuyön aikana
ratkaisunsa, jonka perim-
mäisiä motiivit eivät kos-
kaan selviä. Skorpionina
tunnen tiedostavani minul-
le läheisen isäni taustat rat-
kaisulleen. Kirjan kantavana
teemana on kuitenkin se, että
ihminen on selviytyjä.

– Koska romaanini poh-
jautuu menneisiin tosiasioi-
hin, niin pyrin olemaan us-
kottava. Aiemmat omakus-
tanteeni ovat aina lähesty-
neet aiheitaan jonkin ongel-
man kautta. Niin kirjailijana
kuin ihmisenä tunnen elä-
mänlogiikkani olevan sa-
manlainen. Ennen kuin ryh-
dyn johonkin suurempaan,
niin pohdin sen mielekkyyt-

tä ja mahdollisuuksia tark-
kaan.

– Kostonjoen kohinan
henkilöt ovat tunnistettavis-
sa. Kahta nimeä lukuun ot-
tamatta nimet ovat elävästä
elämästä. Sarjan toinen osa
menee vielä paljon tosita-
pahtumiin pohjaten, mutta
läheisteni vuoksi joudun to-
dennäköisesti etäännyttä-
mään osin juonta sarjan vii-

meisissä osissa. Mutta elä-
mänkulkuni peruskuviot
aion luonnollisesti säilyttää
tuotannossani, lupaa esi-
koiskirjailija Käsmä.

Kostonjoki-sarjan kustan-
taa ranualainen Mäntykus-
tannus Oy ja kirjaa on saata-
vana mm. Pudasjärven kir-
jakaupassa.

Esajuha Posti

Oululainen esikoiskirjailija Veli
Käsmä on julkaissut kuuden
vuoden aikana neljä omakus-
tannetta. Taivalkoskelainen,
kansakoulupohjalta diplomi-
insinööriksi ponnistellut kirj-
ailija sai aikoinaan sytykkeen
Päätalon tuotannosta kertoa
myös oman sukunsa tarinan.
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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

Ilmoita
liikehakemistossa.
Ota yhteys
p. 040 1951 732

AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUT

KAHVILA JA RAVINTOLAPALVELUT

• PARAS Irtokarvan poistoon =
Furminator, koot kissasta hevoseen!

• Springer-koiranjuoksutuslaitteet
polkupyörään.

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

öljy vain 5€/L !!!

www.anonase.com
08-821 337

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

AUTO- JA KONEHUOLTO,
KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT K K K K Kyyyyy

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
Sähköposti: erkki.tauriainen@pp.inet.fi

LVI- ja
Rautatarvike Oy

LVI -työt, sähkötyöt
ja peltityöt paikalli-

sesta 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

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

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

KALASTUS
METSÄSTYS TAKSIPALVELUITA

KIINTEISTÖVÄLITYS

Kotiporras
Kauppurienkatu 23

90100 Oulu
www.remax-kotiporras.fi

KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ
PUDASJÄRVELLÄ
Asunnot, Lomamökit
Metsäpalstat, Tontit

Tuomo Jokikokko
Myyntineuvottelija

040-7695206
tuomo.jokikokko@remax.fi

Välityspalkkio 3.66% (sis.alv),
velaton hinta tai

sopimuksen mukaan.
Minimipalkkio 2300€ (sis.alv)

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

LVI, RAKENTAMINEN, RAUTA, SÄHKÖ

TAKSI Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

TAKSIT
P. 0400 388 231

Piipposentie 16

Piipposen Pirtti
ja

Lisäkaiverrukset ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

HAUTAKIVET

Uusimman tutkimuksen mukaan yhdeksän kym-
menestä suomalaisesta sanoo kodin olevan yksi tär-
keimmistä vakuuttamisen kohteista. Tämän lisäksi
myös auton ja lapsen vakuuttaminen koetaan tär-
keäksi ja kolme neljästä vanhemmasta ottaakin lap-
sensa vakuutuksen piiriin.
Lähes kaksi kolmasosaa vanhemmista ottaisi lapsi-
vakuutuksen ja enemmistö ottaisi vakuutuksen jo
ennen lapsen syntymää. Vauvavakuutus korvaa
mm. synnytyksessä esiin tulleet vammat, sairaudet
ja kulut ilman rajoituksia. Vauvavakuutuksen voi
ottaa aikaisintaan raskausviikolla 12 ja viimeistään
3 kuukautta ennen syntymää. Syntymän jälkeen
vauvavakuutusta on mahdollista jatkaa lapsuus-
ajanvakuutukseksi.

Koti tärkein
vakuuttamisen
kohde

Hallitus jakoi palkinnon tällä kertaa kahdelle, kos-
ka heidän saavutuksensa olivat hyvin erilaisia ja nii-
tä oli vaikea asettaa paremmuusjärjestykseen.

Hyrynsalmella apteekkarina toimiva Terttu Puu-
runen on tehnyt uraa uurtavaa työtä lääkehoidon
kokoanaisarvioinnin (LHKA) hyötyjä selvittänees-
sä, Sitran rahoittamassa OLKA-hankkeessa. Hanke
osoitti arvioinnin hyödyt ja apteekkien osaaminen
sai runsaasti myönteistä huomiota mediassa.

Karjaalla apteekkarina toimiva Henrik Brenner
toi esille apteekkien näkymättömän työn potilastur-
vallisuuden varmistamisessa ns. valelääkäritapauk-
sessa. Brennerin ansiosta apteekin merkitys lääke-
määräysten tarkistajana ja epäselvien reseptien sel-
vittelijänä sai laajalti julkisuutta mediassa.

Apteekkariliitto on jakanut viestintäpalkinnon
tunnustuksena hyvästä viestinnästä vuodesta 1997
lähtien apteekkarille tai taholle, joka on edistänyt
apteekkien myönteistä julkisuuskuvaa. (EE)

Puurunen ja
Brenner jakavat
viestintäpalkinnon

Apteekkariliitto on myöntänyt vuoden
2010 viestintäpalkinnon apteekkari Terttu

Puuruselle ja apteekkari Henrik
Brennerille. Terttu Puurunen on

pudasjärveläissyntyinen.



14 nro 17PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Mitä tehdä? Minne mennä?
Yrjö Moilasen maalauksia ja intarsiatöitä 13.4. - 15.5. Taide-
huone Pudikissa. Retrospektiivinen näyttely vuosilta 1993-2008.  Jär-
jestäjä Kulttuuritoimi.
16. Paavo Kuosmanen Maraton liikuntahallilla  1.5. klo 11.00.
Järj. Pudasjärven Urheilijat.
Lisätiedot Erkki Moilanen erkki.moilanen(ät)pudasjarvi.fi
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 XIV luontokuvia, Syötteen luonto-
keskus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun neljän sarjan
voittajakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja sekä Paras
Kuusamossa otettu kuva.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
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
Kesätanssit Hampushallilla 1.5. klo 21.00-01.30. Esiintyy Tans-
siorkesteri Tuovilat  Järj. Iinattijärven Nuorisoseura ry
Euron kirppari Neli-Iikkalassa (Kauppatie 17) keskiviikkona 5.5.
2010 klo 10-16.00. Myytävänä myös leivonnaisia,arpoja ja pannari-
kahvia. Tervetuloa tekemään hyviä löytöjä!
Hyvän Olon Messut  8.5. klo 9-16 Liikuntahallilla.  Järjestäjä LC
Pudasjärvi/ Hilimat
Bingo Hetepirtillä la 8.5. klo 14. Järj Hetekylän Nuorisoseura ry.
Äitienpäiväjuhlat  Puhoskylän Möykkälässä 9.5. klo 13.00 .  Jär-
jestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.
Kirjallisuuspiiri Pudasjärven kirjastossa 18.5. klo 17.30 - 19.00.
Järjestäjä Pudasjärven kaupunginkirjasto Lisätiedot Pertti Polojär-
vi pertti.polojarvi(ät)pudasjarvi.fi. Tapahtuman kuvaus Kirjallisuus-
piiri kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein keskustele-
maan ja jakamaan mielipiteitä mielenkiintoisista kirjoista. Tervetu-
loa mukaan kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Järjestäjä Pudasjärven
kaupunginkirjasto.
Tanssit Möykkälässä Puhoksella 22.5. Esiintyy Taimo Löfin yhtye
Järjestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.
Syötteen kansallispuiston 10-vuotisjuhlat.   22.5.  Syötteen
luontokeskuksessaSyötteen kansallispuisto juhlii 10 vuotissynttä-
reitään Euroopan kansallispuistopäivänä. Luvassa on perinteinen
kansallispuistoon suuntaava opastettu retki sekä muuta ohjelmaa
Syötteen luontokeskuksessa retken jälkeen. Retken kohteesta il-
moitetaan myöhemmin.
Kiihdytys- ja testipäivä Pudasjärven Ilmailukeskus,  29.5. klo 8.00
Tule testaamaan ajoneuvosi suorituskyky varttimaililla (402 m) val-
votuissa olosuhteissa Pudasjärven Ilmailukeskukseen. Opasteet
Oulu-Kuusamotieltä (VT20).Oiva mahdollisuus viime säätöihin
ennen SM-osakilpailuja! Hinta: ajajat/testaajat 30 e, mukanaolijat 5
e. Alle 10 v. ilmaiseksi. Ryhdy jäseneksi paikan päällä ja aja koko
vuosi ilmaiseksi! Myytävänä kahvia, makkaraa ja muuta mukavaa.
Järjestäjä Taivalkosken Moottorikerho ry Lisätiedot Teppo Niska-
saari tepponiskasaari(ät)hotmail.com 045 138 6960

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven
kaupungin www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista
emme vastaa. Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden
toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä?
Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksu-
tonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Iskelmätähti Raimo Laama-
nen esiintyy yhtyeensä Poh-
joisen Tähden kanssa Möyk-
kälässä vappuiltana. Laama-
selta on ilmestynyt kolmas
levy, Sydämen soitto, joka
virallisesti julkistetaan va-
punaattona Tuliketussa Sot-
kamossa. Sydämen soiton
lauluja pääsee kuulemaan
vappuiltana Puhoksen
Möykkälän tansseissa.

 Levy sisältää tusinan ver-
ran lauluja, joista kahdeksan
on ennen julkaisematonta ja
aivan uunituoretta iskelmää.
Lauluista neljä on muiden
artistien aikaisemmin levyt-
tämiä ja esittämiä kappalei-
ta. Raimo Laamasen edelli-
nen levy on syksyltä 2007.

Levyn tuottajana on ku-
ten Laamasen aikaisemmis-
sakin levyissä Jaakko Ryynä-
nen, jonka mukaan levyn te-
keminen onnistui nykytek-
niikalla ja ennestään tuttujen
yhteistyökumppaneiden
kanssa kivuttomasti.

- Levylle tarjottiin sata-
kunta iskelmää, joista me
Raimon kanssa yhdessä va-
litsimme sopivimmilta kuu-
lostaneet kappaleet, tuottaja
Ryynänen kertoi levyn vai-
heista.

- Levyn tekemistä aloim-
me suunnitella jo toista vuot-
ta sitten, hän kertoi äänitys-
prosessista, johon on osallis-
tunut musiikin ammattilai-
sia niin Suomessa, Ruotsis-
sa kuin Tsekissäkin.

Tuottaja Ryynänen kehui
pitkäsoittolevyn saaneen
myönteistä palautetta eri ra-
dioasemilta, jonne levyjä on
lähetetty Discopressin kaut-
ta. Raimo Laamanen on
myös hyvin tyytyväinen le-
vyynsä, jonka hän kehui ole-
van yliveto hänen aikaisem-

Raimo Laamanen ja Pohjoisen Tähti
vappuiltana Möykkälässä

• 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

(Vakiopäivystys ma ja pe 10-15)

Kuka lukijoista tunnistaa tä-
män Pudasjärvellä kasvavan
mahtavan mäntyvanhuksen,
jonkaneulaset ovat vielä vih-
reät  ja puu on muutenkin
hyvin voimissaan oleva puu-
järkäle? Kuvat ovat samasta
männystä. Kasvupaikan li-
säksi toivotaan kerrottavan
henkilökohtaista tarinaa liit-
tyen mäntyyn, sen luona vie-

MÄNTYVANHUKSESTA
TARINAA

railusta, ensi kokemuksesta
jne. Tarinoita julkaistaan leh-
dessä ja oikean vastauksen
lähettäneiden kesken arvo-
taan kolme kahvipakettia.
Vastaukset mieluiten sähkö-
postilla:
lehti@pudasjarvi-lehti.fi, kir-
jeellä tai kortilla: Pudasjärvi-
lehti Toritie 2, 93100 Pudas-
järvi tai puh. 0400 385 281.

Kuvat lähetti nimimerkkiä “rojolainen” käyttävä pudasjärvi-
nen, paljon luonnossa liikkuva henkilö.

Missäs se kuvan puu kasvaakaan???

min laulamistaan levyistä.
- Levytystekniikka on pa-

rantunut edellisistä samoin
kuin ääneni. Olen lopultakin
saanut tupakanpolton lope-
tettua ja se kuuluu äänessä-
ni, laulaja iloitsi uusimmas-
ta levystään, joka on päässyt
Järviradiossa Keski-Suomes-
sa neljän soitetuimman sak-
kiin.

Tällä hetkellä paikallisra-
diot ovat myös hyvin kiin-
nostuneita yli 10 vuotta lau-
lukeikkoja tehneestä laula-
jasta. Joensuulaisen Pohjoi-
sen Tähti orkesterin solisti-
na toimivan Raimo Laama-
sen keikkakalenteri alkaa
olla tältä keväältä aika lailla
varattu.

Jaakko Ryynänen kertoi
pitävänsä kaikista lauluista
hyvin paljon. Levyn nimek-
si valitun Sydämen soitto –
laulun on Ruotsissa asuva
kuuluisa säveltäjä Reijo
Määttä tehnyt nimenomaan
Laamaselle, kuten myös lau-
lun Tämä päivä tämä yö.
Niiden lisäksi tuottaja otti
esille myös laulun Mansik-
kakesä, jossa on käytetty li-
vesoittajia. (rr)

Puolankalainen Raimo
Laamanen esiintyy yhty-
eensä Pohjoisen Tähden
kanssa Möykkälässä vap-
puiltana.

Oulun käräjäoikeus tuomit-
si 16.4 pudasjärveläisen ky-
läseuran taloudenhoitajana
toimineen henkilön kaval-
luksesta kahden vuoden eh-
dolliseen vankeuteen. Koeai-
ka päättyy maaliskuussa
2012. Lisäksi henkilö sai 30
päivän oheissakkoa 240 eu-
roa. Henkilö joutuu maksa-
maan kyläseuralle takaisin
reilut 6700 euroa korkoineen
sekä lisäksi valtiolle oikeu-
denkäyntikuluja. Henkilö oli
toiminut kyläseuran talou-
denhoitajana, vuodesta 2002
syksylle 2006. Tapaus paljas-
tui, kun ko. kyläseuran joh-
tokunta oli antanut, vuoden
2006 alussa tilien kirjanpi-
don tilitoimistolle. (eh)

Kyläseuran
taloudenhoitajalle
tuomio
kavalluksesta

- Hieronnat
- Nikamakäsittelyt
- Käsi-, selkä-, niska-, hartianseudun- ja iskiasvaivat
- Hermopinteiden avaus
- Jäsenkorjaukset ym.

HIEROJA KAUKO YLIPORTIMO
Juhontie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 501 6189

Seuraavassa yrittäjäillassa
keskiviikkona 5.5 Pohjantäh-
dessä on puhujana maalais-
lääkärinä radiossa ja TV:ssä
tohtori Kiminkisenä tunnet-
tu Saarijärven terveyskes-
kuslääkäri Tapani Kiminki-
nen.

Hän on tullut tunnetuksi
myös tietokirjailijana Tohto-
ri Tapani Kiminkisen mieles-

Maalaislääkäri Kiminkinen
yrittäjäillassa

Tapani Kiminkinen tulee
Pudasjärvelle yrittäjäiltaan
keskiviikkona 5.5. (Kuva
www.vikipedia)

tä ylenpalttinen byrokratia
hoitotyössä pitäisi nujertaa,
terveyssanasto uudistaa
kansankieliseksi ja potilai-
den kantaa oma vastuunsa
terveyden ylläpidossa elinta-
poja kohentamalla.

Diagnoosien lisäksi lääkä-
rintyössä tulisi muistaa vä-
littömyys, kapulakielen vält-
täminen ja aito läsnäolo ih-

misten kanssa. Kuuluisan
tohtorin luennon lisäksi yrit-
täjäillassa keskustellaan ky-
läyrittäjyydestä. Illan lopuk-
si kaupunki tarjoaa kevyen
iltapalan kahviossa vapaan
keskustelun merkeissä. (ht)

Tapani Kiminkinen on tulossa  Pudasjärvelle
yrittäjäiltaan 5.5.Kuuluisan tohtorin luennon

lisäksi yrittäjäillassa keskustellaan
kyläyrittäjyydestä. Illan lopuksi kaupunki tarjoaa
kevyen iltapalan kahviossa vapaan keskustelun

merkeissä.
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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

. OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO
PUDASJÄRVEN YKSIKKÖ
JYRKKÄKOSKENTIE 18 A, 93100 PUDASJÄRVI
PUHELIN 010 27 21085 
WWW.OSAO.FI

Aika: maanantai 10.5.2010 klo 8.30 - 16.

Paikka: OSAO/Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A.

Ilmoittautuminen: torstaihin 6.5.2010 mennessä, 
puh. 010 27 21975.

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

Pudasjärven kaupungin ke-
hittämisen ja elinvoimaisuu-
den yhdeksi painopisteeksi
on asetettu maa- ja kaavoi-
tuspolitiikka. Kaupunki on
hankkinut omistukseensa
maa-alueita niin kaupungin
keskustasta kuin Syötteen
alueelta. Asemakaavoja on
laadittu lähinnä kaupungin
omistamille maille, mutta
etenkin Syötteen alueella on
kaavoitettu myös kaavoitus-
sopimuksilla.

Kaupunginhallitus käsit-
teli 20.4 kokouksessaan usei-
ta asemakaavan muutoseh-
dotuksia ja esittää ne edel-
leen torstaina 29.4 kokoontu-
van valtuuston hyväksyttä-
väksi.

Kaupungin keskustan
alueelle on laadittu ns. hirsi-
korttelin asemakaava ja
Parkkilantien varteen Haa-
pokarin asemakaava, jolla
muodostetaan omakotitont-
teja Iijoen rannalle. Syötteen
alueelle on laadittu muutok-
set Pytkynharjun asemakaa-
vaan ja Iso-Syötteen asema-
kaavaan sekä Luokkavaaran
asemakaavan laajennus. Pyt-
kynharjun asemakaavan

Maa- ja kaavoitus
kaupungin yhtenä
painopisteenä

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

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIPUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Syötteen alueen yrittäjät
ovat tiedustelleet järjestyk-
senvalvojan peruskurssia.
Koillis-suomen aikuiskoulu-
tus Oy vastaa kysyntään ja
järjestää kurssin Taivalkos-
kella toukokuussa ma-ti 17.–
18.5. ja to-pe 27.–28.5.2010
klo 9-16. Kurssi on tarkoitet-
tu henkilöille, jotka tulevat

muutos koskee lähinnä jo
rakennettuja alueita, mutta
Iso-Syötteen asemakaavan
muutoksella rakennusoike-
us lisääntyy 7000 kerrosne-
liömetristä 9200 kerrosneliö-
metriin. Luokkavaaran ase-
makaava on laadittu kau-
pungin omistamille tiloille ja
maankäyttösopimusten pe-
rusteella osittain myös yksi-
tyisille tiloille.  Asemakaava-
luonnoksen mukaan Luok-
kavaaraan tulee 159 loma-
asuntotonttia ja 10 erillis-
pientalon tonttia pysyvälle
asutukselle. Vapaa-ajan ton-
tille on mahdollisuus raken-
taa enintään kaksi huoneis-
toa käsittävä vapaa-ajan ra-
kennus. Tavoitteena on, että
alueelle pääsee rakentamaan
jo juhannukseen mennessä.

Kaupungintalo avoinna
kesällä
Pudasjärven kaupungintalo
on avoinna poiketen aikai-
sempien vuosien käytännös-
tä koko ensi kesän.  Tavoit-
teena on palvella asiakkaita
myös kesäaikana mahdolli-
simman joustavasti. (ht)

Järjestyksenvalvojan peruskurssi
toimimaan järjestyksenval-
vojista tilaisuuksissa ja pai-
koissa, joita ovat mm. yleiset
kokoukset ja yleisötilaisuu-
det, majoitus- ja ravitsemis-
liikkeet, leirintäalueet ja mat-
kustaja-alukset. Järjestyk-
senvalvojan koulutuksen
suorittanut anoo henkilö-
kohtaisesti asuinpaikkakun-

tansa poliisiviranomaiselta
järjestyksenvalvojakorttia
koulutuksen jälkeen. Kortti
on voimassa viisi vuotta.
Kurssille osallistuminen
edellyttää 18 vuoden ikää ja
nuhteettomuutta. Kurssin
hinta on 120 euroa/ henki-
lö. Ilmoittautuminen toivo-
taan viimeistään maanantai-

na 3.5 toimistoon puh. 040
860 8949 tai
ksak@koillismaa.fi Paikat
täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

Sari Ojala
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Vappulounas

Tervetuloa!

porsaanleike
maalaisperunat
metsäsienikastike
rakuunaporkkanat
täytetty broilerinfilepihvi
(aurajuusto, savuporo, yrtti)
Täytekakku
Runsas salaattipöytä
graavilohineen.
3-vuotis synttäritarjous
10€/5€ alle 10v.

T:mi Piian Särvin Erätie 1, 93280 Syöte, kahvio puh. (08) 828 8145, matkapuh. 040 837 7702

Piian Särvin
Ruokana on

merimiespihvit, perunat,
jauhelihakastike, makaronia, ym
Jälkiruoaksi täytekakkukahvit.

ÄitienpäiÄitienpäiÄitienpäiÄitienpäiÄitienpäivvvvvälounas su 9.5.älounas su 9.5.älounas su 9.5.älounas su 9.5.älounas su 9.5.
klo 12-15 Syötteen kylätalolla

Särkisuontie 12 Syöte

Syötteen Kyläyhdistys ry
Tiedustelut p. 0400 302 910

Hinta 8 e aikuiset,
4  e lapset, alle 3 v ilmaiseksi.

Lapset esittävät ohjelmaa
Tervetuloa!

Äidin onnittelumalja
Alkuruoka:Alkuruoka:Alkuruoka:Alkuruoka:Alkuruoka:
Graavilohi
Riimihirveä salaattipedillä
Kreikkalainen fetasalaatti
Savuporo-juustokeitto    hyla, gl

TERVETULOA!TERVETULOA!TERVETULOA!TERVETULOA!TERVETULOA!
Noutopöydän hintaan sisältyy koti-
juomat sekä leipävalikoima.

ÄITIENPÄIVÄN  LOUNASÄITIENPÄIVÄN  LOUNASÄITIENPÄIVÄN  LOUNASÄITIENPÄIVÄN  LOUNASÄITIENPÄIVÄN  LOUNAS
su 9.5 klo 11-15su 9.5 klo 11-15su 9.5 klo 11-15su 9.5 klo 11-15su 9.5 klo 11-15

Jälkiruoka:Jälkiruoka:Jälkiruoka:Jälkiruoka:Jälkiruoka:
Mansikka-kermakakku ja kahvi    hyla, gl
14,00/hlö (alle 12 v. 7,00)

Pääruoka:Pääruoka:Pääruoka:Pääruoka:Pääruoka:
Paistettua broilerin rintafilettä
yrtti-bearnaisekastikkeella    hyla, gl
Porsaan selyksiä
rosépippurikastikkeella    hyla, gl
Villiriisiä
Paistettuja  pariisinperunoita

Romekievarintie 4,
Safaritalo, Syöte  puh.
040 3561 335

1.5. klo 11-16

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehti
osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii


