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PUDASJÄRVI-lehti nro 10 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 9.3.2011

Taiteilija Paavo 
Tolosen taidesäätiö ja 

taidemuseo Pohjan-
tähti-Polikseen s. 9

TERVETULOA!

TULOSSA
19.3. Naseva 
26.3. Karaoke kilpailu

Perjantaina 11.3. 

KARAOKE
Lippu 12€  sis. ep.

Wintti
Avoinna klo 23-04

Lippu 4 € sis. ep.
Lippu 4 € sis. ep. Avoinna 12-04

Nordean asiakkaana 
voit edelleen maksaa
laskusi maksuautomaatilla.
Siksi maksuautomaattimme eivät poistuneet 
– ne uudistuivat. Nordean asiakkaana sinä päätät 
itse, milloin ja miten raha-asioitasi hoidat.

Teemme sen mahdolliseksi
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Kauppatie 8, S-market
93100 Pudasjärvi
nordea.fi

Lippu 4 € sis. ep. KARAOKE

Lauantaina 12.3.
EINI & 
BOOGIE

Torstaina 10.3. Vonkamiehen Väläkky klo 19.

markkinoiden tehokkain, helpoin, hauskin 
ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Tilaukset: AE Innovation 
Alpo Laakkonen 
p. 045 263 0780

Lumivuo

Isäntä
139,-

Lady
139,-

Ammatti
169,-

www.aosteel.fi

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18 Tarjoukset nähtävissä myös 

039 pss

PULLA-PIRTIN
PIRTEÄT PULLAT
300g

199 pss

099 pkt

LAPIN LIHAN KOTASAVU
METWURSTI
200g

199 rs

ATRIA
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA
400g, 20% 

990 tanko

ATRIA
GOTLER
1,9 kg

5680

LASTEN 
TUULI-
PUKU

3990

NAISTEN
LEGGINSIT
musta

590

NAISTEN STRETCH
SUORAT
HOUSUT

2850

PULLA-PIRTIN
OHRARIESKA
660g

149 pss

Torstaista
ATRIA LIHAPYÖRYKÄT 
360g

069 rs

Torstaista
ATRIA KINKKU-ANANAS 
PIZZA 200g

069990

PITKÄJYVÄINEN
RIISI 1 kg
1,99  NYT

KUUKENGÄT
19,95  NYT

NAISTEN 
TUULI-
PUKU

ATRIA KEVYT SNACK 
KUORETON NAKKI 
280g

099 pkt

TALVIRENGAS-

VARASTON TYHJENNYS
TULE HAKEMAAN OMASI POIS!!!

VARASTOSSA VIELÄ MM.
• HANKOOK 205/55 16”W409 91T NASTA  83€/KPL
• HANKOOK 205/60 16”W409 92T NASTA  95€/KPL
• HANKOOK 165/80 13”W409 82G NASTA  47€/KPL
• HANKOOK 215/75 15”W409 97S NASTA  83€/KPL
• HANKOOK 245/70 16”RW11 107T NASTA  137€/KPL
• HANKOOK 155/80 12”W401 76G NASTA  42€/KPL
• HANKOOK 175/70 13”W409 82T NASTA  53€/KPL
• HANKOOK 205&65 16”W409 94t NASTA  71€/KPL
• HANKOOK 235/65 15”W409 94T NASTA  95€/KPL
• HANKOOK 185R14”C8 W401 NASTA  30€/KPL
• MICHELIN 185/80 14C8 SNOW NASTA  65€/KPL
• YOKOHAMA 185/65 14”F100P NASTA  48€/KPL
• YOKOHAMA 185/65 15”F1OOP NASTA  50€/KPL
• YOKOHAMA 155/80 13”S160 NASTA  32€/KPL
• YOKOHAMA 165/80 13”F100P NASTA  41€/KPL
• MICHELIN 185/65 15” XIN 2 NASTA  75€/KPL
• MICHELIN 235/75 15” X-ICE NASTA  95€/KPL
• YOKOHAMA 155/80 13”F100P NASTA  37€/KPL
• YOKOHAMA 195/65 15”F100P NASTA  53€/KPL
• YOKOHAMA 205/55 16”IGSTUD NASTA  71€/KPL
•CONTI WINTER 185/65 15” NASTA  90€/KPL
• CONTI CONTAC5 185/65 15” KITKA  88€/KPL
• CONTI VANCO 205/65 15”C8 KITKA  119€/KPL
• TOYO 185/65 15” NASTA  58€/KPL
• MASTER 195/70 15”C8 NASTA  60€/KPL
• NORDMAN 175/70 14” NASTA  40€/KPL

TOTALPARTS OY
VARSITIE 1 PUDASJÄRVI

P. 0440 890 061 VARAOSA/KORJAAMO
P. 08-821 034 KAHVIO/GRILLI

VARAOSAPUOLI AVOINNA MA-PE 8.30-17.00
LA 10-14, SU SULJETTU

KAHVIO AVOINNA MA-PE 6.30-21.00, LA-SU 9-21

WWW.TOTALPART.FI WWW.FIXUS.FI

BENTON BX-1 AKKUVARAAJA
- KAIKILLE AKKUTYYPEILLE, 
MYÖS AMG JA GEL
- ELVYTTÄÄ SYVÄPURKAU-
TUNEEN AKUN 3,0V:STA ASTI 
- KÄY MYÖS MOOTTORIKELKKOIHIN, 
MÖNKIJÖIHIN JA MOPOIHIN 19,90€55€
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PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
Toritiellä ma-ti klo 10-16 ja 
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
Korpitiellä ma-pe klo 8-14
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Sivunvalmistus
Eila Lahtinen
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Ensio Koivula
040 910 0852
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

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 ilmestymispäivästä. 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

iltaan mennessä.
Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella
Pudasjärven kaupungin ul-
kopuolisille tilaajille lehden 
hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Hartaus

”ÄLÄKÄ SAATA MEITÄ 
KIUSAUKSEEN...”

Messu seurakuntakodissa 
su 13.3. klo 10, Jaakko Sääski-
lahti, Juha Kukkurainen, Jukka 
Jaakkola.

Lähetyksen kirpputori 
ke 16.3. klo 10-13.  Kirppa-
rille otetaan vastaan puhtai-
ta ja siistejä miesten ulkoilu-
vaatteita.
Näkövammaisten leiri-
päivä ke 30.3. Taivalkoskel-
la. Lähtö klo 8.30. srk-talol-
ta, paluu n. klo 18. Leiripäivän 
hinta on 15 €. Ilmoittaudu ma 
21.3. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 08-8823100. 
Muista mainita mahdollisesta 
erityisruokavaliosta.  
Ystävänkammari seura-
kuntakodissa ti 15.3. klo 12-
13.30.

Kuorot: Sarakylän kappe-
likuoro to 17.3. klo 18.45,  
kirkkokuoro  to 10.3. ja to 
17.3. klo 18., nuorisokuoro  
to 17.3. klo 16.30, lapsikuoro 
ke 16.3. klo 16.45, Vox Mar-
garita ke 16.3. klo 18.
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
16.3. klo 13.
Nuorisotyö: Nuorisotyö 
järjestää Yhteisvastuun lipas-
keräysmahdollisuuden rippi-
koululaisille, nuorille ja vart-
tuneemmille vapaaehtoisille. 
Lipaskeräys järjestetään pe 
11.3. keskustassa. Rippikou-
lulaisten ja nuorten lipaske-

räysaika on klo 17.30 - 19. 
Rippikoululaiset saavat ke-
räyksestä muu käynti-mer-
kinnän. Varttuneemmat va-
paaehtoiset voivat osallistua 
lipaskeräykseen jo klo 15.00 
alkaen. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset lipaskeräykseen: 
040-752 43 87/Marko Väyry-
nen, marko.vayrynen@evl.fi 
tai 040-571 46 36/Tiina, tiina.
inkeroinen@evl.fi. 
Lapsiparkki ke 16.3. klo 
10-13.
Perhekerho seurakunta-
kodissa ma 14.3. klo 10-13,  
perhekerho kaikenikäisille 

Livon koululla maanantaisin 
klo 10-13, seurakuntakodis-
sa to 17.3.  klo 10-13 ja Pu-
hoksen koululla to 17.3. klo 
10-13.
Rauhanyhdistykset: Opis-
toseurat Ervastissa Vuorman 
sisaruksilla pe 11.3. klo 19 
(A.Niskasaari).
Seurat Kurenalan ry:llä su 
13.3. klo 13 (M. Tuohimaa, 
J.Sääskilahti).
Haudattu:  Hannu Johannes 
Herukka 53 v, Pauli Aleksan-
teri Timonen 77 v

Viime viikolla vietimme laskiaista. Laskiaisen myö-
tä laskeuduimme 40 päivän paaston aikaan. Tulevana 
sunnuntaina vietämme ensimmäistä paastonajan sun-
nuntaita. Sunnuntain Raamatun tekstit muistuttavat 
meille saatanasta joka kiusasi Jeesusta ja Jeesuksesta 
joka voitti kiusaukset.

Useampana vuonna olen ajatellut, että tänä vuonna 
minäkin paastoan. Meillä luterilaisessa kirkossa paas-
toaminen paastonaikaan ei ole kovin yleistä eikä siihen 
ole perinteitä, toisin kuin esimerkiksi ortodoksisessa 
kirkossa. Ajattelin että paastoaisin ihan mielenkiin-
nosta ja vaikka ortodoksisten juurieni kunniaksi. Lap-
sena pidin erilaisia karkki ja herkkulakkoja. Eräänlais-
ta paastoamistahan lie sekin. Erityisesti pääsiäisenä oli 
välillä hankalaa kaikkien ihanien suklaamunien ympä-
röimänä. Kiusaukset oli suuria. 

Paastoaminen on jokaisena aikomana vuotena jää-
nyt. Tänäkin vuonna huomasin taas paastonajan lä-
hestyessä ajattelevani paastoamista. Miten minä voisin 
osallistua? Aloin pohtia paaston tarkoitusta, paastoa-
misen syvintä hengellistä syytä. Viekö herkuista tai 
kahvista luopuminen todella minua lähemmäs Juma-
laa. Epäilen. Miksi kiusaisin itseäni päivästä toiseen 
kaikenlaisien ihanien herkkujen äärellä vain saadakse-
ni sanoa paastoavani?  Sen sijaan ”paastoaminen” tois-
ten ihmisten loukkaamisesta sanoin ja teoin voisi olla 
hyvinkin paikallaan. Paaston aikana voisin myös pyr-
kiä yksinkertaistamaan elämääni. Hidastaa tahtia ja 
koettaa luopua kiireen tunteesta. Muuttaa toimintaani 
niin, että kiireeseen ja ”viimetippa”-tilanteisiin ei edes 
jouduttaisi. Silloin aikaa ja tilaa vapautuisi itsensä, toi-
sien ja Jumalan kuulemiseen. Hiljaiseen keskusteluun 
rukouksen ja hengellisten tekstien äärellä. Ja ehkäpä 
myös Pyhän kokemisen mahdollisuuteen. 

Nyt väkisin mieleeni hiipii ajatus, josko se herkku-
paasto kuitenkin olisi hyväksi. Herkut on kiusauksia ja 
kiusauksia vastaan pitää taistella päivittäin paaston ai-
kana. Kiusauksia vastaan taisteluun tarvitsen Jumalalta 
vähän ja välillä aika paljonkin apua. Isä meidän -ruko-
uksessa rukoilemme: ”Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta…”. Luulen että tuohon ru-
koukseen tukeudun vielä monta kertaa.

Tiina Inkeroinen
 

Yhteisvastuukeräystä 
alkoi lipauskeräyksellä
Yhteisvastuu lipaskeräys-
tä kerätään kolmena perjan-
taina peräkkäin Pudasjärven 
taajamassa eri kauppaliik-
keiden edessä. Tänä vuonna 
Yhteisvastuun kerää varoja 
yksinäisten nuorten tukemi-
seen Mosambikissa ja Suo-
messa. Suomessa kerätyt 
varat menevät tukioppilas-
toimintaan, nuorten turva-

talojen ystävätoimintaan ja 
nuorten vertaistukiryhmä-
toimintaan. Mosambikissa 
tuetaan nuorten selviytymis-
tä pääkaupungin Maputon 
köyhälistöalueella tukihen-
kilö- ja vertaistukitoimin-
noilla.

K-Supermarketin edessä 
perjantaina 4.3 olivat keräys-
lippaiden kanssa Jonna Koi-

vukangas ja Santeri Mate-
ro he olivat tyytyväisiä kun 
kiireiset ohikulkijat pysäh-
tyivät laittamaan rahaa kerä-
ykseen. Jonna ja Santeri oli-
vat yhteisvastuukerääjinä 
ensimmäistä kertaa. Kolmas 
keräyspäivä on perjantaina 
11.3. klo 15-19. (s-lt)

Jonna ja Santeri olivat yhteisvastuukerääjinä ensimmäistä kertaa. 

Lisätietoja Yhteisvastuukeräyksestä 
löytyy osoitteesta: www.yhteisvastuu.fi
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

www.suvantoyhteiso.fi

Musti ja Mirri KIIMINKI,Terveystie 6, 90900 Kiiminki
Puh. 044 589 2589. Avoinna ark. 10-18, la 10-14

Tarjoustuotteet ovat rajoitettuja valikoimaeriä. Vaatteiden ja säkkien koot voivat vaihdella. Tarjoukset ovat voimassa la 12.3. saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.  Tarjouksiin ei voi yhdistää kanta-asiakas tai mtiään muita alennuksia eikä hyödyntää alennuskuponkeja tai kasvattaja-alennuksia.

Eukanuba ja Nutro Choice

Valikoimiimme tulleet
yksi vapaavalintainen tuote -40%

1 kuponki/asiakas.

Vain tällä kupongilla
Kuponki on voimassa 12.3.2011 saakka.
Kuponkia ei voi yhdistää mihinkään muihin 
tarjouksiin tai alennuksiin.

Hurtta Sport 
loput pannat 

1€

Hurtta 
pörröpannat 

5€

Erä koirien  
vaatteita  

alk. 5€

Autokalterit 

-50%

Loput lämmitettävät 
vesikupit  

10€  
(norm 42€)

Rotukirjat 

5€
Fresh & Easy 
kristallihiekka, 
ota 2, maksa 1, 

9,90€

Odour Buster, 
markkinoiden paras 

paakkuuntuva  
kissanhiekka

17,90€ 
(norm 22,90€)

Hurtta Sport 
malliston ulkoilu-
vaatteet ihmisille 

takki 25€
housut 10€ 

yht. 30€

Eurolitter,  
paakkuuntuva hiekka  

14,90€  
(norm 19,90€)

Erä  
Brit Care Venison 
koiranruokaa 1kg 

2€  
(norm 6,90€)

Erä  
Hills kissojen 

kuivaruokaa 300g, 

ota 2, maksa 1

Erä 
Propac 

koiranruokaa, 

ota 2, maksa 1

Tutustumistarjous 
Eukanuba 

koiranruokaa 2-3kg, 

ota 2, maksa 1

Akvaariovanut 

1€ /2kpl

- Kahvila Annari
- Käsityöliike Liisukka
- Kirpputori
- Majoitusta 20€/h, vrk
- Hierontaa
- LogoArt taideterapia

Somerovaarantie 21, Arkala
ma-pe 9-17 la-su 10-17

Arkala Center

puh. 0400-174907

AC

Pudasjärvellä on siirrytty perhe- 
ja vanhuspalvelujen kuljetuspal-
veluissa taksikorttien käyttöön. 
Ilman korttia ei voi enää mat-
kustaa. 

Kuljetuspalveluiden käyttä-
jille on lähetetty kirjeet, joissa 
ovat sekä taksikortit että eril-
liset seurantakortit matkojen 
seurantaa varten. Kummankin 
kortin tulee olla mukana mat-
kalla. Taksikortissa on käyttäjän 
nimi, ja tarvittaessa asiakkaan 
henkilöllisyys tarkistetaan. Seu-
rantakorttiin on merkitty asiak-
kaalle myönnettyjen matkojen 
määrä ja laatu, ja siihen kuljet-
taja merkitsee käytetyn matkan. 
Seurantakorteilla seurataan tak-
sien laskutusta ja ajettujen mat-
kojen määriä. Kortti tulee pyy-
dettäessä toimittaa tarkistusta 
varten sosiaalitoimistoon. 

Esimerkiksi asioimismat-
ka keskustaan tarkoittaa kah-
ta matkaa, jos siihen sisältyy yli 
15 minuuttia odotusta. Kulje-
tuspalvelujen ajatus on, että se 
korvaa linja-autolla matkusta-
mista. Kun käydään keskustassa 
asioilla, tulee siitä vääjäämättä 
kaksi matkaa. Asiakkaalta perit-
tävä omavastuuosuus on edel-
leen matkan pituuden mukaan 
perittävä linja-autotaksa. Myös 

Perhe- ja vanhuspalvelujen 
kuljetusasiakkaille taksikortit

muut käyttösäännöt säilyvät en-
nallaan. 

Kotiin tulleessa kirjeessä 
oleva Taksiliiton kirje tulee säi-
lyttää, sillä siinä on kortin nu-
mero, jota tarvitaan, jos kortti 
häviää. Kadonneen kortin tilal-
le tilattavasta kortista peritään 
kymmenen euron maksu. En-
simmäisen kortin kustannuk-
set maksaa Oulunkaaren kun-
tayhtymä. 

Kortit otetaan käyttöön kai-
kissa Oulunkaaren jäsen kunnis-
sa. Aiemmin taksiyrittäjät ovat 
toimittaneet Oulunkaaren kun-
tayhtymään vuodessa noin 2500 
erillistä laskua sosiaalihuolto- ja 
vammaispalvelulain mukaisis-
ta kuljetuksista. Laskujen käsit-
telyyn on kulunut paljon aikaa. 
Taksikorttien myötä laskut tule-
vat sähköisesti kerran kuussa. 

Jos taksikorttia ei ole tul-
lut, se on kadonnut, tai haluaa 
muuttaa matkojen myöntämis-
päätöstä, kannattaa ottaa yhteys 
sosiaaliohjaaja Ulla-Riitta Päivä-
niemeen, (08) 587 562 23, pal-
veluesimies Tuula Tolkkiseen, p. 
(08) 587 562 08, vanhuspalve-
lujen palveluohjaaja Marja Lah-
denperään, (08) 587 563 62, tai 
asiakassihteeri Sirkka Goma-
niin, (08) 587 562 90.
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 13/15 MÖKKILÄISTEN MUUTTOHALUKKUUS PUDASJÄRVELLE

Pudasjärven mökki-
läiset–juttusarjassa 
käydään läpi kevääl-
lä 2010 toteutetun 
kyselyn tuloksia.

Seuraavassa osassa tutustumme, 
haluavatko mökkiläiset osallitua kaupungin kehtittämiseen.
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

Kyselyyn vastanneista 13,1 
% olisi halukas muuttamaan 
Pudasjärvelle. Työikäisten 
osalla muuton esteenä on 
usein soveltuvan työn puute. 
Varsin moni iäkkäämpimök-
kiläinen suunnittelee muut-
toa Pudasjärvelle, kun elä-
keikä tulee täyteen. Kyselyn 
mukaan muuttoa voisi harki-
ta 23,5 prosenttia vastanneis-
ta, mikäli heille ja perheenjä-

senille löytyisi työtä. Suurin 
osa vastanneista kuitenkin 
ei harkitse muuttoa, koska 
ovat jo asettuneet muualle. 
Osa vastaajista myös totesi, 
että he haluavat pitää mök-
kipaikan pelkästään vapaa-
ajankäytössä, riittävän kau-
kana normaalista arjesta.

Kylittäin tarkasteltuna 
eniten muuttohalukkuutta 
löytyy Syötteelle, Pudasjär-

ven keskustaan sekä Saraky-
lään. Ohessa olevassa Muut-
tohalukkuus -taulukossa 
kohta paikkakuntalainen 
tarkoittaa, että mökin omis-
taja jo asuu Pudasjärvellä. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 
903 kotitaloutta.

Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

Kyselyyn vastaajien määrä 
903 kotitaloutta

Koulutus- ja Kesäduuni 2011 
-tapahtuma kiinnosti nuoria
Pudasjärven Rimminkan-
kaan koulun salissa järjestet-
tiin tiistaina 1.3 Koulutus- ja 
Kesäduuni-tapahtuma. Ta-
pahtumassa vieraili päivän 
aikana 400–500 nuorta, jois-
ta suuri osa oli pudasjärve-
läisiä. Toisille heistä tapah-
tuma oli entuudestaan tuttu, 
kun taas toisille uusi asia. 
Nuoret osallistuivat messui-
hin innokkaasti ja jälkeen-
päin olivat tyytyväisiä näke-
määnsä ja kokemaansa.

Pudasjärven työllistämis-
koordinaattori Sari Ranua 
oli yksi heistä, joka osallis-
tui tapahtumaan ensimmäis-
tä kertaa. 

- Nuoret tulevat ovista 
huuli pyöreänä, mutta aiem-
min käyneet neuvovat ensi-
kertalaisia, hän kertoo.

Sarin mukaan nuoret tu-
keutuivat messutilassa toi-
siinsa. Lukion ja ammat-
tikoulujen opiskelijoiden 
avulla pystyssä pidetyt esit-
telypisteet näin ollen madal-
sivat nuorten kynnystä tulla 
tutustumaan. 

- Nuoret suuntasivat en-
simmäisenä lukion tai am-
mattikoulun pisteille, Sari 
kuvailee.

ollut tarpeeksi vanha viime 
vuonna hakeakseen hauta-
usmaalle töihin, mutta nyt 
on.

- Kyllähän siihen tieten-
kin vaikuttaa se palkkakin, 
Anna-Karoliina sanoo ker-
rottuaan kiinnostuksen koh-
teensa.

Oppilaitosten esittelypis-
teistä häntä kiinnosti eniten 
lukion esittelypiste, koska 
Anna-Karoliina tarvitsee yli-
oppilastutkinnon haaveam-
mattiansa takia.

4H-yhdistyksen puoles-
ta Sari Ranua kertoi, ettei ke-
sätyön tarvitse välttämättä 
olla yrityksessä vaan yksi-

Lukion esittelypisteellä oli arvontakysely, jossa kysyttiin, 
että miksi kannattaa hakeutua opiskelemaan juuri Pu-
dasjärven lukioon ja vastauksia oli tullut runsaasti.

tyinenkin henkilö voi tarjo-
ta töitä. Esimerkiksi siivous-
ta, lastenhoitoa sekä muita 
kodin päivittäisiä askareita 
voi antaa nuorille tehtäväk-
si. Tärkeintä on se, että nuo-
ri itse hakee töitä, jonka jäl-
keen 4H-yhdistys huolehtii 
muusta. Asiantuntemus tu-
lee heidän puoleltaan, joten 
kenenkään ei tarvitse jännit-
tää nuoren töihin ottamis-
ta. Parhaiten kesätyöasioissa 
neuvoja osaa antaa Sari Ra-
nuan lisäksi Päivi Takkinen.

Minna Toikka

Lukion puolesta puhui 
rehtori Eeva Harju, jonka 
mielestä tapahtuma oli hy-
vin onnistunut. Erityisesti 
hän kehui monipuolisia esit-
telypisteitä jatkokoulutus-
vaihtoehdoista sekä kesätyö-
paikoista. 

- Toisen asteen opiskeli-
joille olisi saanut kuitenkin 
olla erilaisempia esittelypis-
teitä ja tarjontaa paremmin 
sekä monipuolisemmin. Ta-
pahtuman anti oli tällä ker-
taa kohdistettu eniten perus-
kouluikäisille, Eeva sanoo.

Lukion esittelypisteellä 
kävi tasainen vilske. Power-
Point-esitys, joka yhdessä 
oppilaiden ja Markku Olli-
lan voimin oli koottu, kiin-
nosti nuoria. Esitys sisälsi 
kuvia lukuvuoden toimin-
nasta ja lukion opiskelun si-
sältöön liittyvää esittelyä.

- Lukion puolelta olemme 
täysin tyytyväisiä, Eeva Har-
ju kertoo hymyillen.

¬Yhdeksäsluokkalainen 
Anna-Karoliina Ojala ker-
toi messuilla häntä kiinnos-
taneen eniten seurakunnan 
esittelypiste, jossa haettiin 
kesätyöntekijöitä hautaus-
maalle. Anna-Karoliina ei 

Esittelypisteitä oli useita. 
Messujen tarkoitus oli in-
nostaa ja aktivoida kaikki 
Pudasjärven nuoret hake-
maan ja saamaan jatkokou-
lutuspaikkoja ja kesätöitä 
alueellamme olevista toimi-
paikoista.

PerSun kupille la 12.3.

PerSun kupille la 12.3.

Kirjakaupan taloon
(ent. Koillis-Telen tila)

Paikalla: Tykkyläinen, Mattila,
Kellola... ainaski

alk. 10.30 ->

Tervetuloa!

 
Pe 11.3.  Anna Puu
Pe 18.3  Maarit Peltoniemi
La 19.3.  Vaudeville
La 26.3.  Make it Shake
Pe 1.4.  Klamydia
La 2.4.  Pepe Wilberg
Pe 8.4.  Suvi Teräsniska
La 9.4.  Tiskikone
Pe 15.4.  T.T. Purontaka
To 21.4.  Fintelligens
Pe 22.4.  Eini & Boogie

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh 020 147 6400
Online varaukset:

Tunturin huippubileet:
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Tartu upeisiin tarjouksiin KoruIlonassa, Sportiassa 
ja TuiTukassa! Osoitteessa Keskustie 30 Ranua

Tarjolla naposteltavaa!

Rentoudu hetkeksi!
Niskahartiahieronta ilman 
ajanvarausta TuiTukan tiloissa

Myös paljon muita tarjouksia! Tarjoukset ovat voimassa perjantaina 11.3.

Tervetuloa juhlistamaan kansainvälistä 
Naistenpäivää pe 11.3.2011 klo 10–16!

 Arvomme
150€ lahjakortin
arvonta klo 16 

Sportiassa

KoruIlona
koru- ja  lahjatavaral i ike

”Beat of Love” timanttisormus-esittely
paikalla Suomen Korutuotteen edustaja

sormuksen ostajalle
hopeakorusettiJuhlakausi lähestyy...

Kaikki
korvakorut
– 20%

Hopea
korusetit

-15% -25%

Naisten
kellot
-10%

Kaikki 
muotoilu-
tuotteet

– 20 %

Star Gazer kynsilakat

6 €/kpl
10 €/2kpl Muotoilurauta

35 € sh.45€

RANUA

– 50%

KAIKKI 
NAISTEN 
TOPAT

STUF SHINE
VELOURSETTI

 

39,90€
ovh.59,80€

parturi-
kampaamo TuiTukkaTuiTukka Hierontapalvelu 

Marian Salmela

20 min 
12€

Tutustumishieronta (10 min) 5€. Niskahieronta (20 min) 12€

SUOMALAINEN 
KATSASTUS

Varaa
katsastusaika

suoraan 
netistä:

www.avainasemat.fi
Katsastukset

myös
ilman

ajanvarausta!

KONETIEN
KATSASTUS OY

ÄIMÄTIEN
KATSASTUS OY

Konetie 3, 90630 OULU
puh. (08) 311 7151
avoinna ma-pe 9-17

Äimätie 5, 90400 OULU
puh. (08) 338 060

avoinna ma-pe 9-17

Hirvien kaatolupien 
määrissä varovaisuutta

Pudasjärven Riis-
tanhoitoyhdistys 
piti vuosikokouk-
sen 21.2 Pohjan-
tähdessä. Mukana 
oli 61 jäsentä. Vie-
railijana oli riista-
päällikkö Keijo Ka-
piainen kertoen 
uudesta riistakes-
kuslaista. Ennen 
kokouksen alkua 
palkittiin pienpeto-
metsästyksen par-
haiten onnistuneet 
ja arvottiin kaikki-
en pienriistanpyyn-
tiin osallistuneiden 
kesken 308-met-
sästyskivääri. Sen 
voitti Marko Hil-
tula.

Kokouksen ava-
si RHY:n puheen-
johtaja Alpo Tur-
peinen. Kokouksen 
puheenjohtajaksi 
valittiin Mika Ti-
monen ja sihtee-
riksi Hannu Nissi. 

Vuoden 2010 Rhy:n toimin-
takertomus hyväksyttiin ja 
todettiin toiminnan olleen 
hyvin monipuolista.

 Käsiteltiin ja vahvistettiin 
toimintasuunnitelma vuo-
delle 2011. Hirvien lento-
laskenta päätettiin suorittaa 
entisellä tavalla. Todettiin, 
että pienpetojen pyyntiin on 
mahdollista saada ilmaista 
koulutusta. Mm. toiminnan-
ohjaaja ja Aappi Jaakola ovat 
vapaaehtoisia ko. koulutuk-
sen järjestämiseen.

Riistanhoitoyhdistysten 
aluekokoukseen edustajak-
si valittiin Alpo Turpeinen 
ja Mikko Lehtola. Alueelli-
seen riistaneuvostoon ja val-
takunnalliseen riistaneuvos-
toon edustajaksi päätettiin 
esittää Heikki Herukkaa ja 
varalle Mikko Lehtolaa.

Yhdistyksen kokouksista 
tiedotetaan paikallislehdissä 
ja yhdistyksen kotisivuilla.

Riistapäällikkö Keijo Ka-
piainen kertoi, että muun 
muassa Kuusamossa ja Tai-

valkoskella on tarvetta lisä-
tä hirvien kaatolupamäärää, 
mutta Pudasjärvellä pitää 
vähentää lupia, samoin Ou-
lun ympäristössä. Pudasjär-
vellä kaatomäärä oli noin 
1700 hirveä. Vielä hirviä on 
noin neljä hirveä/1000 ha. 
Tarkkoja kaatolupamääriä 
on vaikea sanoa ennen hirvi-
en lentolaskentaa. Hirvimää-
rä on lähestynyt tavoitetilaa 
määrien suhteen, joten tiet-
tyä varovaisuutta on syytä 
noudattaa lupamäärissä. 

Metsätalous toivoo 
hirvikantaa  
pienemmäksi
Metsähallituksen edusta-
jana käytti puheenvuoron 
eräsuunnittelija Reijo Hir-
vonen. Hakijamäärät olivat 
nousseet kuluvalle vuodelle 
167:ään. Valtaosa hakijoiden 
lisäyksestä johtuu yhteis-
lupa-alueiden purkamises-
ta. Koiramäärä on kasvanut. 
Mikäli aikoo koiran kanssa 
metsälle, on metsään men-
tävä jo kolmen aikaan. Mie-
tinnässä on mm. metsästys-
seurueiden samanaikaisessa 
metsästyksessä koiramäärän 
rajoittaminen. Metsästyslupa 
on tarkoitettu seuran omaan 
käyttöön. Enää ei ulkopaik-

kakuntalaiset voi lisätä hen-
kilöitä porukkaan. Mikä-
li paikkakuntalainen haluaa 
metsästää ulkopaikkakunta-
laisen seurueessa, Hirvonen 
esitti toiveen, että hänet oli-
si ilmoitettava po. seurueen 
metsästäjänä. Mikäli ulko-
paikkakuntalainen porukka 
tulee metsälle valtion maal-
le, talkoisiin pääsee paikka-
kuntalainen ja ulkopaikka-
kuntalainenkin maksamalla 
päiväluvan. Talkootyö ei tar-
koita tässä yhteydessä sitä, 
että talkoomies yksin menee 
ilman muuta seuruetta met-
sälle.

Koiran koulutus ei kuulu 
lupaehtoihin. Kun hirvet on 
kaadettu jossakin seuruees-
sa, se ei mahdollistaisi tältä 
seurueen koirilta koulutus-
ta, kun muilla saman alueen 
porukoilla on metsästys vie-
lä kesken.

Tiimiesimies Jorma Kou-
va käytti puheenvuoron Met-
sähallituksen metsänhoidon 
puolesta. Kaato-prosentti oli 
hänen mukaansa yli 90 pro-
senttia, koska osa hirviluvis-
ta oli pankissa. Metsähallitus 
käyttää vuosittain yli miljoo-
na männyntainta. Metsätalo-
uden kanta on, että hirvikan-
taa lasketaan vielä nykyistä 
pienemmäksi. (ht) 

Kuusamossa ja Taivalkoskella on 
tarvetta lisätä hirvien kaatolupa-
määrää, mutta Pudasjärvellä pitää 
vähentää lupia. 
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Leena Kummala
Erittäin hyvä talvi. Onhan se 
kauppa kylälle ihan elintärkeä 
juttu. Ruukaan liikkua paljon, 
hiihtoa jo parisataa kilometriä 
ja kävelyt päälle. Hyviä juttu-
ja tämmöiset tapahtumat ovat. 
Kyllä luen, ihan olen tyytyväinen 
lehden sisältöön. 

Liikuntatapahtuma Rytingissä

Yhteiskuvassa Kaikenkansan liikunta tapahtuman osallistujia, laskujen mukaan lenkille lähti 68 ihmistä. Tapahtu-
massa muutoin mukana oli lisäksi melkoinen määrä ihmisiä.

Muutamilta liikuntatapahtumaan osallistuneilta kysyttiin: Mitä mieltä talvesta? Mitä mieltä Rytingin kyläkaupasta? Lii-
kutko paljon? Haluaisitko samantyyppistä tapahtumaa uudestaan? Luetko Pudasjärvi-lehteä?

usta,.  Tempauksestahan oli 
ilmoitettu Pudasjärvi-leh-
dessä jo muutamia viikkoja 
sitten ja kyläkauppias Jouni 
Koivulan mukaan kaupas-
sa oli asiakkaiden keskeises-
tä puheensorinasta selvinnyt 
että tempaukseen ollaan tu-
lossa ja että sitä pidetään hy-
vänä asiana. Tämän tapahtu-
man järjestivät yhteistyössä 

Rytingin kyläkaupan piha-
piirissä järjestettiin sunnun-
taina 6.3. Kaiken kansan lii-
kuntatapahtuma, johon 
osallistui noin 100 henki-
löä.  Tapahtumassa tehtiin 
½ tunnin liikuntasuoritus 
ihan vapaavalintaisesti. Jot-
kut kävivät sauvakävelyllä 
naapuriensa kanssa, jotkut 
hiihtivät ja osa lapsista viet-

ti hyvinkin sen puolituntisen 
liukurimäessä. 

Ihmiset olivat iloisia, kun 
kylällä järjestetään yhteisiä 
tapahtumia ja niitä voisi olla 
jopa useammin. Tapahtumat 
yhdistävät niin mökkiläisiä 
kuin vakituisia asukkaita. 
Liikuntatapahtuman henki 
oli hyvin leppoisa ja ihmi-
set olivat odottaneet tempa-

Rytingin lähikauppa, Sara-
järven Sara ja Pudasjärvi-leh-
ti. Mitalien, mehutarjoilun ja 
mainoksien ja kunniakirjo-
jen kulut jaettiin keskenään. 
Erilaisten yhteisöjen ja yri-
tysten yhteistyö voi toimia 
erinomaisesti ja se kyllä huo-
mattiin tässä tapahtumassa. 
Rajallisten resurssien jaka-
minen on järkevää. (ek)

Pikagallup

Inkeri Ylitalo
Kevät talvi ihana kun pääsee 
hiihtämään, pakkasista en tyk-
kää yhtään. Mökki on ihan kau-
pan vieressä, joten on tosi hyvä 
asioida paikallisessa kaupassa. 
Sauvakävelen ja hiihdän lähes 
päivittäin.  Hyvä ajatus innostaa 
ihmisiä liikkumaan.  Kyllä luen 
Pudasjärvi-lehteä.

Niina Anttila
Rakastan talvea. Parasta tällä ky-
lällä, harmi että toinen kauppa 
loppui. Aina kun pystyn, minul-
la on Rotwailer ja se vie vaik-
ka väkisin lenkille. Kaikki tapah-
tumat ovat kylälle tärkeitä. Joo, 
ehdottomasti.

Tiina Kuukasjärvi
Ihan mukava juttu, hiihtolomalle 
sattui vielä hyvät kelitkin. Aivan 
loistavaa että täältä syrjäkylältä 
löytyy vielä kauppa joka on auki 
peräti joka päivä. Kesällä pyö-
rällä ja juosten, talvella hiihdän. 
Kannattaa ehdottomasti järjes-
tää. Virkistää kovasti kylää. Kyllä 
se tulee luettua.

Pudasjärvellä järjestetään liikunta- ja ulkoilupäivä kaikille kynnel-
le kykeneville 19.3.. Järjestäjinä toimivat Pudasjärven kaupungin lii-
kuntatoimi, Työpetari, Pudasjärven Urheilijoiden hiihtojaosto ja Pu-
dasjärvi-lehti. Yhteistyössä ovat lisäksi SPR:n Pudasjärven osasto, 
Kesport, K-Supermarket ja Vianor. Tarkoitus on haastaa väki kiertä-
mään Kivarinjärven lenkki vapaa-valintaisella tyylillä ja ilman ajanot-
toa. Jyrkkäkoskelta on vedetty latu suoraan järvelle.

Pudasjärveläiset ovat innokkaita ulkoilijoita ja luonnon ystäviä. 
Aktiivit liikkujat ja kilpa-urheilijat löytävät aina tekemistä. mutta sit-
ten on paljon meitä, jotka erinäisistä syistä emme pääse niin paljon 
liikkumaan kuin ehkä haluaisimme. Esteenä saattavat olla pienet lap-
set, tiukka työtahti, opiskelut tai mitä vaan. Tämän tapahtuman tar-
koitus on innostaa ja mahdollistaa liikkumaan ilman tiukkaa rypis-
tystä, ihan iloisesti ja leppoisasti, kertoo Sampo Laakkonen, joka on 
yksi järjestäjistä. Tapahtumaan pyydettiin suojelijaksi pudasjärveläis-
ten hyvin tuntema ikiliikkujaa Juhani Rajavaaraa. Juhania ei tarvinnut 
pitkään houkutella kun kysymys oli liikunnan riemusta ilosanomas-
ta ja vieläpä kaikelle kansalle.

Ulkoilupäivälle on kerätty paljon mukavaa tekemistä. Pudasjär-
ven Urheilijat järjestävät tilaisuuden testata niin metsäsuksihiihtoa 
kuin lumikenkäilyäkin. Lapsia varten on kasvomaalausta punaisessa 
majassa, lapsiparkki montulla, jotta vanhemmat voivat hiihtää lenk-
kinsä turvallisin mielin. Vianor lupasi toimittaa täytettyjä sisärenkai-
ta lapsille mäenlaskua varten. Saa siellä toki laskea omillakin väli-
neillä. Entisessä armeijan kenttäkeittiössä porisee hernerokka jota 
Hommat Puikkarissa -prjokjetin väki on luvannut tarjoilla edulli-
seen hintaan. Nuotiot räiskyvät makkaranpaistoa varten, Teemu 
Karppinen antaa lentonäytöksen ja homma lähtee käyntiin Mono 
Zumballa Katja Järvenpään tahtiin. Tässä on vain osa tapahtumis-
ta. Tapahtuma aloitetaan klo 11 ja jatkuu iltapäivälle kolmeen. Jär-
jestäjät ovat saaneet hankittua muutaman arvokkaan ja liikunnalli-
sen palkinnon arvottavaksi kaikkien kierroksen tehneiden kesken. 
Arvontalipukkeen saa mukaan Jyrkkäkoskelta järjestäjiltä ja se lei-
mataan SPR:n pisteellä, joka on reitin puolessa välissä. Arvontaan 
osallistuminen edellyttää leimattua kuponkia. Järjestäjät toivovat 
tietysti aurinkoista päivää, jotta ihmiset pääsisivät nauttimaan täysin 
siemauksin keväisestä ulkoilusta isolla joukolla.

Ensio Koivula

Jyrkkäkoskella kaikenkansan  
ulkoilu ja liikuntapäivä

Kivarinkierrokselle!!!
Martti Korhosen tukiryhmä

Vasemmisto liikkeellä
Pudasjärvellä!

Paavo Tihinen

Martti Korhonen

Mara ja Paavo tavattavissa 
Pudasjärven kunnanvirastolla 

lauantaina 12.3. klo 16–17.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Osanottomaksu, 20.3.11 mennessä 27 €, 21.3.11 jälkeen 35 €, 536004-24296
Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097, heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

16. SYÖTEHIIHTO
2.4.2011 klo 9.00 Syötteen hiihtostadion, Pudasjärvi

Perinteisen hiihtäjät: lähtö 08.30
Vapaa tyylin lähtö: klo 09.15
www.pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/syotehiihto

KILPASARJA 50 km M yleinen, N yleinen, N 40, M 40, M 45, M 50, M 55
KUNTOSARJAT M/N 50 km, M/N 25 km kuntosarjoissa arvontapalkinnot

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Livon entisellä koululla, joka toimii nykyään vireänä kylätalona, on 
metsäasioista kiinnostuneilla hyvä tilaisuus saada kuluvan kuun 15. 
päivä uusinta tietoa metsään liittyvästä tuotosta ja hoidosta. 

Tilaisuudessa asiantuntijat kertovat mm., miten esimerkiksi 
puusta on mahdollista saada parempaa hintaa, metsän parannuk-
seen liittyvistä valtion rahoitustuista ja metsäntuottolaskelmista. Li-
säksi tuodaan esille metsäpalveluyrittäjätoimintaa ja sen ammat-
titaidon hyödyntämistä metsätilalla. Lisäksi tilaisuuden tarkoitus 
on edistää kylillä tapahtuvien metsätalouden toimintojen työllis-
tävyyttä paikallisesti, jotta työpaikka löytyisi omalta kylältä, jolloin 
se samalla lisäisi kylien palvelutarjontaa. Tilaisuutta toteuttavat yh-
teistyössä Kerttu ja Kauko –hanke, Metsäpalvelu Kerälä Oy, Pudas-
järven Metsänhoitoyhdistys sekä StoraEnso Metsä Oyj. 

Jouni Puhakka, Kerttu ja Kauko -hanke

Livolla metsän tuottoon ja 
hoitoon liittyvää tietoutta
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

295

AXE miesten 
deodorantti
150 ml

099 plo

Sence 
neste-
saippua
500 ml

199 plo

Fairy Expert
1 L

Nivea suihku-
saippua

895

Always side tupla pack 295

@Home ikkunan 
pesu spray 1 L

Finish All In 1

@Home wc-raikastin

1,-kpl

195 plo

199 plo

Aloe Vera 
shampoo
1 L

395

Gliss shampoo 
ja hoitoaine
250 ml

Pumpuli-
puikot
500 kpl

Aquafresh hammastahna
2x100g 295 pkt

190 pkt

195
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P. 0400 499 215
Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte

www.syotecaravan.fi

PärPärPärPärPärjänkiejänkiejänkiejänkiejänkievvvvvariariariariari
palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:

Ke 09.03. 10-24
(keittiö 11-22)

- klo 19 Pärjä Talent 2011.
Tule ja esiinny!
- illan päättää

hiihtolomakaraoke

To 10.03. 10-24
(keittiö 11-22)

- klo 19 Arvaa mikä
biisi - lasten musiikki-

visa ala Make
- Illalla Pärjän lauteille

nousee Make&Boys

Pe 11.03. 10-02
(keittiö 11-22)

- PärjäTalent 2011
Finaali

- Illan päättää
hiihtolomakaraoke

La 12.03. 10-02
(keittiö 11-22)

- AfterSki monomenot
Stockhom Expressin
tahdeissa klo 16-17
- Illalla Stockholm

Express

Su 13.03 10-19
(keittiö 11-19)

Tervetuloa
Legendaariseen
Pärjänkievariin

Pudasjärvellä toimivat met-
säalan ammattilaiset us-
kovat vahvasti siihen, että 
Metsä puhuu ja Metsä py-
syy. Teeman ympärille he 

Metsä puhuu – Metsä pysyy –teemapäivä 
metsänomistajille

Metsäpäivän järjestelyissä ovat mukana Pudasjärvellä toimivat metsäalan ammattilaiset, joita viimeksi pidettyyn 
suunnittelupalaveriin osallistui lähes 20 henkeä. 

ovat järjestämässä yhteises-
ti metsänomistajille tarkoite-
tun Metsäpäivän perjantaina 
18.3 K-Supermarketin piha-
piiriin. Toissa vuoden syk-

syllä oli vastaavantyyppinen 
teemapäivä, joka kokosi vä-
keä paikalle 600-700 henkeä. 
Tulevana päivänä odotetaan 
1000 kävijän rajan rikkoon-

tumista ja joka toteutunee-
kin, sillä mukaan tulee myös 
koululaisia yläasteelta ja lu-
kiolta. Metsäpäivän järjeste-
lijöiden edustajat ovat päi-

vän aikana metsänomistajien 
tavattavissa ja kertovat ajan-
kohtaisia asioita ja kuulumi-
sia metsärintamalta. 

Kävijöille tarjotaan kah-
via ja grillimakkaraa, jotka 
voi paistaa pihalle viritetys-
sä nuotiopaikassa. Kävijöi-
den kesken on myös arvon-
taa. 

Moottorisahataiteilija Jou-
ko Keskiaho esittää karhun 
veistosnäytöksiä. Iltapäiväl-
lä on kelkka- ja peräkärry-
huutokauppa. Väliaikoina 
musiikkitarjonnasta vastaa-
vat Antti ja Reino Jokikokko, 
Seppo Kokko, Risto Puhak-
ka ja Olavi Rautio. 

Metsäpäivän järjestelyis-
sä ovat mukana: Pudasjär-
ven Metsänhoitoyhdistys, 
Pohjois-Pohjanmaan Met-
säkeskus, Metsäliitto, Pölk-
ky Metsä, Vapo, Stora Enso, 
L&T Biowatti, Säätötuli, K-
Supermarket, UPM-Kym-
mene, Metsähallitus ja Ou-
lun Seudun ammattiopisto 
Pudasjärven yksikkö. (ht)



9PUDASJÄRVI lehtinro 10/2011

Suomalainen maksaa ostoksensa mieluiten kortilla ja hoitaa 
päivittäiset raha-asiat verkkopankissa tai puhelimen välityk-
sellä. Konttorissa asioidaan lähinnä asiantuntijapalveluiden 
osalta ajanvarauksella.

– Nordea vastaa asiakkaidensa muuttuneisiin tarpeisiin 
vahvistamalla asiakkaan mahdollisuuksia hoitaa entistä mo-
nipuolisemmin henkilökohtaisen pankkiasiat, missä ja mil-
loin tahansa, henkilökohtainen pankkineuvoja Lilja Talala 
Nordean Oulun konttorista kertoo.

Verkkopankki on aina avoinna ja pankkitunnusten avulla 
henkilöllisyys voidaan tunnistaa sähköisesti.

Verkkopankissa asiakas voi hoitaa pankkiasioitaan sil-
loin, kun se hänelle parhaiten sopii. Asiakas voi esimerkik-
si maksaa laskuja, seurata tilejä, lainoja ja säästöjä tai hakea 
uutta korttia tai lainaa. Verkkopankissa voi myös vastaanot-
taa e-laskuja ja lähettää sähköpostia pankkiin turvallisesti.

Verkkopankki on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, ja sitä 
voi käyttää kaikkialla missä on Internet-yhteys: kotona, työ-
paikalla, kirjastossa tai vaikka lomareissulla, Talala muistut-
taa.

Verkkopankissa käytettävien pankkitunnusten avulla 
pankkiasioita voi hoitaa myös puhelimella – joko soittamalla 
puhelinpalveluun tai käyttämällä mobiilipalveluita. Pankin 
puhelinpalvelusta saa tietoa ja neuvoja kaikissa pankkiasi-
ointiin liittyvissä asioissa. Kun puhelun alussa tunnistautuu 
pankkitunnuksillaan, palveluun pääsy nopeutuu.

– Päivittäisten pankkiasioiden lisäksi puhelinpalvelussa 
0200 3000 (pvm/mpm) voi käydä esimerkiksi lainaneuvotte-
luja ja saada sijoitusneuvontaa. Lisäksi asiakaspalvelusta voi 
tilata mm. maksutta maksupalvelukuoria suoraan kotiosoit-
teeseen postitettuna, Talala sanoo.

– Mobiilipalveluilla voi esimerkiksi tarkistaa saldon, mak-
saa laskuja ja siirtää rahaa omien tilien välillä. Nordea kehit-
tää mobiilipalveluitaan aktiivisesti ja muun muassa julkaisi 
iPhone-palvelusovelluksen vuoden 2011 alussa, Talala ker-
too.

Maksuautomaatti S-marketissa
Laskunmaksu ja tilitapahtumien tarkistaminen onnistuvat 
myös Nordean nykyaikaisilla maksuautomaateilla, joita löy-
tyy ympäri Suomea. Pudasjärven maksuautomaatti sijait-
see S-marketin aulassa ja on käytössä kaupan aukioloaikojen 
mukaan. Maksuautomaattien uudistus johtui magneettijuo-
valla varustettujen maksukorttien korvautumisella sirukor-
teilla. 

Korttiuudistus on osa Suomen siirtymistä yhtenäiseen 
euromaksualueeseen (SEPA) vuoden 2011 alussa. Tämä tar-
koittaa, että samat maksuvälineet ja maksutavat ovat käytös-
sä kaikissa Sepa-alueen maissa. SEPA tuo muutoksia muun 
muassa laskujen ja palkkojen maksamiseen, suoraveloituk-
seen, korttimaksamiseen sekä tilinumeroihin. Rahalaitokset 
ja Finanssialankeskusliitto tiedottavat asiakkaita muutoksis-
ta.

Yhtenäisen euromaksualueen myötä myös korttimaksa-
misen termit ovat muuttuneet. Kun ennen puhuttiin pankki-
kortista ja luottokortista, nyt käytetään vieraskielisiä sanoja 
debit ja credit. Jos asiakas haluaa maksaa ostoksensa tai nos-
taa rahaa suoraan pankkitililtä, hän valitsee debit-puolen. 
Luottokorttia puolestaan käytetään valitsemalla credit. 

– Tavalliselle kuluttajalle matkustaminen on entistä hel-
pompaa, kun samat maksuvälineet toimivat kaikissa SEPA-
maissa. Esimerkiksi Italiassa lomaileva suomalaisperhe voi 
maksaa kaupassa ostoksensa suoraan omalta pankkitililtään, 
Talala sanoo.

Heli Keränen

Pankkipalvelut mukautuvat 
asiakkaiden tarpeisiin

Verkkopankissa asiakas voi hoitaa pankkiasioitaan sil-
loin, kun se hänelle parhaiten sopii. 

Taiteilija Paavo Tolosen taidesäätiö 
ja taidemuseo Pohjantähti-Polikseen

Paavo Tolosen taidesäätiön ja taidemuseon perustamisesta Pudasjärven Pohjantähti-Polikseen järjestettiin 4.3. tie-
dotustilaisuus Oulussa. Merkitykseltään todennäköisesti suurinta kulttuurihistoriallista tapahtumaa Pudasjärvellä oli-
vat esittelemässä Mikko Kälkäjä, Ilkka Tolonen, Tapio Tolonen, Marko Tolonen, Eino Siuruainen, Eero Oinas-Panu-
ma, Kaarina Daavittila, Tuure Holopainen ja Juha Valta. 

Paavo Tolonen syntyi 3.6.1936 Kemijärvellä ja kuoli 2.8.2009 Pudasjärvellä. Tolonen toimi pitkään kuvatai-
deopettajana niin yläkoulussa kuin lukiossa. Valtion taidepalkinnon hän sai 1975. Näyttelyitä oli kymmenit-
täin niin Suomessa kuin ulkomailla. Julkisia teoksia löytyy mm. Pudasjärven ja Simon seurakunnista, Puolan-
gan kirkosta ja Oulun keskusammattikoululta. Paavo Tolonen oli merkittävä kehitysaluerealismin kuvaaja. 
Hänen töistään löytyy niin elämisen tuskaa kuin eteenpäin pyrkimistäkin.

Säätiö odottaa saavansa jat-
kossa lahjoituksia myös 
muilta Tolosen taiteen ys-
täviltä. Säätiön tarkoituk-
sena on Tolosen taiteelli-
sen perinnön vaaliminen 
sekä kuvataiteeseen liitty-
vän kulttuurityön edistä-
minen. Tässä tarkoitukses-
sa säätiön tarkoituksena on 
hankkia omistukseensa kes-
keinen osan Paavo Tolosen 
taiteellisesta tuotannosta. Se 
tulee pitämään Tolosen teok-
sia yleisön nähtävillä ja har-
joittaa ja tukee sitä koskevaa 
tutkimus- ja julkaisutoimin-
taa. Säätiön tarkoituksena 
on myös järjestää itse ja osal-
listua Paavo Toloseen ja hä-
neen taiteeseensa liittyvien, 
sekä muiden kuvataiteeseen 
liittyvien kulttuuritilaisuuk-
sien järjestämiseen. Sään-
töjen mukaan säätiöllä on 
tavoitteena myös tukea talo-
udellisesti muita säätiön tar-
koituksen mukaisia toimin-
toja.

Perustetun säätiön halli-
tuksessa on kolme taiteilija 
Tolosen perikunnan nimeä-
mää jäsentä. Pudasjärven 
kaupunki on nimennyt sää-
tiöön myös kolme edustajaa. 

Säätiön hallituksen puheen-
johtajana toimii pudasjärve-
läissyntyinen maaherra Eino 
Siuruainen, joka on Paavo 
Tolosen pitkäaikainen ystä-
vä. Säätiön hallituksessa on 
mukana myös kulttuurineu-
vos Tuure Holopainen.

Pudasjärven kaupungin 
tavoitteena on, että Pohjan-
tähti-Polikseen perustetaan 
Paavo Tolosen taiteilijamu-
seo. Taiteilija Tolosen pe-
rikunta luovuttaa lisäksi 
Pohjantähti-Polikseen säily-
tettäväksi suuren määrän tai-
teilija Tolosen taiteen teke-
miseen liittyvää materiaalia 
(luonnoksia, valokuvia, esi-
neistöä, videofilmejä, lehti-
artikkeleita). 

Pudasjärven kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittilan 
mukaan säätiön ja museon 
perustaminen kunnioittavat 
parhaalla mahdollisella ta-
valla taiteilija Tolosen elä-
mäntyötä. 

-Erityisen suuriarvoinen 
asia on, että nyt voidaan to-
teuttaa taitelijan pitkään toi-
voma unelma taiteilijamu-
seosta, jossa ihmiset voivat 
käydä tutustumassa hänen 
taiteeseensa. Viimeisissä 

keskusteluissa taitelija ilmai-
si tämän tahtotilansa, sanoi 
kaupunginjohtaja Daavittila. 

Erityisen tärkeänä taiteili-
ja Tolonen piti sitä, että mu-
seo sijoittuu Pudasjärvelle, 
joka oli hänen pitkäaikainen 
kotikuntansa. 

Kaupunginjohtaja Daa-
vittilan mukaan kaupungin 
vahvaa tukea ja hankkeeseen 
tuntemaa arvostusta kuvaa 
se, että kaikki päätökset on 
voitu tehdä nopeasti ja yk-
simielisesti. Kyse ei ole vain 
Pudasjärveä koskevasta asi-
asta, vaan tällä on suuri mer-
kitys niin Pohjois-Suomen 
kuin koko Suomenkin tai-
teelle. Olihan taiteilija Paavo 
Tolonen yksi merkittävim-
mistä suomalaisista taiteili-
joista. 

-Ajatuksenamme on, että 
vuonna 2013 Pudasjärvellä 
järjestetään laaja, koko taitei-
lija Tolosen taidetta esittele-
vä näyttely.

Säätiön perustaminen oli 
Tolosen oma tahto ja siksi 
perikunta on lähtenyt mie-
luusti hankkeeseen mukaan. 
Pohjantähti-polikselle on 
haettu hankerahoitusta Poh-
janmaan liitolta. Rahoituk-

sen avulla on mahdollista 
palkata asiantuntevaa henki-
löstöä tai henkilö, joka osaisi 
etsiä sisältöä ja kosketuspin-
taa, sanoi Kaarina Daavitti-
la. Nyt säätiön asioita hoi-
taa Pudasjärven kaupungin 
opetus –ja sivistystoimi Juha 
Valtan johdolla. 

Taidesäätiön hallituk-
sen puheenjohtaja Eino Siu-
ruaisen mukaan on erityi-
sen tärkeää tehdä ratkaisuja, 
jotka laajentavat säätiön ta-
loudellista pohjaa. Kulttuu-
rin ohessa Pohjantähti-polik-
sen merkitys tulee olemaan 
suuri koko Pohjoisen Suo-
men matkailulle ja elinkei-
noelämälle. 

-Taidesäätiö on erinomai-
nen lisä säätiöihin, jotka esit-
televät merkittävien taitei-
lijoiden elämäntyötä Iijoen 
varressa, mainitsi kulttuuri-
neuvos Tuure Holopainen. 
Samankaltaisia taiteilijaper-
soonia ovat Kuusamossa 
Hannu Hautala, Taivalkos-
kella Kalle Päätalo ja Iissä 
Valto Pernu. 

Ensio Koivula

Taiteilija Paavo Tolosen perikunta ja Pudasjärven kaupunki päättivät perustaa taiteilijan 
nimeä kantavan taidesäätiön ja taidemuseon Pudasjärven Pohjantähti-Polikseen. Sää-
tiön peruspääoman kartuttamiseksi on saatu noin 30 taiteilija Paavo Tolosen teosta. 
Teokset ovat lahjoittaneet taitelija Tolosen perikunta ja Pudasjärven kaupunki. Säätiön 
perustaminen julkistettiin 4.3 Oulussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. 
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi

- ilmainen suunnittelupalvelu
- nopeat toimitukset

- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

Avoinna 
ark. 9-18 
la 9-14

LIUKUOVET

V SI I NO

- monipuolinen mallisto
- tukkuhinnat

Keittiökalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
tule tekemään elämäsi kaupat. 

Suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla!

Lakeuden 
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 Kempele, p. 08 376 601, fax 08 376 663

Paikallistuotteita 
Niemitalon Juustolaan
Niemitalon Juustolan myy-
mälään on avattu Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten 
Taitajien tierna -paikallis-
tuotteiden myyntipiste. Tar-
jolla on muun muassa edus-
tava valikoima hopeakoruja, 
keramiikkaa, sulatuslasia, 
painotekstiilejä ja neuleita 13 
tekijältä lähiseudulta ja Poh-
jois-Pohjanmaalta. 

Yrittäjä Aki Niemitalo 

haluaa tarjota matkailijoil-
le laajan valikoiman paikal-
lisia tuotteita. Valtatie 20:n 
varrella sijaitsevassa myy-
mälässä poikkeaa vuosittain 
runsaat 120 000 asiakasta. 

Niemitalon Juustolaan 
valittujen tuotteiden kritee-
reinä ovat olleet sopivuus 
myymälän tuotevalikoimaan 
ja kevättalven hiihtolomase-
sonkiin. (ht)

Niemitalon Juustolaan on avattu Taitajien tierna –paikal-
listuotteiden myyntipiste, jossa on käsitöitä ja elintarvik-
keita eri puolita Pohjois-Pohjanmaata.

Vapaa pääsy !
Vapaa pääsy !
Vapaa pääsy !
Vapaa pääsy !

KIVARIN KIERROSKIVARIN KIERROSKIVARIN KIERROSKIVARIN KIERROSKIVARIN KIERROS
Kaiken kansan liikuntatapahtuma

Lauantaina 19.3.2011  klo 11.00 – 15.00  
Jyrkkäkosken huvialueella ja Kivarinjärvellä

Ohjelmassa mm.
Mono Zumbaa Katjan tahtiin
Maastosuksi ja lumikenkä esittelyä  
Mahdollisuuus kokeilla molempia

Teemun lentonäytös 
sään salliessa  

Mäenlaskua auton sisäkumeilla

Lapsille kasvomaalausta
Reitillä hirvenpää tauluja joiden 

etäisyyttä voit arvioida

LAPSIPARKKI

TERVETULOA 
iloiseen, yleiseen ja yhteiseen liikuntapäivään

TERVETULOA TERVETULOA 

Haastamme kaikki kynnelle kykenevät kiertä-
mään suksilla Kivarinjärven lenkin. Kiertäneiden 
kesken arvomme hyviä palkintoja mm. hiihtoma-

ja viikonloppu Iso-Syötteellä.

Tapahtuman suojelijana Juhani Rajavaara
Tapahtuman järjestäjinä Pudasjärven kaupunki, Hommat Puikkarissa-
projekti,Pudasjärven Urheilijat,  Pudasjärvi-lehti , Kesport Pudasjärvi, K-
Supermarket, Vianor, SPR:n Pudasjärven osasto, Pudasjärven Osuuspankki

Tiedustelut: Sampo Laakkonen 040-585 6227, Ensio Koivula 045-633 0740, Jaana Taskila 044–082 2135

Maakunnan ja meidän kaikkien
vahva puolestapuhuja

www.jormakortesoja.�

JORMA
  KORTESOJA

PYSÄHDY HETKEKSI JA
TULE JUTUTTAMAAN
alueen tulevaa kansanedustajaa

JORMA KORTESOJAA

torstaina 10.3 klo 10-14
Syötteellä Syöte-Shopin edessä

Romekievarintie 1

Paikalla myös
Pudasjärven Kokoomuksen väkeä.

Jorma Kortesojan tukiryhmä yli puoluerajojen

Eduskuntavaalit äänestyspäivä 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kohderyhmä:  sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja 
opetusalan työntekijät  päivähoidossa, esiopetuksessa, 
koulussa, nuorisotoimessa, neuvolassa, seurakunnissa 
jne.; opiskelijat, vanhemmat, muut kiinnostuneet.

Luennoitsija: Markku Mutanen 

Sisältö: Tarkkaavaisuushäiriöisen henkilön elämä lap-
suudesta aikuisuuteen. Luennon tavoitteena on valaista 
ADHD-henkilön mahdollisuuksia selviytyä yhteiskunnas-
sa. Luennoitsija kertoo omaan kokemukseensa perustu-
en niistä keinoista ja mahdollisuuksista, jotka auttavat 
sosiaali-, terveys- ja sivistyspuolen ammattilaisia selviy-
tymään ylivilkkaiden ja keskittymiskyvyttömien lasten ja 
nuorten kanssa.

Osallistumismaksu 6 €

Sitovat ilmoittautumiset 10.3.2011 mennessä kansa-
laisopistolle 040 - 8266 431 tai 040 - 5088 490, sähköpos-
titse kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

TERVETULOA!

järjestää luennon
PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

Markku Mutasella (50 v.) on 
takana umpikujia työpai-
koilla, lukuisia perheenpe-
rustamisyrityksiä sekä hul-
lunkurisia tempauksia. Hän 
on tosielämän AKU ANK-
KA, joka on kokeillut kym-
meniä ammatteja, mutta 
aina jättänyt jälkeensä ka-
tastrofin. Vuonna 2003 Mu-
tasen elämä helpottui, kun 
hän sai ADHD-diagnoosin. 
Tervetuloa kuuntelemaan 
mielenkiintoista luentoa 
tarkkaavaisuushäiriöisen 
elämästä lapsuudesta ai-
kuisuuteen ja ADHD-henki-
lön mahdollisuuksista sel-
viytyä yhteiskunnassa.

torstaina 17.3.2011 
klo 18.00 - 20.00 
Pohjantähden auditorio

50 lennokasta vuotta - 
Ylivilkas lapsi, lennokas aikuinen

Yleinen ja tuntemattomien sarja:
SIJA  OMISTAJA  AJAJA  PORO  LOPPUAIKA  PALISKUNTA 
1.  Jaakko Seppänen  Jussi Orjasniemi  Luihu  01:18,47  Pintamo 
2.  Jouni Pätsi  Antti Pätsi  Toveri  01:18,59  Akanlahti 
3.  Eero Päkkilä  Eero Päkkilä  Roki  01:19,20  Kii-Ko 
4.  Jari Väisänen  Jussi Orjasniemi  Tino  01:19,23  Hossa-Irni 
5.  Mikko Niva  Tero Karjalainen  Japuli  01:20,11  Pudasjärvi 
6.  Turpeinen/Timonen  Riikka Timonen  Turpo  01:20,22  Pintamo 
7.  Hannu Kynkäänniemi  Jaakko Lahdenperä  Härski  01:20,26  Kii-Ko 
8.  Jesse Tuomivaara  Tero Karjalainen  Äikäs  01:20,31  Pos.Livo 
9.  M.Harju/T.Malinen  Tero Karjalainen  Jätkäpari  01:20,33  Pud.Livo 
10.  Airi Tuomivaara  Tero Karjalainen  Pikkuveli  01:20,35  Pos.Livo 
11.  Paavo Seppänen  Jussi Orjasniemi  Rapina  01:20,38  Pintamo 
12.  Joonas Tuomaala  Mertsi Stenius  Aito  01:20,52  Pud.Livo 
13.  Veljekset Päkkilä  Eero Päkkilä  Paha  01:20,62  Kii-Ko 
14.  Reino Kenttälä  Jussi Orjasniemi  Ante  01:20,65  Pintamo 
15.  Toni Timonen  Riikka Timonen  Tuuri  01:20,81  Pintamo 
16.  Esko Kyrönniemi  Jaakko Lahdenperä  Kuperi  01:20,98  Kii-Ko 
17.  Taneli Paso  Jussi Orjasniemi  Höyry  01:21,01  Pudasjärvi 
18.  Matias Timonen  Riikka Timonen  Riski  01:21,03  Pintamo 

Kuuma sarja:
SIJA  OMISTAJA  AJAJA  PORO  LOPPUAIKA  PALISKUNTA 
1.  Kati Timonen  Riikka Timonen  Vihuri  01:19,52  Pintamo 
2.  Heikki Kynkäänniemi  Jaakko Lahdenperä  Myrkky  01:20,50  Kii-Ko 
3.  Toni Timonen  Riikka Timonen  Pommi  01:20,59  Pintamo 
4.  Airi Tuomivaara  Tero Karjalainen  Sähäkkä  01:21,45  Pos.Livo 
5.  Reijo Kenttälä  Jussi Orjasniemi  Valomerkki  01:21,56  Pintamo 
6.  Simo Mertala  Riikka Timonen  Lahjakampe  01:22,23  Ikonen 
7.  Jussi Orjasniemi  Jussi Orjasniemi  Uljas  01:22,31  Oivanki 
8.  Alatalo/Stenius  Mertsi Stenius  Mertsin Musta  01:22,75  Pud.Livo 
9.  Seppo Stenius  Mertsi Stenius  Voitto  01:24,90  Pud.Livo 
10.  Jouni Kyrönniemi  Eero Päkkilä  Kohu  01:27,21  Kii-Ko 
11.  Jarkko Timonen  Riikka Timonen  Komentaja  00:00,00  Pudasjärvi

Panuman poroajojen tulokset

Jaakko Seppäsen omistama 
Luihu Jussi Orjasniemen oh-
jastamana voitti Panumalla 
laskiaissunnuntaina ajettu-
jen poroajojen pääpalkinnon 
kultaharkon. Yleisessä- ja 
tuntemattomien sarjassa kil-
paileva Luihu voitti koval-
la ajallaan 1.18.47 kaikki ko-
keneet kuuman sarjan porot. 
Monipuolinen ohjelma oli 
houkutellut järvelle runsaas-
ti lapsiperheitä. Lapset ovat 
porojen ohella tapahtuman 
sankareita. Kaikki lapset pal-
kittiin käsi-käteen ketjun 
muodostamisen yhteydessä. 
Yleisö sai arvata ketjun pituu-
den. Tänä vuonna sen pituus 
oli 35.20 metriä. Lähimmäk-
si arvasi Krista Keskimäinen 
ja hän sai mukaansa panu-
malaisen käsityötaitaja Eila 
Miettisen ompeleman kisa-
maskotin Panu-Mollan. 

Panuman poroajoilla on 
pitkä yli 30 vuoden yhtäjak-
soinen kisaperinne. Koko 
Suomessa pitempi perinne 
on vain Inarin kuninkuus-
ajoilla ja eri puolilla poron-
hoitoaluetta vuosittain jär-
jestettävillä kultakelloajoilla. 
Paikallisen Panumajärvi ry:n 
ja Kiiminki-Kollajan palis-

Kultaharkko Jaakko 
Seppäselle Panumalla

kunnan järjestämistä poro-
ajoista ja talvitapahtumas-
ta on muodostunut eteläisen 
poronhoitoalueen odotettu 
rento tilaisuus. Vuosien mit-
taan monen ajokkaan ja oh-
jastajan ura on käynnisty-
nyt Panuman poropajoista. 
Tänä vuonna nähtiin kuin-
ka kokeneen poro-ohjasta-
ja Hannu Lahdenperän poi-
ka Jaakko Lahdenperä aloitti 
onnistuneesti ohjastamisen 
porokilpailussa. Vauhdikas-
ta kisaa ja muita tapahtumia 
tullaan seuraamaan Oulusta 
ja etempääkin. 

Kilpailun johtajana toi-
mineen Panumajärvi ry:n 
puheenjohtaja Kari Mäen 
mukaan Panuman talvita-
pahtuman järjestelyissä oli 
erittäin mieluisaa nähdä, 
kuinka nuori polvi on otta-
nut vastuun tapahtuman on-
nistumisesta. 

-Me ”varttuneemmat” 
olemme hommissa toki mu-
kana, mutta päävastuun mo-
nista eri järjestelyistä kantoi-
vat kylän nuoret ja heidän 
ystävänsä. Tältä pohjalta on 
hyvä käynnistellä jo ensi ke-
vään Panuman talvitapahtu-
man suunnittelu. 

Panuman poroajoista on käynnistynyt 
vuosien mittaan monen ajokkaan ja oh-
jastajan menestyksekäs kisaura.

Selena Stenius sai iloisen 
kasvomaalauksen Laura 
Tuunaiselta. 

Joona Riepula vei kotiinsa 
tätinsä voittaman kisamas-
kotin Panu-Mollan. 

Heimo Turunen
kuvat Toivo Miettinen

Korjausavustusten brutto-
kuukausitulojen enimmäismääriin 
on tehty korotuksia

Kohteen tulee olla ympäri-
vuotisessa asuinkäytössä ole-
va asunto tai asuinrakennus, 
ja sitä on käytettävä hakijan 
asuntona viiden vuoden ajan 
avustuksen myöntämisestä. 
Kohde ei voi olla sellainen, 
jota vasta saatetaan ympäri-
vuotiseen asumiseen sovel-
tuvaksi. Avustuksen saaja on 
ko. rakennuksen tai asunnon 
omistaja tai osakkeenomista-
ja, jonka osakkeet tuottavat 
oikeuden hallita korjattavaa 
asuntoa taikka se, jolle kor-
jaus- ja kunnossapitovastuu 
on lailla tai kirjallisella sopi-
muksella siirretty pysyvästi 
tai pitkäaikaisesti. Avustet-
tavat toimenpiteet ovat, ot-
taen huomioon rakennuksen 
asuinkäyttötarve ja asuin-
käyttöaika, tarkoituksenmu-
kaiset sekä kustannuksiltaan 
kohtuulliset.

Yksinomaan vuosikor-
jausluonteisiin korjauksiin 
(pintaremontit) myöntämi-
nen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. ellei korjauksilla edis-
tetä rakennuksen kunnon 
säilymistä.

Korjatessa asuntoa/
asuinrakennusta voidaan 
hyväksyttäviin kustannuk-
siin sisällyttää korjaustöiden 
edellyttämien rakennustar-
vikkeiden ja rakennukseen 
kiinteästi asennettavien lait-
teiden hankintakustannuk-

set, vesi-, viemäri-, sähkö- ja 
kaukolämpöön liittymismak-
su sekä kustannukset arvi-
ointi-, tutkimus-, laatimis-, 
suunnittelu-, rakennus-, 
asennus-, katselmus-, sää-
tö-, mittaus- ja purkutöistä 
sekä töiden valvonnasta, ei 
kuitenkaan laskennallisista 
kustannusta omasta työstä 
eikä kustannusta vastikkeet-
ta tehdystä työstä.

Samaan toimenpiteeseen 
ei voida myöntää useampia 
korjaus- tai energia-avustuk-
sia. Avustusta myönnetään 
vain sellaisiin toimenpitei-
siin, joiden rahoittamisek-
si hakijalla ei ole oikeutta 
saada muuta julkista tukea. 
Muuta julkista tukea on 
esim. vammaispalvelulain 
mukainen korvaus, sota-
vammalain mukainen avus-
tus tai vakuutus- ja vahin-
gonkorvaus.

Lisäksi ehtona on, ettei 
toimenpiteitä ole aloitettu 
ennen kuin avustuspäätös 
on annettu tai toimenpitei-
den tarkoituksenmukaisuus 
on hyväksytty (kohteelle an-
nettu erikseen haettu aloi-
tuslupa).

Avustusmuotoja  
on useita:
Vanhusväestön ja vammais-
ten asuntojen avustus jossa 
otetaan huomioon tuen sosi-

aalinen tarkoituksenmukai-
suus ja taloudellinen tarpeel-
lisuus, mikä tarkoittaa myös 
omaisuus ja tulorajoja. 

Hissien rakentamiseen, 
perusparantaminen sekä 
liikkumisesteen poistami-
seen 

Kiinteistökohtaisen ta-
lousjätevesijärjestelmän 
parantamiseen sosiaalisin 
perustein, mikä tarkoittaa 
varallisuus ja tulorajoja 

Terveyshaittojen poista-
miseen sosiaalisin perustein 

Suunnitelmalliseen kor-
jaustoimintaan edistämisek-
si myönnetään kuntoarvion 
laadintaan, kuntotutkimuk-
seen ja perusparannustoi-
menpiteiden suunnitteluun. 

Uusiutuvaa energiaa 
käyttöön otettaessa kosket-
taa toimenpiteitä joiden koh-
teena ovat kaikenlaiset en-
nestään ympärivuotisessa 
asuinkäytössä olevat asuin-
rakennukset. 

Pientalojen tarveharkin-
taiset energia-avustukset on 
tarkoitettu enintään kaksi 
asuinhuoneistoa käsittäville 
asuinrakennuksille. 

Muut energia-avustuk-
set muille kuin pientaloille, 
vähintään kolme asuinhuo-
neistoa. 

Eero Talala 
vs. rakennustarkataja

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi vuoden 2011 asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskuksen korjaus- ja energia-avustukset. Ohjeet 
ja lomakkeet löytyvät myös ARAn www-sivulta osoitteesta www.ara.fi 
kohdasta ”Ohjeet ja lomakkeet”.
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VUOKRATTAVANA

PUDASTORI

MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, 
maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e.) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 
1732) soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 
€.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Liikehakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!

Varastotie 5 Pudasjärvi
Jalkahoitaja Pirjo Leino

Puh. 040 187 1760

Romekievarintie 4  93280 Syöte
Puh 050 577 0581
www.wildsyote.com

Syöte Experience Oy
Kelkkavuokrausta Syötteellä!

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
- Kasvohoidot 
- Kestovärjäykset 
- Jane Iredale mineraalimeikit
- Intialainen päänhieronta

- Kuumakivihieronta
- Body Silk vartalohoidot 
- Reiki-hoidot

Toritie 1, 2. krs. Puh. 040 561 9695
www. sarajarvi.kotisivukone.com

Kodin kaikenlaiset siivoukset
Mattojen, sohvien ym. 
pesu pesevällä imurilla
Juhlien emännöinti
Mökkitalkkaripalvelu
    (Hirvaskosken seutu)
HomCare (Swipe) -tuotteet

maria.vaaraniemi@gmail.com
SOITA!  P. 040 703 6852

Kotipalvelu
Mesimarja

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

KAMPAAMOITA, 
PARTUREITA

puh. 040 581 6936

Parturi – Kampaamo

Landella
Ouluntie 194 A 93420 Jurmu

avoinna ma-la myös iltaisin

ISÄNNÖINTEJÄ

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

KELKKAVUOKRAUSTA

 • 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

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Karvanpoisto 
sokerilla
Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

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

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Norjanharmaa hirvikoiranpentuja. 
Luovutus viikolla 14. Lisätietoja: 
040-7202333.

Myytävänä kuivaa heinää. p. 041 
704 9764.

Myydään Ski-Doo MXZ-X 600 
-02, sähköpakki, ajettu 11000km. 
Todella hyvä kuntoinen. p.0400 
791 510.

Nissan kingcap-91 diesel.Ruostee-
ton, hyväkuntoinen,edullisesti.Tar-
peettomana. Kari Peuraniemi puh. 
0440836125.

Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelut

Soita tai tule käymään
Toimisto avoinna 
Ma-pe klo 9-15

Jukolantie 4 Pudasjärvi 
(ent. Värikeskuksen tilat)

puh. 050 345 3680
Ensio Kauppila

arvio- ja kauppakirjat

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto
HIERONTAA, JALKA- JA KAUNEUDENHOITOA

FYSIOTERAPIAA, KUNTOSALI

Nikkarinkuja 12 Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym..

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit

TOIMITUKSET KOKO MAAHAN
PURKUOSAT UUDET OSAT

Lapin Auto-Osa Oy

Avoinna ma-pe 8-17

Ota yhteys p. 040 1951 732

Moottorikelkka,Polaris XLT 600. 
Ajettu 4049 ml.vm-97. Huippu-
kuntoinen. Kelkka on Simossa. 
Hp.2700 e. Tarjota saa. Puh.040 
584 5441.

Sohvakalusto sohva + 2 hyvää tuo-
lia, aitoa  ahkaa. Hp 150 e, puh 044 
092 3946.

Toyota Carina E 2 renk., vetokouk-
ku, soitin, ruosteeton, erinomainen 
kunto. Vm  92. Hp 1160 euroa. Puh 
044 092 3946.

Kangaspuut,tehastekoiset ja van-
hanaikanen levitettävä  kannellinen 
puusänky. puh. 0401833188.

Myydään Power merkkinen puu-
sorvi. Puh. 0400 203 953.

Vuokrattavana Korennolla järven 
rannalla, 2h+ keittiö 55m2 puh. 
0400 512 997.

Polkupyöriä: miesten, naisten, 
tyttöjen ja poikien. Vakio- ja vaih-
depyörät, maasto- jopo- ja mum-
monpyörät. Siistit, hyväkuntoiset. 
Edullisesti. Myös pyörän osia: 
renkaita maasto- ym. pyöriin. Va-
kiorenkaita, kumeja 28” uusia. 
Puh.040 504 2814.

Myydään lähes käyttämätön, uutta 
vastaava sivustatäytettävä Bosch-
merkkinen pyykinpesukone. Tin-
gitty käteishinta 150 €. Vast. p. 
044-2727747.

ILMOITA ILMAISEKSI!

Pudasjärven pojat hiihtivät  
piirimestaruuden
Laitasaaren Veto järjesti Poh-
jois-Pohjanmaan piirinmes-
taruushiihtojen viestit kes-
kiviikkona 2.3. Muhoksella. 
Pudasjärven pojat pärjäsi-
vät loistavasti sarjassa M14 

ottaen mestaruuden ylivoi-
maisesti yli minuutin erolla 
seuraavaksi tulleisiin. Jouk-
kueessa hiihtivät Tero Koi-
vula aloitusosuuden perin-
teisellä, Taneli Härkönen 

toisen osuuden vapaalla ja 
ankkuriosuuden vapaal-
la Aleksi Härkönen. Matka 
oli kullakin kolme km ja po-
jat hiihtivät sen aikaan 28,21. 
(ek)

Piirin mestareilla Aleksi Härkösellä, Taneli Härkösellä ja Tero Koivulalla oli hymy her-
kässä. 
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Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

Ota yhteys p. 040 1951 732

TAKSEJA

Palveluhakemisto
LAKI- JA 

PANKKIPALVELUITA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

 ma-pe 9-17, la 9-13. Keskustie 30 Ranua, puh. 044 362 3822

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

timo.kerala@gmail.com
www.metsapalvelukerala.fi

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

LAKKAUS- JA 
MAALAUSPALVELUITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Avoinna ma - pe  8.00 - 16.00
EkoSER

kierrätyssetelillä myymäläämme.

Hyvitämme romusta
 0.10 euroa / kilo

(ei kylmälaitteita eikä loisteputkia)

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA-
ROMUA

OTAMME VASTAAN

METSÄALAN
PALVELUITA

TAKSI
VELI-MATTI LAITINEN

0400 231 223

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Meiltä mm. ilmastointikanavien putsaukset,

käyttövesi- sekä lämmitysputkistojen uusimiset.

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 
PELTITYÖT JA TARVIKKEET

Laadukkaat käsin tehdyt kynttilät
K Y N T T I L Ä T A L O

tehtaanmyymälä         Puistotie 2, Pudasjärvi
avoinna ti, ke ja to  9-16    puh. 040 549 2063 

Myös muina aikoina ma-pe kun olemme kynttilä teossa. 
Astu verkkokauppaan  www.kynttilatalo.fi

KYNTTILÄTUOTTEET

§ 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
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Lentopallon E-tytöt voittoihin kotiturnauksessaan

Pudasjärven liikuntahallilla 
pelattiin lauantaina 26.2.2011 
E-tyttöjen viimeinen tur-
naus. Turnaukseen osallis-
tui kaksi joukkuetta Pudas-
järveltä ja kaksi joukkuetta 
Suomussalmelta. Pudasjär-
ven E-tytöissä harjoittelee 
ja pelaa tällä hetkellä 13 rei-
pasta lentopalloilijan alkua. 
Suurin osa tytöistä on aloit-
tanut harrastuksensa vasta 

viime syksynä. Ryhmä koos-
tuu kolmas- ja neljäsluok-
kalaisista tytöistä. PuU:n 
Supertiikereissä pelaa kol-
masluokkalaiset ja Hypertii-
kereissä pääosin neljäsluok-
kalaiset tytöt.

Turnauksen ensimmäise-
nä pelinä oli kotijoukkuei-
den kohtaaminen. Isommat 
neljäsluokkalaiset hallitsivat 
pelitapahtumia läpi ottelun 

ja lopputulos 2-0 Hypertii-
kereille.

Seuraavassa ottelussa Su-
pertiikerit kohtasivat voitta-
neen SuPSin Leijonat, joka 
vei voiton. Toisella kentällä 
PuU:n Hypertiikerit kukisti-
vat SuPSin Tiikerit selvin lu-
vuin 2-0. 

Supertiikereiden viimei-
nen peli oli molemmat ai-
emmat ottelut hävinnyttä 

SuPSin Tiikereitä vastaan. 
Supertiikerit latasivatkin pe-
liin koko osaamisensa ja en-
simmäinen otteluvoitto len-
topallon sarjaturnauksessa 
oli saavutettu. Riemu oli 
ylimmillään ja mieli korkeal-
la. Voitto tuli luvuin 2-0.

Hypertiikerit joutuivat 
tiukoille viimeisessä pelis-
sään. Tarkalla pelaamisel-
la peli kääntyi kolmannes-
sa erässä kotijoukkueen 
selkeäksi voitoksi luvuin 
15-8. Näin Hypertiikerit 
voittivat kaikki turnauksen 
kolme peliään ja myös pie-
nemmät pelitytöt Supertiike-
rit pääsivät voiton makuun. 

Toivottavasti kaikilla Pu-
dasjärven tytöillä innostus ja 
kiinnostus lajia kohtaan säi-
lyy tulevaisuudessakin yhtä 
kovana kuin tämän talven 
aikana. Silloin siirtyminen 
C-ikäisenä kuuden kenttä-
pelaajan pelitapaan ei aiheu-
ta ongelmaa.

Pudasjärven joukkueissa 
pelasivat:

Supertiikerit: Tanja Lasa-
nen, Marjo Ojala, Emmi Pik-
kuaho, Johanna Pesonen, 
Siiri Poropudas, Essi Pät-
si (Tästä turnauksesta puut-
tui vielä sairaana ollut Sonja 
Raappana).

Turnauksessa Supertiike-
reiden otteluvalmentajana 

oli Mika Pesonen
Hypertiikerit: Elisa Hu-

kari, Essi Isomursu, Milla 
Pesälä, Laura Savela, Minna 
Uusi-Illikainen ja Krista Väi-
sänen. E-tyttöjä valmentavat 
Mikko Raappana ja Juha Pät-
si. (JP)

Supertiikereiden kapteenina voittotunnelmissa Siiri Poro-
pudas.  Tanja Lasanen, Essi Pätsi, Johanna Pesonen ja 
Marjo Ojala kajauttamassa iloisena voitonhuutojaan.

Hypertiikereiden kapteeni Minna Uusi-Illikainen huudattaa joukkuettaan kolmannen 
voitetun ottelun jälkeen. Rivissa vasemmalta Essi Isomursu, Milla Pesälä, Krista Väisä-
nen, Elisa Hukari ja Laura Savela.
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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 maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Mitä tehdä? Minne mennä?
PUIKKARIN 
LOUNASLISTA

Tarjoillemme lounasta 
arkisin 11-13.30 
hintaan 7,50
Lounas sisältää lämpimän 
ruuan, salaatin, juoman, 
leivän, levitteen, 
jälkiruokana kahvi tai kiiseli.

Tervetuloa hyvälle kotiruualle!
Puikkarin kahvio 
Tuulimyllyntie 4
93100 Pudasjärvi
044 082 2139, 040 826 6440

Kahvio avoinna
ma, ke, pe klo 11.00-20.00
ti, to klo 8.00-20.00
la-su klo 12.00-18.00

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/ak-
tiviteetit/viikko-ohjelma/  Viikko-ohjelmiin ilmoittautumiset edellisen 
päivän klo 16:00 mennessä.
Tanssikurssit Koskenhovilla, kevätkausi alkoi ke 12.1. klo 18.30.
Kurenkoskessa: 12.3. Eini & Boogie, 19.3. Naseva, 26.3. Karaoke kil-
pailu.
Hotelli Iso-Syöte 11.3. Anna Puu, 18.3 Maarit Peltoniemi, 19.3. Vau-
deville, 26.3. Make it Shake, 1.4. Klamydia, 2.4. Pepe Wilberg, 8.4. Suvi 
Teräsniska, 9.4. Tiskikone, 15.4. T.T. Purontaka, 21.4. Fintelligens, 22.4. 
Eini & Boogie.
Pärjänkievari: PecasBurgerin edustalla mm. Monster-rinnerieha la 
12. 3. Ensimmäinen PärjäTalent kisa pidetään ke 9.3. Kisa on avoin kai-
kille. Alkukilpailu ke 9.3. ja loppukilpailu pe 11.3. Marja Taipale&Papillon 
5.3. ja StocholmExpress 12.3.
Hetepirtillä bingo la 12.3. klo 14.00 ja la 19.3. klo 14.00. Tervetu-
loa! Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry.
Luontokuvakilpailun parhaat Kuusamo XV Nature Photo -valo-
kuvauskilpailun v. 2010 parhaimmistoa esillä Syötteen luontokeskuk-
sessa 13.1.-27.3.  Luontokeskus avoinna 18.2 saakka ti- la klo 10–16 
ja 19.2. alkaen joka päivä klo 10–17.  Vapaa pääsy. 
Käsin sidottujen kirjojen näyttely Pudasjärven kirjastossa 21.2. - 
18.3.. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Filmiviikot 21. 2.-11. 3. Syötteen Luontokeskuksessa. Tänä vuonna 
vuorossa ovat Suden arvoitus ja Myyrä ja vihreä tähti -elokuvat. Esi-
tysajat:  SUDEN ARVOITUS K7, kesto 90min , ma klo 11 (21.2., 28.2., 
7.3.), ke klo 15 (23.2, 2.3., 9.3.), pe klo 11 (4.3., 11.3.)
MYYRÄ JA VIHREÄ TÄHTI K0, kesto 50min, ti klo 15 (22.2., 1.3., 
8.3.), ke klo 11 (23.2), to klo 11 (3.3., 10.3.), 
pe klo 15 (4.3., 11.3.)
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Reeta ja Sampo 
Nevalalla torstaina 17.3. klo 19. Tervetuloa korppukahville!
16. Syötehiihto 2.4. klo 9 Syötteen hiihtostadionilla., katso: www.
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/syotehiihto
Kirppis 16.4 klo 10-14 MLL Kirppis entisen Vaateliike Ahosen tilois-
sa Varsitie 7.

Kevätkokous 
pe. 25.3.2011 klo 17.00
Puikkarin kokoustilassa.

Pudasjärven 
Metallityöväen ao. 280

Tervetuloa
Hallitus

TULITYÖKORTTI-
KURSSIT

TT-TURVATULI

Ilmoittautumiset
p. 0400 112 612

Pudasjärvellä 17.3.2011

järjestää

Ohjelmassa: 
Kanteleen soittoa, kuvia ja kerrontaa Vienan  Karjalasta, levyraati, 

yhteislaulua, arvontaa. 
Kahvia, teetä, mehua +pulla sekä makkaranpaistoa.

Vapaa pääsy!

Ohjelmallinen Vienan Karjala-ilta 
ke 16.3.2011 klo 18.30

Latukahvila Pytkynpirtillä Syötteellä Syötekyläntie 382

Tervetuloa viihtymään ja laulamaan yhdessä!

Tapahtuman järjestää: Kesseli Ry

Tapahtuman tuotto kokonaisuudessaan 
Kesselin kautta Koillismaan ja  Vienan Karjalan avustustyöhön

Stockholm Express Isolle-Syötteelle
Alkuvuodesta 2009 ilmes-
tyi pohjoisen rokkikuppiloi-
hin Stockholm Express nimi-
nen soittokunta, joka saapuu 
Isolle-Syötteelle Pärjänkie-
variin lauantaina 12.03.

Kyse on Haukiputaalai-
sesta Hurriganes musiikkiin 
erikoistuneesta ryhmästä. 
Bändi soittaa Ganes musaa 
vuosilta 1973-1980 ja pääpai-
no on 70-luvun alkupuolis-
kolla, mutta kattava läpileik-
kaus koko vuosikymmenen 
tuotannosta on esillä. Bän-
diin kuuluvat Jari Alata-
lo, basso Heikki Litendahl, 
rummut Markku Nutivaara, 
laulu sekä Pertti Utriainen, 
kitara. Ganes elokuvalla tai 
Remun myö-hemmillä viri-
tyksillä ei ole mitään tekemis-
tä orkesterin perustamisen 
kanssa, vaan kyllä Hurriga-

nes kajahti takaraivoon kai-
kille jäsenille jo silloin 70-
luvulla ja on siellä pysynyt 
vaikka miehet ovat ehtineet 
musiikin saralla tehdä yhtä 
jos toista. Albert Järvinen oli 
nuorten miehenalkujen mie-
lestä suurin piirtein ainoa ki-
taristi Suomessa 70-luvulla, 
muuta olivat enemmän tai 
vähemmän onnellisia pitkä-
tukkaisia kitaran omistajia. 
Vuosien kuluessa kävi ilmi, 
että ehkä muutama muu-
kin soittaja voisi ehkä sitten-
kin tulla kysymykseen, mut-
ta Järvinen oli Järvinen ja on 
sitä edelleen. Stockholm Ex-
press nimi tulee Hurriganek-
sen 70-luvun loppupuolella 
hankkimasta Scania -merk-
kisestä keikkabussista, jon-
ka kyljessä luki All Express 
Stockholm. Tämän auton Ut-

riainen näki ensimmäisen 
kerran ihan vierestä kesäl-
lä 1983 soittaessaan Hurri-
ganesin lämmittelybändissä 
Mäntylammen lavalla. Stock-
holm Express ammentaa ga-
neshenkensä 70-luvun puo-
lenvälin ja 80-luvun alun 
oma-kohtaisista fanikoke-

muksistaan. Bändi pyrkii 
tuomaan sen äänimuisti-
kuvan tähän päivään, mikä 
tuolloin on Hurriganeksen 
live-esiintymisistä miehille 
mieleen jäänyt.

Pekka Kimpimäki
Koillismaalle on suunnitteilla huhtikuussa 20 oppituntia kä-
sittävä mehiläishoitokurssi,. Se pidetään sillä paikkakunnal-
la (Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski tai Posio tai muu) jonka 
osallistujat yhdessä sopivat. Sisällöksi on suunniteltu mehiläis-
hoidon perustoiminnot, emonkasvatus kotitarpeisiin ja onnis-
tunut talveuttaminen.
Suomen Mehiläishoitajain Liitto tukee Onnistunut talvelutta-
mis-osion toteuttamista, mistä syystä kurssin hinta voidaan 
pitää vain 30 euron suuruisena. Mehiläisten hankinnassa avus-
tetaan jos opiskelija tahtoo kurssin aikana hankkia niitä.

Maire Korhonen
maire.i.korhonen@gmail.com 
tai puh. 0400 708 281

Mehiläishoitokurssi

Sujuvasti ja ajatuksia herät-
tävästi oli Mauri Siivikko 
ohjannut Nopoloiden kir-
joittaman kokoperheen näy-
telmän Heinähattu ja Viltti-
tossu. Parin tunnin aikana 
sai kuvauksen monista kaik-
kia nykypäivän ihmisiä, per-
heenjäseniä ja yhteisöä kos-
kettavista monimuotoisista 
asioista. 
Lapset ja nuoret nurisevat 
kotielämän puutteellisuuk-
sista uhaten kotoa muutolla, 
vaikka perusasiat ovat aivan 
kunnossa. Perheeseen synty-
vä uusi lapsi, ”haiseva otus”, 
kuten Vilttitossu nasevas-
ti toteaa, tuo ilon ja ylpey-
den aiheen lisäksi kateutta ja 
mustasukkaisuutta jopa niin 
paljon, että vaaleanpunainen 
vauva on viisainta toimittaa 
löytölapseksi. Kaiken lisäk-
si Vaari vanhana kasvattaja-
na huolestuu puheviasta sir-
keäsilmäisellä pikkuisella.

Heinähattu ja Vilttitossu kumppaneineen Pudasjärven Näyttämöllä
Eläväisiä ja erikoisia naa-

pureita Helgaa ja Halisea on 
”lupa” arvostella ja ihme-
tellä poikkeuksellisuutensa 
tähden samoin kuin heidän 
kaappejaankin saa penkoa 
lupaa kysymättä. Muuttoau-
tonkuljettaja Malkosen Kale 
tuo julki vinhan totuuden; 
nuorena tehty ensimmäinen 
rike johtaa väistämättä rikol-
liseen elämään myöhemmin, 
varsinkin jos tekijän korvi-
en muodosta voi päätellä 
että ihminen kuuluu rikolli-
seen sukuun. Omilla persoo-
nallisilla tavoillaan toimeen 
tarttuvat poliisit Rillirous-
ku ja Isonapa saavat tieten-
kin arvostelua hitaasta po-
liisitoiminnan hoitamisesta. 
Onneksi asiaan löytyy lie-
ventävä asianhaara, kun to-
detaan, että rikollisuutta on 
luvattoman paljon ja isot ri-
kolliset tulevat kaupungis-
ta ja pienemmät rötöstelijät 

maalta.
Naisten ja miesten töi-

den jakaminen ja arvostus 
käsiteltiin äidin ja mum-
mon voimakkaana kiinnos-
tumisena tehdä kodin ulko-
puolella urasuuntautunutta 
työtä vekkihameessa ja blei-
seri päällä toimimalla ”nap-
pivaari-konsultteina”. Vaari 
ja Matti-isä voivat vakavi-
en ajatustöidensä ja haita-
rinsoittoharrastustensa ohel-
la opetella hoitamaan kodin 
talouden ruuan laittoineen ja 
lasten hoitoineen.

Papin kiireinen käyt-
täytyminen kastetilaisuu-
dessa kertoo tämän päivän 
hektisestä otteesta jopa juh-
lavassakin asiakaspalvelu-
tilanteessa, viis puuttuvas-
ta kastevedestä maljassa 
voihan lapsen pään kastel-
la myöhemminkin. Taikaus-
ko ja kummitusten pelko eli 
ihmisen perimmäiset pelot 

tuntematonta kohtaan tuli-
vat käsittelyyn mietittäes-
sä outoja yöllisiä ääniä ja jäl-
kiä. Naapurien ohjeistamana 
kuuluu huutaa pimeään: 
Mitä etsit rauhaton sielu?” 
Yöllisen liikkujan ongelma 
ratkesi kun vaari tunnus-
ti kulkeneensa iltaöisin seu-
rojentalolla soittoharjoituk-
sissa. Tästä seurasi riemua 
ja ihastumisen poikastakin, 
kun seuraavana lauantaina 
lähdettiin talolle tanssimaan. 
Vanhapiika sisarukset saivat 
poliiseista seuralaiset ja vilk-
kaat pikkutytöt ihastuivat 
ihanaan Elvikseen. 

Viisivuotias Miia Hem-
milä jätti turhat yhteiskun-
nalliset pohdinnat muille ja 
totesi, että roolihahmot nau-
rattivat, vauva oli parasta, 
Helga ja Helise hassuja, El-
vis ihan kiva ja kaikin puolin 
oli mukavaa.
Sointu Veivo

To 10.3 Rössypottu, Pannari+ hillo
Pe 11.3  Broilerkastike + riisi, kahvi+ keksi
Ma 14.3  Thaimaalainen kalakeitto, 
 räiskäle+ hillo
Ti 15.3  Palapaisti + perunat, kiisseli
Ke 16.3  Itämainen broilerkeitto, 
 vaniljavaahto
To 17.3 Uunimakkara + muusi, 
 karpalohyydyke

Stockholm Express  esiintyy Pärjänkievarissa lauantai-
na 12.03.

TYÖPETARI RY
www.puty.fi

 

 

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme

•Esitteet •Kirjepaperit- ja  kuoret •Käyntikortit 
•Tabloidlehdet •Valokuvauspalvelut

Pudasjärvi-lehti
Puh. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi
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Esillä sääntöjen 13 § mukaiset asiat. Lisäksi päätetään 
sääntöjen muuttamisesta tilintarkastajan osalta. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja nähtävänä 
4.4-18.4.2011 osoitteessa Yli-Iintie 233 Kipinä. 

Kipinässä 14.2.2011 
Hoitokunta

Ala-Kollajan
yhteisen maa- ja vesialueen 

osakaskunnan varsinainen kokous
su 27.3.2011 klo 12.00 

Kipinän kalastuskeskuksessa, osoite Myllytie

Päivällistarjoilun vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautu-
mista kokoukseen yhdistyksen sihteerille tiistaihin 22.3. 
mennessä: johanna.kallio@ pudasjarvi.fi. 
JUKON:n luottamusmiesvaalit järjestetään keväkoko-
uksen alussa. Luottamusmiesvaaliehdokkaita pyyde-
tään ilmoittautumaan sihteerille. 

Tervetuloa!
Hallitus

OAJ:n Pudasjärven 
paikallisyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
tiistaina 29.3. klo 16.00 
Lakarin koululla.

Hallitus kokoontuu klo 16.00. 
Kokouksen jälkeen  makkaran paistoa ja saunomismahdolli-
suus ( omat pyyhkeet mukaan). Tervetuloa!

Superin Pudasjärven ammattiosasto 211
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
Kurenkosken takkahuoneessa 25.3.2011 klo 17.00.

Hallitus 

Su.13.3.klo 11 Aila Pyörälä + tiimi
Kahvitarjoilu
Su 20.3 klo 11 Päivätilaisuus 
Kauppatie 32

Helluntaiseurakunnassa 
tapahtuu

Tervetuloa!

Katso tarkempi ohjelma: www.proagriaoulu.fi -> Ajankohtaista -> Koulutukset ja tapahtumat
HUOM! Tilaisuuksien alussa MTK paikallisyhdistyksen kevätkokous
Pääkohderyhmä: Viljelijät ja neuvontaa antavat tahot
TERVETULOA. Vapaa pääsy - Kahvitarjoilu  

pe 18.3.2011, Kehittämiskeskus Pohjantähti, Pudasjärvi (Teollisuustie 1)  
	 •	 klo	10.00-11.00	MTK	Pudasjärven	kevätkokous	=	MTK	järjestää	erillisenä
	 •	 klo	11.00-	14.30	YmpäristöAgron	järjestämä	tuki-info

Tuki-info	viljelijöille	2011

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lähtö	kaupungintalolta	klo.	9.00	ja	paluu	17.00.	
Kyyti ja ruokailu Luontokeskuksessa ovat jäsenille 
maksuttomia. Ei-jäsenet maksavat ruoan itse. 
Ilmoittautuminen 28.3.2011 mennessä Tarjalle 
p. 040 545 9314. 

Pudasjärven JHL ry os. 330
Kevätkokous Työkeskuksessa 
keskiviikkona	23.3.2011	klo	17.00.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Pudasjärvellä 9.3.2011. 
Tervetuloa! Hallitus.

Ulkoilupäivä JHL:n jäsenille 
perheineen	Syötteellä	2.4.2011.

Hallitus

Yleinen kokous klo 18.00.
Toimikunta kokoontuu klo 17.00.
Saunomista ja pientä iltapalaa!

Puuliiton Pudasjärven amm.os. 272
sääntömääräinen kevätkokous
la 19.3 Marikaisjärven toimitalolla

Toimikunta

PUDASJÄRVI

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla val-
tuuston istuntosalissa (Otava) torstaina 17. päivä-
nä maaliskuuta 2011 alkaen klo 17.00.  Luettelo 
kokouksessa käsiteltävistä asioista  on nähtävänä 
kaupungin ilmoitustaululla.  Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa  
tiistaina 22.3.2011 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 7.3.2011

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

oulunkaari.com

Perjantaista 4.3. alkaen
- Lääkäreiden ja sairaanhoitajien kiireetön vas-
taanottotoiminta vastaanottotiloissa terveysaseman 
puolella. Sisäänkäynti terveysaseman pääovesta.
- Terveydenhoitajien Helena Kokon, Anu Haane-
len ja Aila Rissasen sekä diabetes- ja astmahoita-
ja Anita Laamasen vastaanotot neuvolarakennuk-
sen puolella.

Maanantaista 7.3. alkaen
- Potilas- ja taloustoimisto ja info neuvolaraken-
nuksen puolella.
- Laboratorio neuvolarakennuksen puolella.
- Mielenterveyspalveluiden vastaanotot neuvola-
rakennuksen puolella.

Päivystykseen ja röntgeniin sisäänkäynti röntgenin 
viereisestä ulko-ovesta.
Osastolle kulku edelleen Kurenkartanon puoleiselta 
pihalta.

Muutos- ja korjausaikataulun mukaan vastaanottopal-
velut toimivat kokonaisuudessaan omissa tiloissaan 
toukokuun ensimmäisen viikon jälkeen. Pahoittelem-
me muutos- ja korjaustöistä johtuvaa toimintojen tila-
päistä hajauttamista.

Tarvittaessa neuvolan puolella olevasta potilas- ja 
taloustoimintosta voi käydä kysymässä neuvoa, jotta 
löytää tarvitsemansa palvelun. Lisätietoja saa myös 
soittamalla, (08) 587 566 03 tai (08) 587 566 06.

 Pudasjärven terveyspalvelut

Terveysaseman
korjaustyöt
aiheuttavat
muutoksia tiloihin

Oulunkaaren kuntayhtymän muodostavat
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.

Työpetari ry:n 
KevätKoKous 

keskiviikkona 16.3.2011 klo 18 
Suojalinnan asukastuvalla (Urheilutie 2)

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Hallitus

www.pudasjarvi-lehti.fi

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista asiaa 
puukaupasta, metsätalouden rahoitukses-
ta, metsäpalveluyrittäjyydestä sekä kylien 
työllistämismahdollisuuksista.

Kerttu ja Kauko –hanke, 
StoraEnso, Pudasjärven 
mhy ja Metsäpalvelu Kerä-
lä järjestävät yhteistyössä

Metsät	tuottamaan		
-tilaisuuden	Livon	koululla	
tiistaina 15.3.2011 klo 18.00.



16 PUDASJÄRVI lehti nro 10/2011

Tasarahapäivät

 169 € 0 € 

Tarjous koskee kehyksiä alk. 79€. Voit valita toisen parin samasta tai alemmasta hintaluokasta. Hintaan sisältyy 
PENTAX-vakiomoniteholinssit. Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Kun otat toisen parin aurinkolaseina, hintaan 
sisältyy väri (arvo 20€). Molemmat parit samalla reseptillä. Valikoima vaihtelee liikkeittäin. Tarjous voimassa 3.4.2011 
asti. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

 KAHDET YKSIEN 
  HINNALLA  SPECIAALI
 OSTA MONITEHOSILMÄLASIT. SAAT
KAUPAN PÄÄLLE TOISET MONITEHOT
TAI AURINKOLASIT VAHVUUKSILLA ALK.  
KAHDET YKSITEHOSILMÄLASIT ALK. 79 €
Sisältäen PENTAX-vakioyksiteholinssit.

      169 €  
Olisit käynyt Specsaversillä.

Optikon tekemät näöntarkastukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   08 824 480  . Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, 
la suljettu    Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

Avoinna ma-ke 9-17, to 10-18, pe 10-17, la 10-14
Kauppatie 5, 040 963 9438

-20€ VAATTEITA

VAATTEITA
Vain Ke-LaVAATTEITA

-30€

VAATTEITA

Tasarahapäivät

-10€

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

Autokoulukurssi alkaa ma 21.3. klo 17.00

KAUPPATIE 5, PUH. 0400 537 550

Pudasjärvelle kansalaisopis-
ton 17.3 järjestämään luento-
tilaisuuteen saapuva Mark-
ku Mutanen on viimeiset 
kuusi vuotta kiertänyt luen-
noimassa omaan kokemuk-
seensa perustuen aiheesta 
Ylivilkas lapsi, Lennokas ai-
kuinen teemalla. Lisäksi hän 
on toiminut kouluttajana eri 
oppilaitoksissa.

Mutanen on monen toi-
minnan mies. Hän sai 2003 
Etelä-Pohjanmaan Inno-
suomi-palkinnon keksin-
nöstään, joka sai runsaasti 
huomiota eri medioissa. Li-
säksi hän muutama vuosi 
sitten järjesti Salon kaupun-
gin torilla vessapaperirul-
lan heiton maailmanmesta-
ruuskilpailut ja MTV3 esitti 
tapahtuman Kymmenen uu-
tisten kevennyksessä.

Omassa elämässään hän 
on myös kokenut paljon. Ta-
kana on 54 työpaikkaa ja elä-
män varrelle on ehtinyt 30 
asunnonvaihtoja. Lisäksi liu-
ta naisseikkailuja, joista hän 
ei mielellään halua muistel-
la. Kaiken kokemuksensa 
hän on hyödyntänyt loista-
valla tavalla, takana on kuu-
den vuoden aikana yli 200 
koulutus- ja luentotilaisuut-
ta. Tammikuussa 2009 Muta-
nen julkaisi yhdessä erityis-
opettaja, perhe-terapeutti 
ja tietokirjailija Sirpa Pason 
kanssa ensimmäisenä Suo-
messa ADHD-elämänkerta/ 

tietokirjan Ylivilkas lapsi ja 
Lennokas aikuinen.

Juhlakiertue alkaa 
Pudasjärveltä
Tämän vuoden lokakuus-
sa Markku Mutanen täyt-
tää 50 vuotta ja juhlavuo-
den kunniaksi käynnistyy 
maaliskuussa 50 Lennokas 
vuotta juhlakiertue. Kiertue 
alkaa Pudasjärveltä 17. maa-
likuuta klo 18 Pohjantähdes-
sä. Kansalaisopiston järjes-
tämän luennossa Mutanen 
käsittelee tarkkaavaisuus-
häiriöisen elämästä lapsuu-
desta aikuisuuteen! 

Tilaisuudessa on mah-
dollisuus hankkia Markku 
Mutasen nimikirjoituksel-
la varustetut Ylivilkas lapsi, 
lennokas aikuinen kirjan. 

Heimo Turunen

50 Lennokasta vuotta
– Ylivilkas lapsi, lennokas aikuinen

Lähivakuutus järjestää maatila- ja yritysasiakkailleen tulityökurssin
Koskenhovilla perjantaina 1.4.2011 klo 9.00–15.30.
Kurssille mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta osallistujaa.
Kurssin hinta 65 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset 18.3.2011 mennessä
Ari Korteslahdelle puh. 0400 198 390
ari.korteslahti@lahivakuutus.fi
Asiakkaan oma alkusammutuskalusto
tarkastetaan koulutuspäivänä.

HYVIÄ VAATTEITA  1 €/KPL    
Tervetuloa!

1 EURON KIRPPUTORI  
Pudasjärven torilla perjantaina 
11.3.2011 alkaen klo 10

Ebeneser Voluntary Service

-50€ Kevään 
verhokankaat 

saapuneet

Lauluilta kello 19.00 alkaen RENNEN vetämänä. 
Ravintola Revontulessa tapahtuu 11.3.2011. 

Erittäin suosittu 
Pohjois-Suomessa 
Rennen vetämänä. 
TERVETULOA!!! 

Ravintola Revontuli
Romekievarintie 4
93280 Syöte
p. 040 356 1335

Renne aloittaa LIVE karaoken klo 21.30. 
Tule kokemaan miten erilaista on 
laulaa LIVE karaoketta.


