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PUDASJÄRVI-lehti nro 11 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 16.3.2011

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Yhdessä hyvä tulee.
PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Tapahtuman järjestävät Pudasjärven Osuuspankki, 
Pudasjärven Urheilijat ja Erityisryhmäjärjestöt

Tervetuloa viettämään reipasta ulkoilupäivää!

Ilmoittautumiset 24.3. klo 16.00 mennessä numeroon
0400-631702/Jouko Keskiaho tai 040-7207353/Raija Anttonen.
Sähköpostilla: pudasjarven@op.fi Ei jälki-ilmoittautumisia

HIPPO-HIIHDOTHIPPO-HIIHDOT
Sunnuntaina 27.3. klo 13.00 Rajamaanrannassa

Kisa hiihdetään vapaalla tyylillä. Kaikille osallistujille mitalit ja mehua. 
Parhaat palkitaan. Paikalla myös arvontaa sekä kioski. Sarjat tytöt ja pojat:

2007 ja myöh. synt.
2006-2005 synt.
2004-2003 synt.
2002-2001 synt.
2000-1999 synt.

Pudasjärven
Urheilijat ry

Tuplapäivät!

1=2
1.-31.3.2011

Silmälasien ostajalle silmälasit tai aurinkolasit
voimakkuuksilla kaupan päälle erityismallistosta,
tarjoamme edullisemman. Lisäksi saat Bonusta tuplana jopa 10%
maaliskuussa maksetuista ostoksista. Tarjous voimassa S-Etukortilla
1.-31.3.2011. Ei muita alennuksia. Etusi arvo 50€-800€.

Muistathan, että Silmäasemilta saat jopa 6 kk kulutonta
ja korotonta maksuaikaa!

Lisätietoa asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi

tarjoamme edullisemman. Lisäksi saat Bonusta tuplana jopa 10%

Bonus tuplana

S-kanava.fi

Bonusjopa 10 %Tuplaa kehykset
ja Bonukset!

PUDASJÄRVI Toritie 1, (08) 822 416
palvelemme ma-pe 9.30-17
www.silmaasema.fi

TERVETULOA!

TULOSSA
26.3. Karaoke kilpailu

Perjantaina 18.3. 

KARAOKE

Lippu 10€ 
sis. ep.

Wintti
Avoinna klo 24-04

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

Lippu 4 € sis. ep. KARAOKE

Lauantaina 19.3.

Torstaina 17.3. Vonkamiehen Väläkky klo 19.

NASEVA

Pudasjärven Isännöinti Oy

Jukolantie 4 Pudasjärvi

puh. 050 345 3680
Avoinna: ma-pe klo 9-15

Isännöintipalvelut
arvio- ja kauppakirjat

Tule tutustumaan uuteen 
toimistoon ja keskustele-

maan taloyhtiönne asioista.

Kahvitarjoilu 
pe 18.3.2011 
klo 9–15
Tervetuloa!

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

-20€
VAATTEITA

VAATTEITA

VAATTEITA

-30€

VAATTEITA

Tasarahapäivät jatkuu ...

-10€

-50€ Kevään 
juhlaa 

saapunut!

Upeita 
löytöjä 
vielä

Moottoriöljyt,
pissapojan nesteet ja 
autoglym- tuotteet

Muutama GPS-koiratutka
Lämpökengät ja 
Nahkasaappaat

Lintujen talipallot

Täyden Palvelun Asekauppa

0400 384 118, (08) 821 337
www.anonase.com

Poistomyynnissä:

Tarjouksessa:
Koiranruuat ja makkarat

Kalaverkot
Kuvan lähettävä riistakamera

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

099 prk

MR. MAX COLA
6x2 L

KOULUNÄKKI

1,6 kg              6,4 kg

ATRIA SAUNA-
PALVI
350g

249 pkt

695

PYYKINKUIVAUSTELINE LASIMALJAT

390

1990
990

2195656

19901480

KANNELLINEN KORI

PULLA PIRTIN SÄMPYLÄT
graham
vehnä
8 kpl/320g

099 pss

LAPIN LIHA
METWURSTI
II-siivu

295 kg

LAPIN LIHA
POROPYÖRYKÄT

079 pss

395 395

280
500 ml

BIOLAN KUKKA RAVINTEET
PUIKOT             NESTE 275 ml
60 kpl

MR. MAX APPELSIINI-
MEHU
5,25 L

295 kannu

VALIO JOGURTTI
1 kg

Torstaista
ARLA EDAM JUUSTO 800g
500 kpl ERÄ

249 pkt 690 kolli (sis. pantti 2,40)

Lue Pudasjärvi-lehti 
netistä: 

www.pudasjarvi-lehti.fi
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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

JÄLJET ODOTTAVAT

Latu kutsuu hiihtäjää, polku vaeltajaa ja tie kulkijaa, mut-
ta oletko kuullut askelten jälkienkin odottavan astujaa? 
Ehkä ajattelet nyt, että mitkä ihmeen askelten jäljet, ja 
mihin ne kuljettaisivat, jos niihin jalkansa astuisi.  Suon 
yli pääsee pitkospuita myöten – onneksi joku edellä kul-
kenut on rakentanut turvallisen porrastuksen yli hylly-
vän suon, mutta siitä huolimatta on kuljettava varoen, 
että pääsisi kuivin nahoin perille. On katsottava tarkasti 
eteensä, ettei astuisi harhaan ja vajoaisi suohon.

Askeleet siis odottavat.  Järven selkä on ylitettävä 
soutaen selkä menosuuntaan, mutta nämä askeleet, jois-
ta nyt on kyse, eivät kuljeta kulkijaansa selkä edeltä kohti 
tuntematonta, vaan eteenpäin sitä tietä, joka on viitoitet-
tu perille asti.  Joku on siis jo kulkenut koko tien, kun vii-
tatkin on aseteltu tien varteen. Kuka on tämä edellä kul-
kenut, ja siis kenen askelissa pitäisi kulkea?

Nyt on aika astua tielle ja katsella jälkiä. Juuri sata-
neen lumen pinnalla näkyvät jäniksen jäljet selvästi, mut-
ta kumpaan suuntaan jänis on kulkenut - onpa tehnyt 
umpiperänkin! Näitä ongelmia ei ole hänellä, joka roh-
keasti uskaltaa astua jalanjälkiin, jotka tien pintaan ovat 
painuneet kauan sitten. Ne askeleet kulkevat vakaasti 
eteenpäin, ilman umpiperiä.  Läpi tuulen ja tuiskun, läpi 
polttavan helteen ja routaisen maan on joku kulkenut. 
Tie on avattu seuraajille. Vaikka myrskytuulet välillä peit-
tävät tien näkyvistä, niin onneksi tie on viitoitettu – aina 
kotiin asti.

JUHA KUKKURAINEN

P.S. Herramme kärsimystie on auki edessämme – vielä 
ehtii mukaan Pyhän Ristin viitoittamalle tielle.

Aloitamme kaikille avoimet 

SAUVAKÄVELYILLAT, 
alkaen to 24.3. klo 18.00-19.30. 

Oletko kyllästynyt liikkumaan yksin? Minä olen!

järj. Pudasjärven srk/diakoniatyö
Lisätiedot: 0400-866480/Leena 

leena.loukko@evl.fi

Lähdemme liikkeelle Liepeen pappilasta. 
Illan päätteeksi on pieni iltapala väentuvalla. 

Ensimmäisellä kerralla Anne-Mari Rinne 
opastaa oikeaan sauvakävelytekniikkaan 

ennen lenkkiä.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
LIIKKUMAAN YHDESSÄ!

Messu seurakuntakodissa su 
20.3. klo 10, Kimmo Helomaa, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakola,  
kirkkokuoro.
Messu Puhoksen kylätalossa su 
20.3. klo 13, Tatu Ryyti, Kimmo 
Helomaa, Keijo Piirainen.
Konsertti seurakuntakodissa la 
26.3. klo 19, seurakunnan nuori-
sokuoro ja  Kuulas-kuoro Kuu-
samosta. Kolehti yhteisvastuulle.
Lähetyksen kirpputori ke 
23.3. klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun  käsityötalon yläkerrassa 
ma 28.3. klo 18.
Jäähyväiset Papua-Uusi-Gui-
nealle –ilta seurakuntakodissa 
ke 23.3. klo 18. Pitkäaikaiset Pa-
puan lähettimme Liisa ja Jouko 
Berghäll kertovat kuvin ja sanoin 
Papulla tehdystä raamatunkään-
nöstyöstä. Kahvi- ja teetarjoilu.
Iin rovastikunnan lähetys-
pyhä su 3.4. Pudasjärvellä. Päi-
vä alkaa jumalanpalveluksella, 
jossa saarnaa hiippakunnan lä-
hetyspappi Matti Laurila. Juma-
lanpalveluksen jälkeen päivään 
osallistuville ruokailu. Päiväjuh-

lassa diakoni Ilpo Kuva kertoo 
työstään Hongkongin huume-
vieroituskeskuksessa, hiippa-
kunnan edustajan Eeva Kauppi 
esittää runosikermiä ja Matti 
Laurila kertoo kuulumisia, Vox 
Margarita –kuoro esiintyy. Kaik-
ki lähetystyöstä kiinnostuneet 
tulkaapa mukaan tapaamaan 
naapuriseurakunnistakin tulevia 
vieraitamme. Ruokailun vuoksi 
ilmoittautuminen kirkkoherran-
virastoon 30.3. mennessä puh. 
08-8823100.
Aloitamme kaikille avoimet 
SAUVAKÄVELYILLAT, alka-
en to 24.3.klo 18.00-19.30. Läh-
demme liikkeelle Liepeen pap-
pilasta. Illan päätteeksi on pieni 
iltapala väentuvalla. Ensimmäi-
sellä kerralla Anne-Mari Rinne 
opastaa oikeaan sauvakävelytek-
niikkaan ennen lenkkiä. OLET 
LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
LIIKKUMAAN YHDESSÄ!
Näkövammaisten leiripäivä 
ke 30.3. Taivalkoskella. Lähtö klo 
8.30 srk-talolta, paluu n. klo 18. 
Leiripäivän hinta on 15 €. Kyy-
ti on ilmainen. Ilmoittaudu ma 
21.3. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon, p. 08-8823100. Muista 
mainita mahdollisesta erityis-
ruokavaliosta. 
Kuulovammaisten leiripäivä 
la 9.4. Kuusamossa. Lähtö klo 
7.30. srk-talolta, paluu n. klo 19. 
Leiripäivän hinta on  15 €. Kyy-
ti on ilmainen. Ilmoittaudu ke 
30.3. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon, p. 08-8823100. Muista 
mainita mahdollisesta erityis-

ruokavaliosta. 
Ystävänkammari seurakunta-
kodissa ti 22.3. klo 12-13.30.
Kuorot: Sarakylän kappelikuoro 
ke 23.3. klo 18. klo 18.45,  kirk-
kokuoro  to 17.3.  klo 17.30  ja 
to 24.3. klo 18. nuorisokuoro  to 
17.3. ja to 24.3.  klo 16.30, lap-
sikuoro ke 23.3. klo 16.45, Vox 
Margarita ke 23.3. klo 18.
Rippikoulu: B-ryhmä leiripäivä 
Hilturannassa la 19.3. klo 10-16.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö  
pe 18.3. klo 18-22. Rippikoulu-
laisilla mahdollisuus saada muu 
käynti- merkintä rippikoulukort-
tiin. Rippikoululainen tule paikal-
le viimeistään 19.
Lapsiparkki ke 23.3. klo 10-13.
Perhekerho seurakuntakodis-
sa ma 21.3. klo 10-13,  perheker-
ho kaikenikäisille Livon koululla 
maanantaisin klo 10-13, seura-
kuntakodissa to 17.3.  ja to 24.3. 
klo 10-13 ja Puhoksen koululla 
to 17.3. ja to 24.3. klo 10-13.
Siioninvirsiseurat pe 18.3. 
klo 18. Sinikka ja Aimo Pietilällä, 
Korvenperäntie 238.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä Antti  
Kummalalla pe 18.3. klo 19. Om-
peluseurat Yli-Livolla Aini ja Lau-
ri Koivukankaalla pe 25.3. klo 18 
(T.Luokkanen). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 20.3. klo 17 (P.Hintikka, 
J.Karivaara)
Kastettu: Elliina Amanda Pu-
hakka, Jemina Joanna Mattila, To-
pias Timo Johannes Kärki
Haudattu:  Kaarlo Johannes 
Manninen 89 v

Sotaorpoyhdistyksen jäsenmäärä kasvoi
Oulun seudun Sotaorvot 
ry:n, johon Pudasjärvellä 
olevat jäsenet kuuluvat,  jä-
senmäärä oli vuoden vaih-
teessa 483, jossa lisäystä 162 
jäsentä. Pidetyssä vuosiko-
kouksessa valittiin hallituk-
sen puheenjohtajaksi Pekka 
Perä, varapuheenjohtajak-
si Esko Huttu ja sihteeriksi 
Seppo Turunen, kaikki uu-
delleen. Jäsenasiainhoitajana 
jatkaa Sirkka Ikonen ja uu-
deksi taloudenhoitajaksi va-
littiin Ritva Laine. Pääemän-
tänä ja hallituksen jäsenenä 
toimii edelleen Aila Kontio. 

Yhdistyksen toiminta on 
vireää ja eri tapahtumiin 
osallistui vuoden aikana 
1446 jäsentä. Viime toimin-
tavuoden tärkein tavoite oli 
sotaorporekisteröinti, jota 
toteutetaan valtakunnalli-
sesti Kaatuneitten omais-
ten liiton toimesta. Kullakin 
alueella rekisteröinnin to-
teuttamisesta vastaavat pai-

kalliset yhdistykset. Oulun 
seudun Sotaorpojen kautta 
valtakunnalliseen rekisteriin 
lähetti tietonsa viime vuo-
den kuluessa 525 sotaorpoa. 
Kaikkia ei ole vielä tavoitet-
tu ja niinpä rekisteröinti jat-
kuu vielä tämän vuoden lop-
pupuolelle saakka. 

Jatkoajalla pyritään ta-
voittamaan ne sotaorvot, 
jotka eivät ole vielä saaneet 
tietoa käynnissä olevasta re-
kisteröinnistä. Koko valta-
kunnassa rekisteröityi 15 
000 sotaorpoa, mikä on ar-
violta puolet elossa olevien 
sotaorpojen määrästä. Re-
kisteröinnin tavoitteena on 
sotaorpotunnuksen saami-
nen. Sotaorpoudesta ei ole 
juurikaan puhuttu ennen-
kuin alettiin perustaa omia 
yhdistyksiä vuosituhannen 
vaihteessa. Niinpä nyt vuo-
sikymmeniä kestäneen vai-
entamisen jälkeen on ollut 
mahdollisuus ulostuloon re-

kisteröitymisen myötä. So-
taorvot odottavat valtioval-
lan vastaantuloa ”virallisella 
tunnustamisella”. Tämä so-
taorpouden tunnustaminen 
ei maksa valtiovallalle mi-
tään – se on kunniavelka. 
Kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevat sotaorvot to-
sin odottavat, että he saisivat 
jatkossa tarvitsemaansa sosi-
aalista tukea ja kuntoutusta 
mahdollisesti myönnettäväl-
lä sotaorpotunnuksella.

Kaikki sotaorpoyhdis-
tykset ovat liittyneet jäse-
niksi Kaatuneitten omaisten 
liittoon, joka on valtakun-
nallinen keskusyhdistys. 
Suomessa toimii 27 sotaor-
poyhdistystä. Lisäksi liit-
toon kuuluu 45 Kaatuneitten 
omaisten yhdistystä, joi-
den jäsenet ovat sotaleskiä ja 
muita kaatuneitten omaisia.

Pekka Perä 

VONKAMIEHEN VÄLÄKKY on pubitietäjäkisa, jonka kokonaiskilpailu koostuu kolmesta osa-
kilpailusta ja finaalista. Kisassa on kaksi sarjaa: yksilökilpailu ja parikilpailu. Molempien sarjojen 
voittajille on pääpalkintona viikon majoitus Saariselän Kiilopäällä lomaosakkeessa. Yksilökilpai-
lu alkaa tämän viikon torstaina ja parikilpailu seuraavalla viikolla. 
Kisapäivät ovat torstaisin ja kisa alkaa klo 19.00 Ravintola Kurenkoskessa. Osakilpailussa on 
30 kysymystä ja kolmen osakilpailun pisteet lasketaan yhteen ja kymmenen parasta käyvät fi-
naaliin. Kysymyksien aihealueet vaihtelevat historiasta biologiaan, vapaa-ajasta maantietoon, 
urheilusta  ravintolakulttuuriin, elokuvista sarjakuvien kautta kansatietoon. 
Lyhyesti sanottuna yleistiedolla pääsee pitkälle. Tervetuloa kisailemaan ja katsotaan kenestä 
tulee VONKAMIEHEN VÄLÄKKY ! (Marko Koivula)

Tietokilpailussa arvokas palkinto
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärven Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin 
varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistai-
na 19.4.2011 klo 15.00 alkaen Pudasjärven Osuuspankin toi-
mitalossa osoitteessa Toritie 1, Pudasjärvi.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksessa käsitellään Osuuspankin sääntöjen 13 
 §:ssä mainitut varsinaiselle osuuskunnan  kokouk-
 selle kuuluvat asiat. 

2.  Valitaan jäsenet osuuspankin hallinnon jäsenten nimi-
 tyksiä valmistelevaan toimikuntaan. 

3.  Päätetään sääntömuutoksesta. Hallitus esittää, että
 pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:

3.1.  Osuuspankkien yhteenliittymää koskeva sääntöjen 4
 §:n sisältö muutetaan vastaamaan talletuspankkien yh-
 teenliittymästä annetun lain edellyttämiä vaatimuksia.
 Pudasjärven Osuuspankki kuuluu osuuspankkien 
 yhteenliittymään. Talletuspankkien yhteenliittymästä 
 annettu laki tuli voimaan 1.7.2010. Lailla kumottiin
 osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
 tolaitoksista annetun lain yhteenliittymää koskevat
 säännökset. Kaikkien yhteenliittymään kuuluvien osuus-
 pankkien säännöt tulee saattaa  yhteenliittymälain   
 mukaisiksi.
 Muutoksilla ei ole vaikutusta pankin toimintaan tai jäse-
 nen asemaan.
3.2.  Sääntöihin lisätään uusi säännös osuuspankin lahjoi-
 tuksista. Säännöksen mukaan osuuskunnan kokous voi 
 päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen
 rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää
 voidaan käyttötarkoitukseen sekä  osuuspankin tilaan
 ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hal-
 litus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden
 merkitys osuuspankin tila huomioon ottaen on vähäi-
 nen.
3.3.  Sääntöihin tehdään lisäksi lähinnä teknisluonteisia kor-
 jauksia ja täsmennyksiä mm. hallituksen toimikauden
 osalta.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntö-
muutoksesta sekä muutetut  säännöt ovat jäsenten nähtävi-
nä 17. päivästä maaliskuuta 2011 alkaen pankin pääkonttoris-
sa osoitteessa Toritie 1, Pudasjärvi. Jäljennökset asiakirjoista 
lähetetään niitä pyytävälle jäsenelle viivytyksettä.

Osallistumisoikeus 

Jokaisella Pudasjärven Osuuspankin jäsenellä on oikeus osal-
listua osuuskunnan kokoukseen.
Kokouskahvit tarjoillaan pankin ruokalassa kello 14.30 alka-
en.

Pudasjärvellä  8. päivänä maaliskuuta 2011.

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKKI 
Hallitus

KUTSU VARSINAISEEN 
OSUUSKUNNANKOKOUKSEEN

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

Kari Peltola   040-3 691 292 Tiina Suvala 040 -8125 897
www.suvantoyhteiso.fi

Metsäpäivän juontajana 
toimii Metsänomistajien 
liiton Pohjois-Suomen 
aluejohtaja Pekka Saik-
konen. 

Makkaranpaisto on Met-
säpäivän suosittu ohjel-
manumero ja makkaran-
paistotikkuja on varattu 
riittävästi.

Viimeksi järjestetyssä 
Metsäpäivässä loka-
kuussa 2009 kävi osal-
listujia 600-700. Nyt 
odotetaan 1000 kävijän 
rajan rikkoontumista.

Metsä puhuu – Metsä pysyy
Metsäpäivä keskellä kaupunkia

Tule tapaamaan metsäalan toimijoita perjantaina 
18.3. Pudasjärven K-Supermarketin pihalla 10-16. 

Päivän aikana on tarjolla paljon ajankoh-
taista metsällistä asiaa musiikin, kah-

vin ja nuotiomakkaran kera. Osallistujien 
kesken suoritetaan arvonta. 

PUDASJÄRVI

Taivalkosken yksikköPudasjärven kaupunki

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Tervetuloa puhumaan ja kuuntelemaan ASIAA

Pohjoisen energiasta elinvoimaa
Keskustan  eduskuntavaaliehdokkaille järjestetty vaalipaneeli
Hirvaskosken koululla Jussintie 10 pe.18.3.2011 klo 18.00 
alkaen kahvituksella, rupattelulla ja arpojen myynnillä pääpalkintona Lumivuo.

Eduskuntavaalit 
Äänestyspäivä:
17.4.2011
Ennakkoäänestys:
6.-12.4.2011

Tuomo Hänninen, Sanna Isola, Niilo Keränen, Kaisa Louet, 
Kyösti Oikarinen, Antti Rantakangas, Juha Sipilä, Mirja Vehkaperä

Keskustan Sotkajärven py.

Tilaisuuteen ilmoittaneet tulonsa: 

10.00 Tapahtuman avaus
10.30 Toimijoiden esittelyä, Pekka Saikkonen 
11.00 Karhun veistoa moottorisahalla, Jouko Keskiaho 
12.30 Toimijoiden esittelyä, Pekka Saikkonen 
13.00 Karhun veistoa moottorisahalla, Jouko Keskiaho 
14.00 Kelkka- ja peräkärryhuutokauppa, Metsäkeskus, Metsähallitus 
15.00 Toimijoiden esittelyä, Pekka Saikkonen 

Väliaikoina musiikkitarjonnasta vastaavat Antti ja Reino Jokikokko, 
Seppo Kokko,  Risto Puhakka ja Olavi Rautio

METSÄPÄIVÄN OHJELMA
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 14/15 MÖKKILÄISET HALUAVAT MUKAAN KEHTITTÄMISEEN

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

Ensin asuntovaunussa, nykyisin omassa mökissä

Seuraavassa, eli mökkiläissarjan viimeisessä osassa tarkastelemme mökki-
läisten vaikutusta Pudasjärven elinkeinoelämään. 
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

Pudasjärven kaupungissa 
on käynnissä lukuisia ke-
hittämishankkeita ja kau-
punkia kehitetään aktii-
visesti.Mökkiläiskyselyn 
yhteydessä halukkaita pyy-
dettiin ilmoittautumaan mu-
kaan kehittämistyöhön tai 
liittymään kaupungin tiedo-

tuslistalle. Aktiivisesti ke-
hittämisessä mukana haluaa 
olla 6 prosenttia kaikista vas-
tanneista. Ilmoittautuneiden 
henkilöiden kotipaikat sijait-
sevat varsin tasaisesti ym-
päri Suomea. He edustavat 
myös lukuisia eri toimialoja 
ja tuovat siten arvokasta tie-

toa ja osaamista Pudasjärven 
kehittämistoimiin. Vastan-
neista 52 prosenttia haluaa 
kuulla uutisia alueen kehit-
tämisestä liittymällä tiedo-
tuslistalle.
Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

Kyselyyn vastaajien määrä 
903 kotitaloutta

Käsin sidottujen kirjojen 
näyttelyn Pudasjärven kir-
jastoon järjestänyt käsityö-
läinen Aino Arvola kertoo 
syntyneensä sukkapuikot 
kädessä eli lapsesta saakka 
mieluisin harrastus on ollut 
käsityöt.  Pudasjärvelle hä-
nellä on säännöllinen yhte-
ys Kempeleestä, koska mies-
ystävän Vesan kotipaikka on 
Sarakylässä, jossa käydään 
lähes joka viikonloppu ja ke-
säaikana siellä vietetään vie-

lä runsaammin aikaa.
-Tunnen suurta iloa, kun 

olen saanut jonkin käsityön 
valmiiksi. Se voi olla jokin jo-
kapäiväinen käyttöesine tai 
jotakin kaunista ”hiplatta-
vaa”, jota voi pitää pöydällä 
esillä ja ottaa kerta toisensa 
jälkeen käteensä ihailtavaksi 
ja siveltäväksi. Näytän myös 
mielelläni käsitöitäni alan 
harrastajille ja neuvon heil-
le taitojani. Mieluiten käytän 
käsitöissäni kierrätysmateri-
aalia. Kirpputorit ovat todel-

lisia aarreaittoja, joista löy-
tyy inspiroivaa materiaalia. 
Kotona kaapit ovat täynnä 
lankoja, kankaita, papereita 
ja kartonkeja, nappeja, hel-
miä ja monenlaista pientä til-
pehööriä, kertoo Arvola. 

Hän kertoo tekevänsä kä-
sitöitä laidasta laitaan ja eri-
laisia tekniikoita voi hyödyn-
tää myös johonkin toiseen 
työhön. Yleensä kaikkeen te-
kemiseen löytyy tarvikkeita 
kotoa eikä hankintamatkalle 
tarvitse lähteä kesken työn.

Käyttö- ja taide-esine, 
kohdellaan rakkaudella

-Kirjansidontaan tutus-
tuin ensimmäistä kertaa kak-
sikymmentä vuotta sitten. 
Menin opiskelemaan Käsi- 
ja taideteollisuusoppilai-
tokseen ompelua ja jouduin 
(lue: pääsin) kirjansidonnan 
ihmeelliseen maailmaan. 
Siitä asti kiinnostusta on 
riittänyt ja aivan äskettäin 
viimeksi opin uuden sidon-
tatekniikan. 

Aino Arvola kertoo kir-
jan syntyvän hitaasti.  Se 
suunnitellaan materiaaleja 
kädessä pyöritellen ja tun-
nustellen, käyttötarkoitusta 
miettien. Työvaiheita on pal-
jon ja ne ovat hitaita. Ajan 
kanssa syntyy kirja, jota on 
mukava katsella ja kosketel-
la ja joka inspiroi kirjoitta-
maan. Kirja, jota kohdellaan 

rakkaudella. Kirja, joka on 
käyttö- ja taide-esine.

-Kirjansidonta, kuten kä-
sityöt yleensäkin, toimii 
myös terapiana. Voit hiljaa 
keskittyä tekemiseesi, hil-
jaisuudessa kotona tai hil-
jaa porukassa. Käsitöiden 
lomassa voit vaihtaa kuulu-
misia muiden kanssa ja jos-
kus syntyy hyvinkin syväl-
listä keskustelua aroistakin 
asioista. Samalla teet käsillä-
si jotakin ja saat onnistumi-
sen ilon. 

-Perinteistä kirjaa (rans-
kalainen sidos) voidaan 
käyttää esim. vieras-  tai päi-
väkirjana. Valmistukseen 
käytettävät tarvikkeet ja työ-
välineet löytyvät useimmil-
la kotoa: erilaisia papereita 
ja kartonkeja, lasten piirrok-
sia, kankaita, tapetin paloja, 
virkkaus- tai tikkauslankoja, 
liimaa, neuloja, mattoveitsiä, 
ruuvipuristimia ym. Pape-
riarkkivihkoset ommellaan 
yhteen. Kirjaan laitetaan esi-
lehdet ja puristuksissa ole-
van kirjan selkään levitetään 
liima. Harsokankaat ja ka-
piteelinauhat liimataan pai-
koilleen. Kansimateriaalin 
saanut pahvi yhdistetään lii-
malla kirja-aihioon. Yön yli 
prässissä kuivunut kirja on 
valmis ihailtavaksi!

Heimo Turunen

Käsityöt mieluisin harrastus lapsesta saakka
Kirjan historia Suomessa 

Ensimmäinen suomalainen kirjansitoja tunnettiin 
1500-luvulla. 1700-luvulle jälkipuoliskolle saakka 
sidokset tilattiin suurimmaksi osaksi Tukholmasta. 
1800-luvulla kustantajasidokset astuivat kuvaan ja 
saavuttivat hallitsevan aseman. Tehtiin kluuttikanti-
sia halvempia kirjoja sarjavalmistuksena sekä kal-
liimpia sametti- ja silkkikantisia virsi- ja runokirjo-
ja ja kullalla somistettuja kirjoja. 1900-luvulla kirjat 
halpenivat edelleen: koneellisesti sidottuja ja vä-
hemmän kestäviä.

Arvolan käsin sidottujen kirjojen näyttely jatkuu Pudas-
järven kirjastolla pe 18.3 saakka kirjaston aukioloaikoi-
na.  Esillä on myös valmiita kirjoja ja tarvikkeita ja työ-
välineitä.

Kirjansidontakurssi Pudasjärven kansalaisopis-
tossa 2. – 3.4. ja 9. – 10.4.2011. Ilmoittautumi-
nen 17.3. mennessä, puh. 040 – 5088 490 ja 
040 – 8266 431.

Aino Arvolalle kirjojen sitominen käsin on ”ihmeellinen 
maailma”, jossa koko ajan löytyy uusia näkökulmia. 

Savosta kotoisin oleva, suu-
rimman osan elämästään 
Oulussa asunut, mutta ny-
kyisin Siilinjärvellä asu-
va yrittäjä Juha Kuusisto on 
kulkenut 1970-luvulta saak-
ka Syötteen alueella met-
sällä. 1980-luvulla avattiin 

Tänä kevään Juha Kuusisto (oikealla) kävi isän-
sä kanssa (valkoinen pipo) hiihtoretkellä Syötteen 
upeissa vaaramaisemissa.

Syötteen rinteet ja siitä alkoi 
lasketteluharrastus yhdes-
sä vaimon ja kahden lapsen 
kanssa. Asuminen Syötteel-
lä tapahtui asuntovaunussa. 
Vuonna 2003 Kuusiston per-
he hankki oman mökin Syöt-
teeltä. Nykyisin perheellä 

murtsikka on noussut las-
kettelun edelle. Kesäaikana 
harrastetaan patikointia. Ak-
tiivisin mökin käyttö on ke-
väällä ja jahtiaikana syksyl-
lä. (ht)
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Ensin asuntovaunussa, nykyisin omassa mökissä

Kulta maksaa ja siitä maksetaan 
enemmän kuin koskaan. 
Tämän ovat huomanneet myös suomalaiset, jotka vaihtavat innokkaasti vanhoja 
kultaesineitään rahaksi.
Pohjoismaiden suurimman 
kullanostajan KultaRahaksi 
Oy:n kullanostokiertue 
saapuu nyt Pudasjärvelle. 
KultaRahaksi Oy arvioi ja 
ostaa kultaesineitä Hotelli 
Kurenkoskessa la 19.3.  klo
11-16 ja su 20.3. klo 11-16

MITEN VANHAT KULTAKORUT 
VOI MUUTTAA RAHAKSI?  
Kultakiertueella voit arvioittaa 
ja myydä tarpeettomat 
kultaesineesi suomen 
suurimmalle kullanostajalle 
päivän hintaan, suoraan ilman 
välikäsiä. Kultakiertueen 
tilaisuudet järjestetään 
hotelleissa joissa voi 
ystävällisessä, luotettavassa ja 
turvallisessa ilmapiirissä tulla 
selvittämään kultaesineiden 
arvon sekä halutessaan myydä 
esineet. Esineiden arvointi on 
maksutonta.

JOPA TUHANSIA EUROJA 
Asiakkaiden vanhoista 
kultakoruistaan saama maksu 
vaihtelee yleensä muutamista 
kymmenistä euroista jopa 
tuhansiin euroihin. On käynyt 
niinkin, että asiakas on 
saanut pitkälle toista tuhatta 

euroa koruista joita on ollut 
nakkaamassa roskiin, kertoo 
Ville Saari, KultaRahaksi Oy:n 
hallituksen jäsen. Kannattaa 
siis tulla arvioittamaan vaikka 
tuntuisikin siltä että kultaa on 
vain vähän. Kullan hinta on nyt 
niin korkealla että maksettavat 
summat yllättävät positiivisesti, 
jatkaa Saari.

MITÄ VOI MYYDÄ?
KultaRahaksi Oy:n sloganina 
on ”Jos se on kultaa, me 
maksamme siitä” ja se 
tosiaan tarkoittaa että yhtiölle 
voi myydä kaikenlaisia 
kultaesineitä. Kullan värillä 
ei ole väliä, eli myös 
valkokulta kelpaa. Samaten 

yhtiölle voi myydä myös 
ulkomaalaista kultaa tai jopa 
täysin leimaamatotonta kultaa. 
Samaten kelpaavat myös 
korut joissa on kiviä, helmiä 
tai muuta vastaavaa. Kivet 
poistetaan, asiakas saa ne 
mukaansa ja korussa olevasta 
kullasta maksetaan. Mukaan 
voi ottaa myös sellaisia esineitä 
joiden kultapitoisuudesta ei 
ole varmuutta. Tilaisuudessa 
kullan arvioijat selvittävät 
kultaesineitten arvon. Maksun 
voit valita itse; saat rahat 
joko käteisellä tai turvallisesti 
tilisiirtona.

MUISTOTKIN VOI MUUTTAA 
RAHAKSI
Monella, erityisesti 
vanhemmalla henkilöllä, 
on ajatuksena jättää koruja 
perinnöksi sukulaisilleen. 
Usein kuitenkin on käynyt 
niin, että mummon korut eivät 
olekaan jälkeläisille kelvanneet. 
Korumuoti on muuttunut ja 
varsinkin keltakulta on pois 
muodista. Usein mummulle 
sanotaankin, että ei koruja 
tarvita, ja siksi nekin tulevat 
myyntiin. Näin nekin korut 
joihin liittyy vanhoja muistoja 
muutetaan rahaksi. Käteisellä 
sitten voikin hankkia uusia 

muistoja elämään.

TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITA
Myös Raija ja Hector, 
suomalais-argentiinalainen 
pariskunta, päättivät piipahtaa 
kullanmyyntiin nähtyään 
KultaRahaksi Oy:n ilmoituksen 
lehdessä. Raija ja Hector olivat 
tyytyväisiä kullasta saamaansa 
hintaan; he olivat arvioineetkin 
korunsa olevan melko arvokas, 
koska se oli niin painava. Tämä 
elämänmyönteinen pariskunta 
aikoo käyttää rahat pieniin 
matkoihin ja juhlimiseen. 
–Mottomme on: ”nauti 
elämästä!” totesivat aurinkoiset 
Raija ja Hector.

VANHAT KULTAKORUT VOI 
MUUTTAA RAHAKSI MYÖS 
POSTIN VÄLITYKSELLÄ
Esineitä voi halutessaan myös 
postittaa KultaRahaksi Oy:lle. 
Postittamiseen tarvitaan 
erityinen KultaPaketti, jolla 
kultaesineiden postittaminen 
on sekä turvallista että 
maksutonta. KultaPaketin 
voi tilata KultaRahaksi Oy:n 
asiakaspalvelusta 
p. 029-0001133 tai 
www.kultarahaksi.fi  
-internetsivuilta. KultaPaketti 

postitetaan asiakkaalle 
ilmaiseksi. Palvelu on 
turvallinen ja se toteutetaan 
yhteistyössä Postin kanssa. 
Kaikki lähetykset ovat 
vakuutettuja Postin toimesta ja 
lisäksi asiakkaalle annetaan 
100 % tyytyväisyystakuu. 

KULTARAHAKSI OY
KultaRahaksi Oy on 
suomalainen vuonna 2009 
perustettu yhtiö joka keskittyy 
romukullan ostamiseen 
kuluttaja-asiakkailta. Kaikki 
ostettu kulta sulatetaan ja 
jalostetaan puhtaaksi kullaksi 
ja myydään eteenpäin 
teollisuudelle. Kulta päätyy 
hammas-, elektroniikka- ja 
koruteollisuuden raaka-
aineeksi. KultaRahaksi 
Oy toi ensimmäisenä 
Suomeen palvelun, jossa 
asiakkaat voivat postittaa 
kultaesineensä KultaRahaksi 
Oy:lle arvioitavaksi ja 
myytäväksi. KultaRahaksi Oy 
on laajentanut toimintaansa 
Suomen lisäksi myös Viroon, 
Ruotsiin ja Ranskaan ja on 
jo nyt pohjoismaiden suurin 
kullanostaja ja voi suurien 
volyymiensä vuoksi maksaa 
erittäin kilpailukykyistä hintaa.

Hector ja Raija, tyytyväiset asiakkaat.

Kultaa arvioivat alan ammattilaiset.

Näistä vanhoista sormuksista 
maksettiin yli 500 euroa!

TV:stä tuttu!

www.kultarahaksi.fi /kultakiertue
Jos se on kultaa, me maksamme siitä!

Hotelli Kurenkoski
Kauppatie 7

Ota mukaasi tämä mainos ja saat 10 € kaupan päälle myydessäsi kultaa vähintään 100 €:n arvosta. Yksi hyvitys/kotitalous.

Pohjoismaiden suurin 
kullan ostaja saapuu 

Pudasjärvelle! 

Tule ja myy kultaa 
parhaaseen hintaan!

Ostamme kaikenlaiset 
kultaesineet, myös rikkinäiset, 

parittomat ja kuluneet! 

Ilmainen 

arviointi!

Ilmoitus Ilmoitus

Rahat tililletai suoraankäteen!La 19.3. ja Su 20.3. 
molempina päivinä klo 10-16

Tämän ovat huomanneet myös suomalaiset, jotka vaihtavat innokkaasti 
vanhoja kultaesineitään rahaksi.

Ota mukaasi tämä mainos ja saat 10 € kaupan päälle myydessäsi kultaa vähintään 100 €:n arvosta. Yksi hyvitys/kotitalous.
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Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi
Avoinna: Ma – Pe 9.00 – 16.45
La 10.00 – 14.00
www.luontaistuntijat.fi

Korhonen ja Tihinen yleisöä tapaamassa

Kansanedustaja Martti Korhoselle ja kansanedustajaehdokas Paavo Tihiselle annettiin 
paljon palautetta ja keskustelu oli vilkasta.

Vasemmistoliiton kansan-
edustajavaaliehdokkaat ou-
lulainen Martti Korhonen ja 
pudasjärvinen Paavo Tihi-
nen olivat yleisön tavattavis-
sa lauantaina 12.3 kaupun-
ginvirastolla. 

Tilaisuuteen saapuneet 
henkilöt olivat aktiivisia ky-
selemään ja keskustelemaan. 
Päällimmäiseksi keskustelun 
aiheeksi nousi Pudasjärven 
kaltaisten harvaan asuttujen 
ja muuttotappiokuntien pär-
jääminen tulevaisuudessa. 
Huolta kannettiin peruspal-
velujen hoitamisesta. Ajan-
kohtaisia asioita Eduskun-
nassa on ollut postilaki, jossa 
on vaarana postipalvelujen 
heikkeneminen syrjäseuduil-

la sekä hintojen nousu har-
vaan asuttujen alueiden pos-
tipalveluissa. Laajakaistan 
toimivuus on samalla tavoin 
tärkeä, jossa todettiin olevan 
paljon puhetta, mutta vähän 
tekoja. Hyvät liikenneyhtey-
det ovat myös erikoisen tär-
keitä. Kannatusta ei saanut 
ollenkaan uutiset, jossa tien-
hoitokuluja ollaan leikkaa-
massa ja jopa hiljaisemmilla 
teillä öljysorateiden muutta-
mista takaisin sorateiksi. 

Ehdokkaat näkivät, että 
tasaverotus ja varallisuus-
veron poistaminen suosivat 
hyvätuloisia. Inflaation ko-
hoaminen on köyhän vihol-
linen, paitsi jos on suuria 
asuntolainoja. Huolta kan-

nettiin myös veroprosent-
tien suurista eroista Suomen 
kuntien välillä. Niissä on 
jopa viiden prosentin eroja. 

Pudasjärvellä on paljon 
energiavaroja. Niiden toi-
vottiin hyödyttävän mah-
dollisimman paljon paikka-
kuntalaisia. 

Kansanedustaja Martti 
Korhoselle annettiin hyvää 
palautetta syrjäseudun asioi-
den hoitamisessa ja muistel-
tiin hänen ministeriaikaansa, 
jolloin hän sai paljon aikaan 
pienten maaseutupaikka-
kuntien hyväksi. 

Heimo Turunen

Pudasjärven kansalaisopisto

KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4, 
puh. 040 - 8266 431 ja 040 - 5088 490
Kursseille voi ilmoittautua myös sähköpostitse: 
kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

MUUTOKSIA SALIKIN LIIKUNTARYHMIEN KOKOONTUMISISSA 
YO-KIRJOITUSTEN AIKANA:

AAMUZUMBA torstaina 17.3. ja 24.3.2011 Puikkarin monitoimi-
tilassa. ILTAZUMBA torstaina 17.3. ja 24.3.2011 Rimminkankaan 
koulun salissa. Zumbat jatkuvat normaalisti kansalaisopiston 
Salikissa 31.3.2011.

JOOGARYHMÄT eivät kokoonnu 14.-24.3.2011, opetuskerrat pi-
detään huhtikuulla.

SIRKUSKOULUT eivät kokoonnu 15.-24.3.2011, opetuskerrat pi-
detään huhtikuulla.

TAEKWON-DO ALKEIS- JA JATKORYHMÄT tiistaina 22.3.2011 
poikkeuksellisesti Rimminkankaan koulun salissa. Kansalais-
opiston Salikissa jälleen 29.3.2011 alkaen.

MAALIS-HUHTIKUUN UUSIA KURSSEJA
Tervetuloa oppimaan ja harrastamaan!

110055 KIRJANSIDONTA KUVATAIDELUOKKA/Aino Arvola
2.-10.4.2011, LA-SU 10.00-16.00 32 t/35 €
Kirjansidonnan peruskurssi: Sidotaan käsin muisti/päiväkirja kotoa 
löytyvistä materiaaleista. Ilmoittautuminen 17.3.2011 mennessä.

110031 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
19.-20.3. ja 2.-3.4.2011  40 t/84 €
LA-SU 9.00-17.00 AUDITORIO/Ville Nevala, Nevital Oy
Aloitus la 19.3. klo 10.00, muulloin klo 9.00. Kurssilla on vielä pari 
paikkaa vapaana, tiedustelut kansalaisopistolta.

110032 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
16.4.2011, LA 9.00-17.00  8 t/42 €
Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2011 mennessä.AUDITORIO/Ville Ne-
vala, Nevital Oy

100164 IHANAT KORUT KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyn-
gäs-Teeriniemi
1.-2.4.2011, PE 17.00-21.00, LA 9.00-15.00 14 t/20 €
Valmista ihanat ranne- ja kaulakorut siemen- ja putkihelmistä tai va-
litsemistasi isommista helmistä erilaisia tekniikoita käyttäen, esim. 
suorakulma- ja verkkotekniikalla tai yksinkertaisemmilla tekniikoilla. 
Ilmoittautuminen 24.3.2011 mennessä.

110029 POHJOLAN LINNUT 2 NEUVOKKI/Markku Hukkanen
30.3.-7.5.2011, KE 18.00-20.15 21 t/25 €
Kurssi sopii myös vasta-alkajille. Ilmoittautuminen 24.3.2011 men-
nessä.

110038 PIHANSUUNNITTELU JA PUUTARHAN HOITO
5.4.-10.5.2011, TI 18.00-21.00 24 t/25 € KUVATAIDELUOKKA/
Mervi Kuha
Ilmoittautuminen 31.3.2011 mennessä.

110028 KALASTUSVÄLINE- JA JOKIKALASTUSKURSSI
12.4-17.5.2011, TI 18.00-21.00 28 t/22 € KERAMIIKKALUOK-
KA/Mika Niskasaari
Ilmoittautuminen 31.3.2011 mennessä.

100228 KIRJOITA ITSESI -KURSSI
8.-9.4.2011, PE 17.00-20.15, LA 9.00-16.15 24 t/25 € NEUVOK-
KI/Virpi Yliraudanjoki
Ilmoittautumiset 31.3.2011 mennessä.

110039 SALAATTIKURSSI
5.-26.4.2011, TI 18.00-21.00 16 t/22 €
RIMMINKANKAAN KOULU, KOTITALOUSLUOKKA/Tarja Hemmilä
Ilmoittautumiset 24.3.2011 mennessä.

Biopoltinjärjestelmät
lämpöä kotimaisella energialla

BIO-tuotteet
 Lämpökontit    Kattilat     Polttimet    Tankopurkaimet

 ovat tunnettuja puhtaasta palamisesta ja korkeasta 
hyötysuhteesta (Testattu ja hyväksytty EN 303-5 testissä ).

 mahdollistavat monen eri polttoaineen käytön - 
hake, turve ja pelletit

 ovat käytössä tehokkaita ja kestäviä

 lämmittävät kiinteistöjä edullisesti kotimaisilla 
polttoaineilla 

 ovat kotimaista tuotantoa

lämpö omissa käsissä

 

Biopoltinjärjestelmämme

Metsä puhuu - Metsä pysyy -päivässä myös tehtaan edustaja paikalla.

Vehkaperä ahkerasti Pudasjärvellä
Keskustalainen kansanedus-
taja Mirja Vehkaperä Hauki-
putaalta on kiertänyt ahke-
rasti Pudasjärveä ja pitänyt 
aktiivisesti paikkakunnal-
le yhteyttä. Lauantaina 12.3 
hänellä oli vaalitilaisuuksia 
Puhoskylän Möykkälässä ja 
Kurenkylän kylätalolla. Ylei-
sön puolelta tuli palautetta, 
että Mirja tuntee maaseudun 
asiat. Kuulijana ollut Antti 
Holmström piti tilaisuudessa 
puheenvuoron siitä, kuinka 
Mirja on ottanut asioita hoi-
taakseen ja jolla on ollut suu-
ri merkitys. Keskusteluissa 
nousi esille muun muassa lä-
hiruoka- ja energia-asiat, jot-
ka Mirjan vaalikampanjassa 
ovat keskeisiä asioita. 

Lauri Kauppila
Kurenkylän kylätalolla oli tilaisuudessa mukana myös lääkäri, kansanedustajaehdokas 
Niilo Keränen Taivalkoskelta.

Säätötuli Oy
Kyösti Hökkä
P. 040 508 2049
kyosti.hokka@pp.inet.fi
www.saatotuli.fi
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Kortesoja Isolla-Syötteellä

Eduskuntavaalit ovat muu-
taman viikon kuluttua eli 
sunnuntaina 17.4. Tuol-
loin äänioikeutettujen tuli-
si löytää paras mahdollinen 
vaihtoehto kymmenien eh-
dokkaiden joukosta. Oulun 
vaalipiirin ehdokaskandi-
naatit kiertävät nyt ahkeras-
ti kenttää kertomassa sano-
maansa. 

Yksi tällaisista tilaisuuk-
sista oli torstaina 10.3, kun 
Suomen Yrittäjien varapu-
heenjohtaja ja Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien puheen-
johtaja Jorma Kortesoja oli 

jututtamassa ja kuuntele-
massa ihmisiä Isolla-Syöt-
teellä Syöte-Shopin pi-
hapiirissä pystytetyssä 
vaaliteltassa.

Pudasjärven Kokoomuk-
sen järjestämässä tilaisuu-
dessa, tarjottiin muun muas-
sa kuumia grillimakkaroita, 
joiden paistajaksi oli saapu-
nut viime kesänä Pudasjär-
veltä Iisalmeen muuttanut 
kauppias Harri Piipponen. 
Keskustelua käytiin yli puo-
luerajojen ylittävistä asioista 
ja monet viihtyivät vaalitel-
talla pitempäänkin.

Paikalle oli saapunut pu-
dasjärvisiä sekä talvilo-
maa viettäviä perheitä ym-
päri maakuntaa. He olivat 
Kortesojan mukaan hereil-
lä myös yhteiskunnallisesti. 
Siitä osoituksena eräs Oulu-
lainen pariskunta oli toden-
nut lähes puolituntia kestä-
neen juttutuokion päätteeksi 
tulleen äänestyskuvioihinsa 
selkeää näkemystä. 

Kortesoja kertoi olevan-
sa tosi tyytyväinen Pudasjär-
vellä vierailuunsa, kävihän 
paikalla hänen mukaansa lä-
hes kolmesataa ihmistä. (ht)

yhteistyökykyinen,
turvallinen
ja kokenut

Eduskuntavaalit 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.–12.4.2011

PAAVO TIHINEN
Koneurakoitsija, Pudasjärvi

Maaseudun elinvoimaa on
tuettava turvaamalla julkiset
palvelut sekä tukemalla
uusia työpaikkoja luovaa
elinkeinotoimintaa.

Arjen
asiantuntija

Kirjastosta löydät muutakin kuin kirjoja.
Tietopalvelua, elokuvia, musiikkia ja paljon muuta.

Lainaussali ma, ti, to ja pe klo 10 - 19, ke klo 10 - 16
Lehtisali ma, ti, to ja pe klo 8 - 19, ke klo 8 - 16
juhlapyhien aattona 10.00 - 15.00 (lehtisali 8.00 - 15.00)

PUDASJÄRVEN KIRJASTO
Tervetuloa 
HYVINVOINNIN KESKUKSEEN!

KIRJASTON AUKIOLOAJAT

Pudasjärven kaupunginkirjasto, puh. 040 826 6434, 
kirjasto@pudasjarvi.fi

Uutuutena nyt: Blu-ray elokuvat
Tulossa lähiaikoina:  Liikuntavälinelainat

P. 0400 499 215
Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte

www.syotecaravan.fi

PärPärPärPärPärjänkiejänkiejänkiejänkiejänkievvvvvariariariariari
palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:

Tervetuloa mukaan
rentoon menoon

Ke 16.03. klo 10-19
(keittiö 11-19)

To 17.03. klo 10-19
(keittiö 11-19)

Pe 18.03. 10-02
(keittiö 11-22)

- Illalla Karaoke
La 19.03. 10-02
(keittiö 11-22)
- klo 18 Fazer-
karkkibingo

- Illalla Karaoke
Su 20.03. 10-19
(keittiö 11-19)

Pudasjärven Isännöinti muutti ja jatkoi aukioloaan

Pudasjärven Isännöinti muutti maaliskuussa Värisilmän 
entisiin tiloihin  Jukolantielle. Ensio Kauppila kertoo, että 
samalla myös jatkettiin toimiston aukioloaikoja.

Isännöintitoimis-
ton uusi työnte-
kijä Niina Moila-
nen. 

Pudasjärven Isännöinti on 
toiminut Pudasjärvellä viime 
syksystä saakka. Toimisto 
on sijainnut Jukolantie 4:ssä. 
Yritys muutti maaliskuussa 
tilansa toisesta kerroksesta 
katutasoon entiseen Värikes-
kuksen liiketilaan, jonka Pu-
dasjärven isännöinti hankki 
omistukseensa. Samalla laa-
jentui palvelujen saatavuus, 
kun toimiston aukioloaikaa 
pidennettiin siten, että se on 
nyt avoinna joka päivä klo 
9- 15.

Toimistossa aloitti työs-
kentelyn isännöitsijä Ensio 
Kauppilan lisäksi myös uusi 
työntekijä Niina Moilanen. 
Hän on valmistunut vuon-
na 2009 yo merkonomiksi 
kauppaoppilaitoksen talous-
hallintopuolelta ja opiskelu-
aikaisen työharjoittelun hän 
on suorittanut isännöintitoi-
mistossa.

Valmistumisen jälkeen 
Niina on tehnyt erilaisia pät-

kätöitä ja on hänellä ollut 
mielessä myös jatkokoulu-
tus. 

-Nyt kuitenkin tarjoutui 
omalta paikkakunnalta työs-
kentelymahdollisuus kun 
Pudasjärven Isännöinti an-
toi siihen mahdollisuuden 
ja ehkä jopa vakituiseen työ-
paikkaan , toteaa Niina

-Luonto ja liikunta ovat 
mieluisat harrastukseni ja 
tykkään asua kotipitäjässäni 
Pudasjärvellä Asiakaspalve-
lu on lähellä sydäntäni ja ha-
luan palvella mahdollisim-
man hyvin asiakkaitamme. 
Isännöinti on asiakaspalve-
lua parhaimmillaan. Näin 
hoidamme usein ihmis-
ten elämäntyöllään hankki-
maansa asuntoa parhaalla 
mahdollisella tavalla.

-Rakennuskanta Pudas-
järvellä alkaa olla vanhaa, jo-
ten asuntojen huolehtimis-
ta tarvitaan. Usein hommat 
taloyhtiöissä tehdään tal-

kootöinä. Uuden ja vanhan 
asunnon hintaero on suuri 
verrattuna esimerkiksi Ou-
luun, Pudasjärvellä on jopa 
asuntopula, toteaa isännöit-
sijäyrittäjä Ensio Kauppila.

Asuntoyhtiössä tehtäväl-
lä kuntokartoituksella pys-

tytään välttämään ennalta 
arvaamattomat ja kalliiksi 
käyvät vahingot. Katsoisin 
tällä olevan myös työllistä-
vän vaikutuksen paikkakun-
nalla, lisää Kauppila.

Sirkka-Liisa Tuomaala 

Pudasjärven Kokoomus järjesti Isolla-Syötteellä Syö-
te-Shopin pihapiirissä vaalitilaisuuden, johon oli kutsut-
tu vierailijaksi kansanedustajaehdokas Jorma Kortesoja 
Oulaisista. Kuvassa myös Pudasjärven Kokoomuksen 
puheenjohtaja Antero Kokko.  Kuva Harri Piipponen.
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Hirvaskosken koulun liikun-
tasali täyttyi iloisesta joukos-
ta naisia viime sunnuntaina 
13.3. kun liikuttiin zumban 
ja syvävenyttelyn merkeis-
sä. Liikkuminen innosti osal-
listumaan yli 30 eri-ikäis-
tä naista; nuorimmat olivat 
alle kouluikäisiä ja vanhim-
mat oikein sopivassa zum-
ba-iässä! 

Katja viritteli ja johdatte-
li meidät zumban pyörteisiin 
pirteällä olemuksellaan ja 
ammattitaidollaan. Muuta-
man tanssitun kappaleen jäl-
keen joutui etsimään juoma-
pullot ja tankkaamaan; sen 
verran hikistä touhua tuo 
zumba on. Koko kroppa sai 
tunnin aikana kunnon vatka-
uksen. Ensimmäistä kertaa 
mukana olleetkin pysyivät 
hyvin mukana Katjan ”viit-
tomakielisten” ohjeiden an-
siosta. Zumban pyörteisiin 
oli helppo mennä mukaan ja 
ei haitannut lainkaan, vaik-

Liikunta-annos 
innosti 
Hirvaskoskella

ka ei askeleet aina sattuneet 
kohdalleen. Jokainen saattoi 
tanssahdella tyylillään. 

Zumban jälkeen päästiin 
venyttelemään Minnan joh-
dolla niitä syvimpiäkin li-
haksia.  Moni mukana olleis-
ta totesi yllättyneensä siitä 
kuinka jumissa lihakset oli-
vat. Syvävenyttely on teho-
kas tapa saada lihakset pa-
lautumaan rasituksista ja 
näin ollen toimimaan taas 
tehokkaasti. Minnan selkei-
den ohjeiden saattelemana 
saatiin kroppa notkeaksi ja 
hiki virtaamaan, ihme kyllä, 
ilman isompaa rehkimistä. 
Nauru soljui hien virratessa 
ja naisten ähistessä lattialla. 

Hirvaskosken kylätoi-
minnan alkumetrit vaikut-
tavat hyvin positiivisilta ja 
valoisilta. Yhteen hiileen pu-
haltamalla saadaan aikaan 
monenlaista mukavaa. Seu-
raava etappi on perjantaina 
18.3. kuutamohiihdon mer-

keissä Pikkaraisen rannassa 
klo 19 alkaen. Järvellä hiih-
detään soihduin merkatulla 
ladulla ja rantatulilla paiste-
taan makkaraa. Järjestämme 
tapahtuman säävarauksel-
la. Tervetuloa hiihtämään 
kuunvalossa! Lisätietoja 
Paula Ylitalo puh. 040 962 
0097

Kroppa notkeana ja vir-
kistyneenä kiitän Katjaa ja 
Minnaa sekä kaikkia Liikun-
ta-annokseen osallistunei-
ta ja järjestäjiä. Kiitos, olette 
ihania!

Kylätoiminnan puolesta,
Paula Ylitalo

Perhemarketti laajentaa jälleen

Perhemarketissa eletään voimakasta kasvun aikaa. Meneillään on 
neljäs laajennus reilun vuoden sisällä. Kuva: Kati Saukko

Perhemarket Kuusamotien 
varressa on elänyt viime 
vuodet voimakkaan kasvun 
aikaa. Nyt on meneillään 
neljän laajennus reilun vuo-
den sisällä. Laajennus on 

tehty työkaluosastolle, ra-
kennettu uusi varasto ja nou-
tohalli sekä nyt on rakenteil-
la useiden satojen neliöiden 
laajennus uutta myymäläti-
laa ja toiseen kerrokseen ra-

kennetaan konttori-, sosiaa-
li- ja asuntotilaa. -Laajennus 
etenee pikkuhiljaa omana 
työnä. Ensiksi tehdään enti-
sen rakennuksen ympärille 
ulkoseinät ja katto valmiik-

si, jonka jälkeen puretaan si-
sään jääneet vanhat seinä- ja 
kattorakenteet, kertoo kaup-
piasyrittäjä Pertti Heikkinen. 
(ht)

Tykkyläinen luottaa netin 
kautta tehtävään vaalityöhön

Vatkausta zumban tahtiin. 

Vääntöä syvävenyttelyn 
malliin.

Pudasjärveltä on kansan-
edustajaehdokkaana Perus-
suomalaisten listalla Kari 
Tykkyläinen. Hänellä oli Pu-
dasjärvellä kahvitilaisuus 
lauantaina 12.3. Siihen osal-
listuivat myös raahelainen 
ehdokas Tuula Kellola ja 
Muhokselta Pirkko Mattila. 
Tykkyläinen kertoi heidän 
ihmetelleen, että kuinka mu-
kavia ihmisiä Pudasjärvellä 
onkaan. 

–Tännehän olisi mukava 
muuttaa vaikka asumaan, he 
totesivat. 

Tilaisuudessa oli mukana 
myös Yle Radio 1 toimittaja 
Mikko Järvinen Orivedeltä, 
joka kokoaa Tykkyläisestä 
ohjelman YLE radio 1 ”To-
dellisia tarinoita” sarjaan. 
Toimittaja viipyi haastatte-
lureissulla koko viikonlopun 
ja tulee vielä muun muas-
sa vaalivalvojaisiin ja tekee 
ohjelmaa, miten vaaleis-
sa Tykkyläiselle kävi. Vaali-
karanteenista johtuen ohjel-

Sunnuntaina 13.3 Kari Tykkyläinen osallistui yhdessä Pirkko Mattilan kanssa vaalipa-
neeliin Muhoksella. Ennen paneelia YLEn radiodokumentaristi Mikko Järvinen haastat-
teli osaa paneeliin osallistuneita ehdokkaita vasemmalta Kari Tykkyläinen (PS), Pirkko 
Mattila(PS), Terttu Kuusela (vihr.), Latekoe Lawson Hellu (vihr).

ma tulee ulos vaalien jälkeen 
toukokuun ensimmäisellä 
viikolla tulevana keväänä. 

Todellisia tarinoita on 
Yleisradion dokumenttioh-
jelmien tärkeimpiä ohjelmia, 
joita on lähetetty vuodesta 
1990 lähtien. Vaalikahvitilai-
suus päättyi Paula Ylitalon 
pitämään jumppaan. 

Tykkyläinen kertoi keskit-
tyvänsä netin kautta tapah-
tuvan vaalityöhön. Faceboo-
kissa on kannattajia kertynyt 
jo yli 2500. You tubessa Tyk-
kyläisellä on yli 1000 filmiä 
ja niiden katsojien luku ylitti 
juuri 11 miljoonan rajan. Kat-
sojat ovat ympäri maailmaa, 
mutta Tykkyläinen luottaa 
siellä olevan myös katsojia 
Oulun vaalipiirin alueelta, 
eli hänen äänestäjiään. 

Vaalityön tukijoita on il-
maantunut myös vaalipiirin 
ulkopuolelta. Entinen pudas-
järvinen, mainonnan ammat-
tilainen Vaasan vaalipiiristä 
järjesti 8000 kpl vaaliesittei-

tä, jotka juuri ovat valmistu-
neet ja menossa jakoon. 

Lauantaina 12.3 Tampe-
reen kansainvälisillä elo-
kuvafestivaaleilta tuli vies-
ti, että Tykkyläisestä TV 
1:n tekemä dokumenttifil-
mi ”Siuruan Rubens” oli ol-
lut yleisön suosiossa ja saa-
nut kunniamaininnan ollen 
omassa sarjassaan jaetulla 
toisella sijalla. Dokumentti 
menee vielä kisaamaan Mur-
manskin elokuvafestivaaleil-
le, jossa Tykkyläisen doku-
menttifilmin ohjaaja Erkki 
Määttänen on aikaisemmin-
kin saanut palkintoja. Elo-
kuvan englanninkielinen 
versio on menossa myös esi-
tettäväksi elokuvafestivaa-
leille Kanadaan. Televisiossa 
elokuva esitetään vaalien jäl-
keen 3.5 YLE TV1:n Asiaoh-
jelmien tositarinat sarjassa. 

Heimo Turunen
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Kaiken kansan liikuntatapahtuma

KIVARIN KIERROS
Lauantaina 19.3.2011  klo 11.00 – 15.00  

Jyrkkäkosken huvialueella ja Kivarinjärvellä

Haastamme kaikki kynnelle kykenevät kiertämään suksilla Kivarin-
järven lenkin. Kiertäneiden kesken arvomme hyviä palkintoja 

mm.  hiihtomajaviikonloppu  Isolla-Syötteellä. 

Mono Zumbaa Katjan tahtiin

Hernekeitto, näkkäri, ja lättykahvit

aikuiset 5 €  -  lapset 3 €

Grillimakkara  1 €

Maastosuksi- ja lumikenkäesittelyä  
Mahdollisuuus kokeilla molempia

Teemun lentonäytös 
sään salliessa  

Mäenlaskua auton sisäkumeilla
Kivarilla SPR:n rasti jolla mm. 

mehu- ja snackstarjoilu. 

Tapahtuman suojelijana Juhani Rajavaara

Järvellä myös Ahti Nivakoski 
Kesportista antamassa 
opastusta voiteluun.

Vapaa pääsy !Ohjelmassa mm.

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

LAPSIPARKKI

TERVETULOA 
iloiseen, yleiseen ja yhteiseen liikuntapäivään

Lapsille kasvomaalausta
Reitillä hirvenpäätauluja joiden 

etäisyyttä voit arvioida
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Virkistysuimala Puikkari
Tuulimyllyntie 4, 93100 Pudasjärvi 
040 826 6440
puikkari@pudasjarvi.fi
www.pudasjarvi.fi/puikkari

Kassa suljetaan tuntia ennen hallin sul-
kemista. Uinti- ja kuntoiluaika päättyy 
puoli tuntia ennen hallin sulkemista.

maanantai 12.00-20.00
tiistai 6.15-20.00
keskiviikko 12.00-20.00
torstai 6.15-20.00
perjantai 12.00-18.00
lauantai 12.00-18.00
sunnuntai 12.00-18.00

AVOINNA

AVOINNA

Vesijumppa on vaihtelevaa ja 
monipuolista liikuntaa

Vesijumppa on vaihtelevaa ja monipuolista liikuntaa kehon kaikille li-
haksille. Veden vastakkaisten ominaisuuksien vuoksi altaassa liikkumi-
nen voi tuntua kevyeltä, mutta todella tehokkaalta. Vesijumppa liikkeet 
ja liikesarjat ovat yksinkertaisia, mutta tehokkaita. Jumppa sopii kaiken 
ikäisille ja kokoisille sekä naisille että miehille. Älä harjoittele sairaana. 
Kuumeisena ei kannata harrastaa minkäänlaista liikuntaa. Tässä on 
jumppasarja jossa tulee liikuntaa koko keholle. Opettele ensin kuivalla 
maalla ja siirry sitten altaaseen. Musiikki voi rytmittää liikkeitä mukavas-
ti. Nykyään on saatavilla vedenkestäviä mp3 soittimia.

Vesijuoksu on varsin oiva kuntoilumuotona. Kuntoutuksessa on vesijuok-
sua käytetty jo vuosia ja sen vaikutukset on hyviksi havaittu. Apuvälinee-
nä käytetään juoksuliiviä/kelluntavyötä. Vesijuoksun harjoittelu kannattaa 
aloittaa matalassa vedessä. Vyö puetaan päälle kuivalla maalla ja veteen 
siirrytään portaita pitkin. Oikean juoksutekniikan harjoittelu aloitetaan ma-
talalta ja sen löytämiseen ja vartalon hallintaan kannattaa käyttää paljon 
aikaa. Vesijuoksussa voidaan käyttää kahta eri tekniikkaa, perusjuoksua 
ja ”kuopaisu” tyyli. Oikeassa juoksutekniikassa on tärkeää pitää vartalo lä-
hes pystyssä, lantio korkealla ja ylävartalo ryhdikkäänä. Juoksuvyö on riit-
tävän kannatteleva kun vedenpinta on olkapäiden tasolla. 

Vartaloliike
Jalat tukevasti pohjassa. Ylävartalon kier-
to, katse seuraa mukana.

Rintalihakset
Aukaise kädet pintaa pitkin sivulle. Kallis-
ta vastuksia tuoden kädet yhteen eteen.

Selkä
Vartalo 90 asteen kulmassa, nosta jalka 
suorana pintaa kohti.

Pakara, lonkan koukistaja
Jalan nosto vuoroin ylös suorana, nilkka 
koukussa.

Vatsa
Tasahyppy, polvet lähelle rintaa koukista-
en.

Kokovartalo 
Liu,uta jalkoja irti toisistaan eteen- ja taak-
sepäin. Vie vettä käsillä alakautta edes-
tä taakse. Vastakkainen jalka ja käsi ovat 
edessä yhtä aikaa. (Hiihto) 

Jalkojen lähentäjät/loitontajat
Hyppää aukaisten jalat leveälle ilmassa 
josta takaisin perusasentoon

Hartiat
Nyrkkeily. Käsi nyrkissä ja rystyset rikko-
vat veden pinnan. Toinen käsi kainalon 
seutuvilla ja kyynärpää koukussa.  Isku 
napakasti vuorotellen.

Apuvälineet tuovat lisäpuhtia 
vesiliikuntaan. Osa vehkeis-
tä löytyy uimahalleista, mut-
ta paljon vedessä liikkuvien 
kannattaa hankkia omat va-
rusteet. (Hanskat, lötköpöt-
kö, vesivyö, mp3-soitin, jne.)

Vesijuoksu 
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Paras keino vetreyttää 
lihakset on reipas jumppa

PYSTYSOUTU
-Ota myötäotteella tangosta kiinni, kädet noin 15cm etäisyydellä toisistaan.
- Nosta tanko ylös kohti leukaa, pitäen kyynärpäät koko ajan ranteiden yläpuolelle
- Laske tanko alas. (Tanko kulkee ylös ja alas rinkakehää pitkin.)
- Toista 15-20 kertaa, tarvittaessa lisää painoa.

Hiihtokauden ollessa kii-
vaimmillaan on hyvä muistaa 
myös voimistelu. Hiihdossa 
ja muussakin rasittavas-
sa liikunnassa on riski että 
kunnollisen venyttelyn unoh-
tuessa, paikat voi mennä ju-
miin. Paras keino ”avata” pai-
kat on reipas jumppa. Tässä 
malliksi hartioita ja selkää 
vahvistava painotankojump-
pa. Ohjelman on laatinut  
Janne Rinne  Koillismaan 
Kuntonevasta. Mallina on 
Jenni Karppinen Koillismaan 
Kuntonevasta.

HYVÄÄ HUOMENTA
- Seiso pitäen tankoa harteilla. Hartioiden levyinen haara- asento
- Laske ylävartalo eteenpäin siten, että taitto tulee lantiosta. 
  Selkä pysyy koko ajan suorana. Keskivartalo tiukkana!
- Pidä jalat hieman koukistuneina. Katse koko ajan eteenpäin.
- Nosta ylävartalo takaisin seisoma-asentoon.
- Toista 15-20 kertaa, lisää tarvittaessa paino

MAASTAVETO
- Ota hartioiden levyinen haara- asento
- Levytanko hartian levyisessä myötäotteessa vartalon 
  etupuolella, keskivartalo tiukkana.
- Koukista polvia ja lonkkia, katse edessä alhaalla
- Säilytä polvet ja varpaat samassa linjassa ja 
  keskivartalon tiukkuus
- Vie tanko reisiä pitkin säärien eteen, kädet suorina.
- Nouse takaisin alkuasentoon ojentaen lonkat ja polvet. 
  Vieden lantiota kevyesti eteen
- Toista 15-20 kertaa, lisää tarvittaessa painoa.

KULMASOUTU
- Seiso polvet koukussa ja 
  selkä suorana hieman etuku-
  marassa
- katse edessä alhaalla pää 
  vartalon suuntaisesti
- ylävartalo eteenpäin 
  kallistuneena
- vedä ”kyynärpääjohtoisesti” 
  tankoa kohti napaa, myötäot-
  teella
- vedä lopussa lapaluut 
  yhteen, pidä alavartalo 
  tiukkana
- palauta reittä pitkin polvelle
- toista 15- 20 kertaa

PYSTYPUNNERRUS SEISTEN
- seiso hartioiden levyisessä haara-asennossa
- tanko myötäotteella rinnalla
- työnnä tanko ylös suorille käsille, läheltä kasvoja
- laske alas takaisin rinnalle, jatka hauiskäännöllä
- toista liikesarja 15-20 kertaa, lisää tarvittaessa painoa
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Pudasjärven Sotaveteraa-
nien puheenjohtajana jat-
kaa Paavo Pikkuaho. Valin-
ta tehtiin vuosikokouksessa, 
joka pidettiin seurakuntata-
lossa 22.2. Hallitukseen valit-
tiin uutena Esko Törmänen 
ja erovuoroisina olleet Teu-
vo Törmänen ja Yrjö Kaarre 
valittiin jatkamaan hallituk-
sessa. Piirikokousedustajik-
si valittiin Samuel Kauppi-
la. Piirihallitukseen esitetään 
edelleen Paavo Pikkuahoa. 

Kuluvana vuonna yhdis-

Pikkuaho jatkaa Sotaveteraanien puheenjohtajana
tys täyttää 45 vuotta ja juhlaa 
vietetään toimintasuunnitel-
man mukaan joulujuhlan yh-
teydessä. Veteraanien korke-
asta 88 vuoden keski-iästä 
johtuen yhdistyksen tehtä-
vä ja toiminta keskittyy ve-
teraanien sekä heidän avio-
puolisoittensa ja leskiensä 
elämänillassa pärjäämises-
tä huolehtimiseen ja tuke-
miseen. Henkisen ja fyysisen 
kunnon ja vireyden säilyttä-
minen sekä inhimillisten ar-
kiolosuhteitten turvaaminen 

nousevat yhdistyksen toi-
minnan painoalueiksi. 

Vilkasta toimintaa 
Toimintakertomuksesta kävi 
ilmi, että yhdistyksessä oli 
vuoden vaihteessa 363 jä-
sentä. Naisjaoston jäsenmää-
rä oli 144. Viime vuonna toi-
mintaa sävytti Finnairin 
lentävän henkilöstön isän-
nöimä Sotaveteraanien ros-
vopaistitapahtuma elokuus-
sa, johon osallistui runsaat 
1200 henkilöä.  Sotiemme ve-

teraanien Seutukunnalliseen 
kirkkopäivään syyskuussa 
osallistui runsaat 500 vete-
raania ja heidän tukijoitaan. 

Kaikki veteraanitunnuk-
sen omaavat veteraanit ovat 
halutessaan päässeet jon-
kinasteiseen kuntoutuk-
seen. Pudasjärven kaupun-
gin järjestämä ja kustantama 
”Puikkaripäivä” on osoittau-
tunut hyvin tarpeelliseksi ja 
suosituksi avokuntoutustoi-
minnaksi. Veteraanien koti-
aputoimintaa on kaupungin 

kotipalvelutyötä täydentä-
en järjestetty lähinnä 4H-yh-
distyksen avustajaprojektin 
kautta, jonka piirissä on ol-
lut yhteensä 70 avustuskoh-
detta. Veljestukiavun koh-
teita on vuoden aikana ollut 
yhteensä 80, joille on koh-
dennettu yhdistyksen avus-
tuksia.

Uutena toimintana aloit-
ti Sotaveteraanien Pudasjär-
ven Perinnekuoro, jolla oli 
ensiesiintyminen seutukun-
nallisen kirkkopäivän juhlas-
sa. Edellisvuonna peruste-
tun nuorisojaoston toiminta 
alkoi löytää vakiintuvia toi-
mintamuotoja. Veteraanivel-
jiä ja –sisaria on saatettu vii-
meiselle matkalle perinteen 
mukaisella havuseppelepar-
tiolla. Merkkipäivän viettäjiä 
on muistettu pienellä lahjal-
la, adressilla ja kukilla. Vir-
kistys- ja muu yhdistystoi-
minnan tavoitteena on ollut 
yhteyden pitäminen tavalla 
taikka toisella jokaiseen ve-
teraaniin. 

Yhdistyksen toiminta pe-

rustuu vapaaehtoiseen työ-
hön ja toimintaan sekä nojaa 
eri yhteisöjen ja yksityisten 
apuun ja taloudelliseen tu-
keen. Pudasjärven Sotave-
teraaniyhdistys kiittää läm-
pimästi kaikkia, jotka ovat 
omalla panoksellaan olleet 
tukemassa yhdistyksen toi-
mintaa ja sen kautta tehtä-
vää veteraanityötä. 

Huomionosoituksia
Kokouksessa oli myös huo-
mionosoituksia. Pohjois-
Pohjanmaan Sotaveteraani-
piirin myöntämän kultaisen 
ansiomerkin saivat Lauri He-
pola, Vesa Holmström, Hen-
rik Hämäläinen, Olavi Palo-
niemi, Matti Rantala, Kalle 
Tihinen ja Esko Törmänen. 
Hopeisen ansiomerkin sai-
vat Jukka Jaakkola, Sampo 
Laakkonen, Mikko Nevakivi 
ja Seppo Parkkila. 

Heimo Turunen

Uutena toimintana aloitti Sotaveteraanien Pudasjärven 
Perinnekuoro, jolla oli ensiesiintyminen seutukunnallisen 
kirkkopäivän juhlassa.
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saattajana Hugo Kytömäki, 
joka kertoi että Birger ei enää 
uskalla yksin lähteä liikkeel-
le, kun jalat voivat tehdä tep-
poset matkalla. He nauraa 
kihersivät, että olihan niitä 
kuperkeikkoja viime vuon-
na ladulla useita, Hugo oli 
auttanut Birgerin ylös han-
gesta!

Muutenkin nämä veteraa-
nit ovat melkoisia aktiiviliik-
kujia. Osmo Nojonen kertoi, 
että vielä viime talvena hän 
hiihti veteraanien SM-kisois-
sa voittaen kultaa. Hän ker-
toi, että hän sanoi silloin, että 
nyt lappu rinnassa hiihto saa 
riittää. Varsin hyväkuntoi-
sen näköinen hän on edel-
leen. Hänen vaimonsa on 
ollut aktiivisuunnistaja. Pal-
kintokaapissa on heillä koto-
na melkoinen määrä pokaa-
leja. 

Miehet kertoivat, että eräs 
rouva on ollut heillä kokki-

Vaasan Sotaveteraanit 
uskollisia kävijöitä Syötteellä

Nästan ett kvartssekel  i  Iso-
syöte och skidning varje 
dag! Medelålder 80! (Lähes 
neljännesvuosisata Iso-Syöt-
teellä ja hiihtämistä joka päi-
vä! Keski-ikä 80 vuotta!)

Vaasan hiihtäjien majal-
la Syötteellä on 24 vuoden 
ajan viikolla 10 ollut lomai-
lemassa sangen iäkkäiden 
henkilöiden ryhmä. Nämä 
hiihtäjät ovat Vaasan sotave-
teraaneja. Enimmillään heitä 
on olut mukana 14 henkilöä, 
tänä vuonna kolme ja heillä 
lisäjoukkoina oli nyt 7 kan-
natusjäsentä.

Olen tavannut heidän kul-
jettajansa Hugo Kytömäen jo 
aiempina talvina. Hän ker-
toi viime vuonna, että nämä 
yli 80-vuotiaat hiihtävät joka 
päivä kun ovat Syötteellä lo-
mamatkalla. Tänä vuonna 
yksi ryhmän jäsenistä, Bir-
ger Bergfelt tuli sauvakävel-
len kahvilalle. Hänellä oli 

Etelä-Pohjanmaalta veteraanit ovat ahkeria hiihtämään ja uskollisia Syötteen kävijöitä. 
Kuva Pytkyn pirtin edustalta. 

Takana kuljettajana toiminut Hugo Kytömäki sekä Osmo Nojonen, Birger Bergfelt ja 
Pytkyn pirtin yrittäjä Lahja Simonen.

Vaasan hiihtäjien majalla Syötteellä on 24 vuoden ajan viikolla 10 ollut 
lomailemassa sangen iäkkäiden henkilöiden ryhmä. Nämä hiihtäjät 
ovat Vaasan sotaveteraaneja. Enimmillään heitä on ollut mukana 14 
henkilöä, tänä vuonna kolme ja heillä lisäjoukkoina oli nyt 7 kannatus-
jäsentä.

na joka reissulla. Vähitellen 
juttelun lomassa kävi ilmi, 
että kokki on nyt 92-vuotias! 
Kuulostipa siltä, että huu-
moria ja hauskanpitoa tässä 
porukassa riittää.

Miehet kokivat miellyttä-
vän tapaamisen! Sattumalta 
kahvilalle hiihti Vaasan so-
taveteraanien ja invalidien 
pastori. Siinä juttelua seura-
tessa näytti miehillä olevan 
hauskaa ja huumoria viljel-
tiin. Keskustelu käytiin ruot-
sin kielellä, joka on Birger 
Bergfeltin äidinkieli.  

Oli todella mukava tutus-
tua näihin aktiivisiin liikku-
jiin. Olinhan jo vuosia sitten 
kuullut heidän lomailevan 
Syötteellä. Aiempina vuosin 
en ole heitä tavannut, heil-
lähän on ollut täysi ylöspi-
to kun he ovat olleet lomai-
lemassa Syötteellä. 

Lahja Simonen
MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPISTOT KOTIISI

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  • P. 050 501 9090  • www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

• keittiöt, khh, mh ja wc -kaapit
• erikoiskaapit 
 toiveiden mukaan
• laminaatti , puu ja kivitasot
• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät

Käytössämme 
FUSION 3D 
OHJELMA

Tutustu malleihin www.rautioky.fi
• valaistus
• valmistus, mittaus, asennus  
• rahoitus (kalusteet kätevästi 
 rahoituksella alk. 79 €/kk)

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

Näet keittiösi/kaapistosi 
valokuvatasoisina kuvina 
jo suunnitteluvaiheessa

Puh. 040 960 3058
Soita ja kysy lisää!

Muista kotitalousvähennys

LU M I T YÖT

matti@vaylanhelmi.fi • www.väylänhelmi.fi

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.

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

Luennolla on vielä tilaa. 
Osallistumismaksu 6 €. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kiinnos-
tuneet, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. 
Järjestää Pudasjärven kansalaisopisto.

TERVETULOA!
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Rajalta rajalle hiihto merkittävä 
matkailutapahtuma Pudasjärvelle

Jo perinteeksi muodostunut 
Rajalta rajalle hiihto on par-
haillaan menossa neljänä eri 
ryhmänä Kuusamon Sauna-
vaaralta Tornioon. Osallistu-
jia on mukana noin 300, jot-
ka ovat kahdeksastatoista eri 
maasta. Suurimmat ryhmät 
ovat Saksasta, Italiasta, Slo-
veniasta ja Venäjältä. Suo-
malaisia osallistujia koko 
matkalle on 90 henkilöä.

Hiihtotapahtuma kestää 
yhdeksän päivää, josta hiih-
topäiviä on seitsemän. Reit-
ti on 444 km Venäjän rajalta 
Ruotsin rajalle ja se hiihde-
tään nyt 28. kerran. Kahden 
vuoden päästä voidaan siis 
juhlistaa hiihdon 30-vuotis-
taivalta. Nykyinen Kuusa-
mon, Taivalkosken, Syötteen 
ja Ranuan kautta Tornioon 
kulkeva reitti on ollut käy-
tössä 1990-luvun alkupuo-
lelta alkaen. Päivämatkat 
vaihtelevat 44 – 86 kilomet-
riin. Matkan varrella on noin 
13 kilometrin välein huolto-
pisteitä, joiden järjestelyis-
tä vastaavat eri yhdistykset, 
yritykset ja järjestöt. Jokai-
sena päivänä matkan puoli-

välissä on ruokailu, ulkona 
kodan lämmössä. Hiihtäji-
en edessä ja takana kulkevat 
moottorikelkat, huolehtien 
osanottajien turvallisuudes-
ta. Kulut katetaan hiihtäjien 
osallistumismaksuilla. 

Hiihdon järjestäjinä ovat 
Kuusamo, Taivalkoski, Pu-
dasjärvi, Ranua, Keminmaa 
ja Tornio, joille tapahtuma 
on markkina-arvoltaan erit-
täin merkittävä. Hyvin jär-
jestetystä tapahtumasta 
sekä upeista maisemista le-
viää myönteistä tietoa ym-
päri Eurooppaa ja Amerik-
kaa jopa Australiaan saakka, 
selvittää Pudasjärven kau-
pungin puolesta hiihtojär-
jestelyistä vastaava ja myös 
hiihtoon osallistuva Heino 
Ruuskanen.

Pudasjärven osuus alkaa 
Taivalkosken rajalta Ylim-
mäisen Pirinlammen laavul-
ta, pisteen huoltoporukka on 
hoitanut pistettä yli kymme-
nen vuotta Pirin Elsan, Pekan 
ja Takkisen Villen toimesta. 
Toisena hiihtopäivänä tai-
valletaan Syötteen kansal-
lispuiston läpi kohti Rytin-

kiä ja Ranuaa. Linja-autot 
ja niiden kuljettajat palvele-
vat osanottajia reilun viikon 
ajan, tavaroiden autoon siir-
toa majapaikoista ja siirtämi-
sen uuteen yöpaikkaan.

Pudasjärvellä majoitus-
paikkana toimii Hotelli Syö-
tekeskus, jossa hiihtäjien 
sekä huoltohenkilökunnan 
yöpyjien määrä on noin 300. 
Ensimmäinen 66 henkilön 
ryhmä saapui Syötteelle lau-
antaina 12.3, jotka päivän 
kuluessa olivat hiihtäneet 
määränpäähän OokaStopin 
kautta Taivalkoskelta. Sun-

Syötteen kansallispuiston jylhät vaaramaisemat, erikoiset 
rinne- ja lakisuot sekä vanhat kuusikkometsät viehättävät 
alueen hiihtoreiteillä kulkijaa. Neljään osaan jakautuneen 
puiston osa-alueista laajin, Syöte, tarjoaa erinomaiset mah-
dollisuudet retkeilyyn kesällä ja talvella. Kansallispuiston 
hiihtoladut ovat merkittävä osa Syötteen matkailukeskuksia 
palvelevaa latuverkostoa. 

Syötteen kansallispuisto on runsasmetsäinen, osin korke-
an alueen metsistä koostuva vanhojen metsien ketju. Neljän-
nes puiston pinta-alasta on eri tyyppisiä soita. Valtaosa on 
pohjoispohjalaista aapasuota, mutta osa jopa yli 300 metrin 
korkeudessa sijaitsevia komeita rinnesoita. Monet kansal-
lispuiston suot edustavat näyttäviä vanhan niittykulttuurin 
muistomerkkejä. Alueelta löytyy myös runsaasti jäänteitä ja 
merkkejä entisajan kaskiviljelystä, poronhoidosta ja metsäta-
louden toiminnan ajoista.

Syötteen kansallispuistoa hoidetaan alueen luontoa ja 
maankäytön historiaa kunnioittaen ja esille tuoden. Raken-
nuksia entisöidään tai rakennetaan uudelleen, perinnemai-
semia hoidetaan ja kasvilajien esiintymien elpymistä niillä 
tutkitaan. Lisätietoa alueen luonnosta, historiasta sekä ret-
keilystä saa Syötteen luontokeskuksesta.

Kansallispuistossa on kymmenen autiotupaa, ne mahdol-
listavat retki- ja vaellushiihdon. Puistossa on mahdollisuus 
tehdä viikonkin vaellus, yöpyä autiotuvissa ja varata Ahma-
tuvalta varaustupa – siellä on myös sauna.

Netistä löytyy tietoa kansallispuiston perustamisesta ja 
alueen historiasta. Syötteen lähiretkikohteita ovat: Iso-Syöt-
teen retkeilyalue, Rytivaaran kruununmetsätorppa.

Syötteen kansallispuisto 
viehättää hiihtäjiä

Erilaiset järjestöt järjestävät huoltopisteet rei-
tin varrelle – hiihtäjät muistavat huoltopisteet 
ihmisten ystävällisyydestä ja tarjoiluista. 

Espanjalaisryhmä lähdös-
sä sunnuntaiaamuna Syöt-
teeltä aamupakkasen saat-
telemana.

Yksi huoltopisteistä on Naamangalla, Jussilan Pirtti – sen yli satavuotiset hirret saavat 
ihmiset mykistymään. Kuvassa hiihtoon osallistuneet äiti Helsingistä ja tytär Vaasasta.

Asko Perttu on RR – hiih-
don konkareita – täältä ei 
voi olla pois.

Tykky putosi puista viimeviikolla, 
mutta vaarojen lakialueilta aukeaa 
hienoja maisemia.

Sulasuon seutuvilla on la-
dun varressa opaste, jossa 
kerrotaan matkaa olevan 
vielä 20 km Syötekeskuk-
selle.

nuntaina tuli 44 hengen ryh-
mä, maanantaina 79 henkeä 
ja tiistaina 95 henkilöä. 

Toinen ryhmä hiihteli 
sunnuntaina Syötteelle au-
ringon paistaessa, yöpymis-
paikassa Syötekeskuksessa 

osallistujien huollon takasi 
voiteluryhmä ja hieroja.

Heimo Turunen, 
kuvat Heino Ruuskanen

Istok – tuo vuosittain Slo-
veniasta hiihtäjiä.

Tervetulotoivotus Pudasjärvelle Taivalkosken ja Pudasjärven rajalla Ylimmäinen Pirin-
lampi –laavulla. 

Tämmöisenä tunnetaan 
RR hiihdon kautta JÄT-
KÄNKYNTTILÄ.
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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

Poikien 
farkut

Miesten kevät
pusakka

1995

Skila 
Zumba 
housut

Miesten
college-
takki

Hello Kitty pipo 
+ hanskat 1190

1990

3560

29,-

Naisten 
softsel
takki

3680

Lasten tuulipuku

39,-

1190

Cars pipo + hanskat

790

Hello Kitty 
pipo

ULKOILU-
TAKIT

Raitapaita
14,50 NYT 750

RUNSAS VALIKOIMA
LASTEN PUSEROITA

VAUVALLE
body

790
housut

790
oloasu

1590
lakki

490
huppulakki

490
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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 osoit-
teen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: 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 ilmoi-
tus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA

HALUTAAN 
VUOKRATA

OSTETAAN

HENKILÖ-
KOHTAISTA

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

Vuokrattavana kolmio 58,5 m2 
Juhontiellä toinen kerros. Heti va-
paa. puh. 040 501 6189.

Ostetaan traktorin takarenkaan 
kumit koko 13.6-36, Käyttökelpoi-
set. p.040-5445040.

Terveysaseman remontissa 
alkoi toinen vaihe

Pudasjärven terveysasemal-
la on menossa mittava re-
montti, jonka kokonaiskus-
tannusarvio on yli miljoona 
euroa. Kuluvana vuonna 
tehtyjen töiden kustannus-
arvio on noin 800 000 euroa. 
Viime vuoden marraskuun 
alusta terveyskeskuksen vas-
taanottopuoli oli suljettuna 
remontin vuoksi ja toimin-
taa pyöritettiin neuvolapää-
dyssä. Samassa yhteydessä 
pääsisäänkäynti oli suljettu. 
Tämä ensimmäisen vaiheen 
saneeraustyö valmistui hel-
mi-maaliskuun vaihteessa. 
Maalis-huhtikuun aikana 2. 
vaiheen saneeraustyö keskit-
tyy potilastoimiston, tervey-
denhoitajien, astma-ja diabe-
teshoitajan ja laboratorion, 
sekä osittain välinehuollon 
ja lyhytaikaisen osastohoi-
don tiloihin. Työmaan kes-
kelle jää kanttiini, joka on 
kahden kuukauden  ajan sul-
jettuna. Remonttityömaa on 
nyt keskellä taloa, joten asi-
akkaiden kulkeminen ei ole 
mahdollista siellä. Käytäviä 
joudutaan myös sulkemaan 
remontin vuoksi.

Palveluesimies Kirsi Ki-
pinä kertoo, että lääkärei-
den ja sairaanhoitajien ei kii-
reellinen vastaanotto toimii 
nykyisin terveysasemalla 

entisessä paikassa remontoi-
duissa tiloissa ja sisäänkäyn-
ti on avattu pääovesta. Sai-
raanhoitajien suorittama 
hoidon tarpeen arviointi toi-
mii numerolapuilla entisessä 
paikassa. Päivystävä lääkä-
ri ja sairaanhoitaja toimii en-
tisissä tiloissa, jossa sisään-
käynti tapahtuu röntgenin 
viereisestä ovesta. 

Laboratorio, terveyden-
hoitajat Helena Kokko, Anu 
Haanela ja Aila Rissanen 
sekä diabetes- ja astmahoi-
taja Anita Laamanen palve-
levat asiakkaitaan neuvo-
lanrakennuksen puolella. 
Neuvolan puolelta löytyy 
myös potilas- ja taloustoi-
misto, josta voi kysyä neu-
voa.

Ajanvarauksella lääkärin 
vastaanotolle tulevan hen-
kilön ei tarvitse ilmoittau-
tua, vaan voi suoraan mennä 
odotustilaan odottelemaan 
lääkärille pääsyä. 

Osastolle kulku on Kuren-
kartanon puoleisesta ovesta.

Palveluesimies Kirsi Kipi-
nä pyytääkin asiakkailta ym-
märrystä ja kärsivällisyyttä 
remontin aiheuttamien eri-
tyisjärjestelyiden vuoksi.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Päivystys- ja kiireellisten sairaustapausten arviointia varten soitetaan numeroon (08) 5875 6600 kel-
lo 7 alkaen. Hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja antaa hoito-ohjeet itsehoitoon tai päivystys-
ajan joko hoitajalle tai lääkärille. Päivystys on avoinna ma–pe kello 7–18.
Kiireettömien asioiden arviointia tai hoitoa varten soitetaan numeroon (08) 5875 6600 kello 10 al-
kaen. Kiireettömiä asioita ovat muun muassa aiemmin sovitut kontrollit, vuosikontrollit, ajanvarauk-
set laboratorioon ja röntgeniin sekä erilaiset lausunnot ja todistukset.

Ohjeita terveysasemalla asiointiin:

Palveluesimies Kirsi Ki-
pinän mukaan remontin 
vuoksi on paljon erityis-
järjestelyjä ja asiakkai-
den kulku käytävillä ei 
ole mahdollista. Remon-
tin kakkosvaihetta teh-
dään nyt terveysase-
man keskiosalla.

Sohvakalusto 2 hyvää tuolia + soh-
va, aitoa nahkaa hp.150€, p. 0440 
923 946.

Nissan Synny vm. 92 siisti. Vikalis-
ta haettu uudempi malli. Hp. 260€ 
puh. 0440 923 946. 

Opel Ascona 1.6 S vm. -87. Auto 
on varmakuntoinen ja kats. 1/2011, 
+ kahdet renkaat ja vetokoukku, 
Hp 390€, puh. 040 848 6979.

DBV alumiinivanteet 17”. Käytetyt, 
mutta siistit. Olleet Volvo 850:ssa 
(pulttijako 5x108), sovitekiekot 
mukaan.  Hp 150 euroa. Puh 040 
357 0512.

Myydään polkupyöriä. Puh 040 
504 2814.

WhiteRoom testipäivä Iso-Syötteellä
Hiihtokeskus Iso-Syötteen eturinteellä testatta-
vana Momentin ja Kneisslin sukset sekä tutustu 
Sweet Protection-vaatteisiin ja kypäröihin! 

JunnuKärppien rinnerieha Iso-Syötteellä
Junnukärpät tulevat pitämään eturinteen alaosaan 
ohjelmaa, mm laukaisukisa, turbokeihäiden heitto, 
pussijuoksukisa, onnenpyöräarvontaa! Tule haus-
kuttelemaan junnukärppien kanssa klo 11-15! 

Leijonakisat
Rinnetapahtumat
Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13 v. Ilmoittautu-
minen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e.
Tapahtumapaikka: Hiihtokeskus Iso-Syöte
Tapahtumanjärjestäjä: Iso-Syötteen hiihtokoulu
Heidi Terentjeff, 201 476 475
hiihtokoulu@isosyote.com 

Syötteen rinnetapahtumia 19.3.

Löytynyt jäätuura 0400-198390.
Löytyisikö Pudasjärveltä naiska-
veria, hipoen keski-iän ylittäneelle 
miehelle, jos niin ilmoita itsestäsi 
puh.numeron kera jotakin, tämän 
lehden konttoriin Toritie 2, nimim. 
”kevät”

Halutaan vuokrata omakotitalo, 
enintään 20 km keskustasta. Puh. 
040 528 2861.

Ultraäänilaitteella 
kantapäästä Ke 23.3.2011
Ajanvaraus: 040 -5242545, 08 -822 001 
(klo. 9.00 – 16.00)

Puistotie 2, Pudasjärvi, 
Avoinna: Ma-Pe 9.00-16.45
La 10.00-14.00
www.luontaistuntijat.fi

Pudasjärven Luontaistuote Oy

Luuntiheysmittaus!

Lippu ja matka: 
40 € peruslippu/ 35 € eläkeläiset/ 
22 € alle 26-vuotiaat, opiskelijat, 
työttömät, varus- ja siviilipalvelumiehet
Lähtö kaupunginvirastolta klo 17:15
Lippuja vain rajoitettu määrä! 
Varaa omasi heti!

 
 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:

perjantaina 15.4.2011
Teatterimatka

OULUN KAUPUNGINTEATTERIN esitykseen
Musikaali Viulunsoittaja katolla 

”Vahvojen tunteiden ja tekijöiden 
Viulunsoittaja katolla toteutetaan ripauksella 

uutta raikkautta, klassikkoa kunnioittaen.”

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
kulttuuritoimistoon 

maanantaihin 28.3 mennessä, 
puh. 040 585 6229 tai 040 826 6477

Järjestää Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimi

VUOKRATTAVANA
Vielä 1 isokokoinen yksiö entisellä Pärjänsuon 
koululla. Edullinen vuokra! puh. 0400 924 367.

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

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

Syöte Experience Oy
Kelkkavuokrausta Syötteellä!

TAKSEJA

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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.fiKodin 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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

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 VASTAANKELKKAVUOKRAUSTA

METSÄALAN
PALVELUITA

 • 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

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

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

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

KOTITALKKAREITA 
RAKENTAMINEN, 

REMONTIT, SIIVOUS, Ranuan
Kiinteistövälitys Ky
Kuusitie 4, Ranua, Puh. 0400 893 556

KIINTEISTÖNVÄLITYKSIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

LUKUVINKKI LAPSILLE
Korolainen, Tuula: 
Kissa Killin kiukkupussi (2007)

Pikkukissa Killi herää äkäisenä 
lakana kaulan ympärillä, ja sitten 
kaikki menee väärin: Killi suut-
tuu äidille ja tavaroille, lelut len-
tävät ja maito roiskuu. 

Siivouskomerosta pujah-
taa kuitenkin joku, joka an-
taa Killille pussin ja komentaa: 
”Kiukku pussiin puhalla, sitten 
pampam- pamauta!” Killi pu-
haltaakin, mutta äkkiä se kek-
sii, että pussi pamahtaa kome-
ammin, jos siihen puhaltaa myös 
joku muu. Ja äkäistä väkeä löy-
tyykin: kaksoset Unto ja Into ki-
naavat leluista, maitokuski Vilp-
pu Villanen manailee autolleen, 

isot kissatytöt ajavat pienim-
män pois leikeistä ja maitokau-
pan edessä kiljuvat tyytymättö-
mät asiakkaat. 

Puhallus puhallukselta Killin 
kiukkupussi kasvaa, ja kun Viik-
sivallujen jalkapallojoukkue pää-
see puhkumaan, pussi on iso 
kuin pomppulinna. Silloin pyö-

LUKUVINKKI 
NUORILLEAIKUISILLE
Niemi, Mikael: Kirkon piru 
(2002)

Matti asuu Pajalassa ja käy seit-
semättä luokkaa. Koko hänen 
elämänsä muuttuu, kun luokka 
tekee retken kylän kirkkoon ja 
historianopettaja näyttää heille 
vanhan paholaispatsaan. 

Matti ja hänen kaverinsa Si-
mon ja Malin joutuvat keskelle 
pelottavia ja mielikuvitukselli-
sia tapahtumia, joihin heillä it-
selläänkin on mahdollisuus vai-
kuttaa. Mikael Niemi (s. 1959) 
asuu Ruotsin Pajalassa. Usei-
den nuortenromaanien lisäksi 
hän on kirjoittanut arvostelijoi-
den ja lukijoiden kiittämän ro-
maanin Populäärimusiikkia Vit-
tulajänkältä.

LUKUVINKKI 
AIKUISILLE
Nummi, Markus: 
Karkkipäivä (2010)

Hurja ja koskettava romaa-
ni pienestä pojasta, jolle elämä 
on vaarallinen selviytymistais-

LUKUVINKKI NUORILLE
Dieckmann, Maijaliisa: 
Väläys pimeässä : Louis Braille ja 
pistekirjoituksen tarina (2010)

Napoleonin armeijan kaptee-
ni Charles Barbier oli keksinyt 
”yökirjoituksen”, jota voi lukea 
ilman valoa, vihollisen huomaa-
matta. Vuonna 1821 hän vieraili 
Pariisissa sokeain koululla esit-
telemässä menetelmäänsä. Se 
todettiin liian vaikeaksi arki-
käyttöön, mutta neuvokas op-
pilas Louis Braille kehitteli siitä 
pistekirjoituksen, jota kovakuri-
sen sokeain koulun pojat käytti-
vät aluksi öisin salakielenään.

Louis Braillen tarinan rinnal-
la kulkee suomalaisen sokean 
Leo-pojan tarina - neljäsluok-

kalainen Leo opiskelee taval-
lisella koululuokalla, mutta lu-
kee pistekirjoitusta ja kirjoittaa 
muistiinpanonsa erikoisnäppäi-
mistöllä. Sokean maailma on ku-
vattu koskettavasti niin, että se 
avautuu noin kymmenvuotiaal-
le lukijalle. Kirja sisältää piste-
aakkoston. 

Kuukauden lukuvinkit

Kuukauden kirjat löytyvät Pudasjärven kaupunginkirjastosta

räilee paikalle konstaapeli Kur-
kinen, ja seuraukset ovat ar-
vaamattomat. Tuula Korolainen 
ja Christel Rönns ovat tehneet 
kiukuttelusta jännittävän, hu-
moristisen ja lämminhenkisen 
kuvakirjan, jossa lapsen tunteille 
annetaan tilaa. 

Suuttuminen on normaalia ja 
tunteiden purkaminen sallittua, 
kunhan vain pystytään sopimaan 
ja muistetaan pieni taikasana 
”anteeksi”. Tarinan kiukkupus-
silla on myös vastineensa to-
dellisuudessa, sillä ammattikas-
vattajat, mm. televisiosta tuttu 
”supernanny” Jo Frost, käyttä-
vät ilmapalloon puhaltamista ag-
gression hallitsemisen keinona.

telu. Uraansa aloitteleva kirjaili-
ja Ari maksaa kaupassa vieraan 
pikkupojan karkkipussin. Poi-
ka liimautuu hänen kannoilleen. 
Voisiko Ari auttaa pelastamaan 
vangitun prinsessa Mirabellan?

Samaan aikaan toisaalla tar-
mokas tilanhallintasuunnitte-

lija Paula on päättänyt näyttää 
esimiehelleen ja kaikille muil-
lekin epäilijöille, että hän kyl-
lä hoitaa mahdottomankin ura-
kan. Ari saa havaita, ettei Tomin 
vanhemmista ole yksin harhaile-
valle pojalle tueksi. Ja mitä jos 
naapuritalossa on oikeasti pie-

ni tyttö, jota oma äiti pitää nä-
lässä lukkojen takana? Kokenut 
sosiaalityöntekijä Katri yllättyy 
selatessaan tapaukseen liittyviä 
papereita. Kuka oikein on kiirei-
simmän avun tarpeessa, laimin-
lyödyt lapset vai heidän tarpeil-
leen sokeutuneet aikuiset?     

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

Puh. 040 960 3058
Soita ja kysy lisää!

matti@vaylanhelmi.fi  
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

LUMITYÖT

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/
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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/  
Näyttely Outoja piirteitä - Akvarelli- ja öljyvärimaalauksia, 1. 3. - 30. 
3. Taidehuone Pudikki.
Tanssikurssit Koskenhovilla, kevätkausi alkoi ke 12.1. klo 18.30.
Kurenkoskessa: 19.3. Naseva, 26.3. Karaoke kilpailu.
Hotelli Iso-Syöte 18.3 Maarit Peltoniemi, 19.3. Vaudeville, 26.3. Ma-
ke 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.
Hetepirtillä bingo la 19.3. klo 14.00. Tervetuloa! Järjestää Heteky-
län 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.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Reeta ja Sampo 
Nevalalla torstaina 17.3. klo 19. Tervetuloa korppukahville!
Markku Mutasen luento ”50 lennokasta vuotta - Ylivilkas lapsi, len-
nokas aikuinen” POHJANTÄHDEN AUDITORIOSSA to 17.3.2011 
klo 18.00 alkaen. Luennolla on vielä tilaa. Osallistumismaksu 6 €. Jär-
jestää Pudasjärven kansalaisopisto. Tervetuloa!
16. Syötehiihto 2.4. klo 9 Syötteen hiihtostadionilla., katso: www.
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/syotehiihto
Yleinen pilkkikilpailu Havulan rannassa 3.4. klo 10-15. Järj. Virkis-
tyskalastajat.
Pilkkikilpailut Jaurakkajärvellä 9.4. klo 10-13.
Kirppis la 16.4 klo 10-14 MLL Kirppis entisen Vaateliike Ahosen ti-
loissa Varsitie 7.
Yleinen Pilkkikilpailu Korentojärvellä Pikkaraisen rannassa 25.4. 
klo 10-15. Järj. Virkistyskalastajat.

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
20.3.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseura

Pääpalkinto200 €B I GN O

TYÖPETARI RY
www.puty.fi

järjestää Vaalikampanja tilaisuuden
lauantaina 19.3.2011 klo 14.00
Puikkarin kokoustilassa

Pudasjärven 
Sos.Dem. Työväenyhdistys

TERVETULOA

Mukana kansanedustajaehdokkaita !

su 10.4.11 klo 13.00 
Palvelukeskuksessa

Kauppatie 25

Pudasjärven 
Syöpäkerhon 

20-vuotisjuhla

Ilmoittautumiset 
31.3.11 mennessä 

Liisa 040 547 1455 tai 
Aino 040 578 6912

Lämpimästi tervetuloa! AA-Kurki ryhmä Liepeen vanha pappila sunnuntaisin klo 19
AA- Kota ryhmä ent. Ala-siuruan koulu torstaisin klo 19

Jos Sinulla on alkoholiongelma 
niin käänny puoleemme.

Pudasjärven AA  auttava 
puhelin  040 - 811 6555

- AA -

CeBIT on yksi maailman 
suurimmista ICT-alan mes-
suista joka järjestetään vuo-
sittain Hannoverissa Saksas-
sa.

Nyt oli yli 4200 yritystä 
eri puolilta maailmaa saapu-
nut esittelemään tuotteitaan 
messuyleisölle ja hakemaan 
asiakkaita tuotteilleen ja yh-
teistyökumppaneita yrityk-
silleen. Lähes parikymmen-
tä suurta hallia oli täynnä 
ICT-alan tuotteita, ratkaisu-
ja, laitteita ja ohjelmistoja. 

Mukana olivat luonnolli-
sesti lähes kaikki maailman 
johtavat ICT-alan yritykset 
kuten NOKIA, HP, Apple, 
IBM jne.

Tyypillisesti alan yrityk-
set ajoittavat uudet tuote-
julkaisunsa juuri tuohon ti-
laisuuteen mutta nyt kävi 
toisin. Uusia suuria julkis-
tuksia ei näkynyt yhtä pal-
jon kuin aikaisemmin – liekö 
syynä Internet jonka kautta 
julkistaminen tapahtuu het-
kessä maailmanlaajuisesti.

Pudasjärveltä uutuuk-
sia katsastamaan osallistui 
kahden miehen tehopartio 
– nimittäin Pasi Puurunen 
Koillis-Teleltä ja Jari Jussi-
la Pudasjärven kaupungin 

elinkeinojen kehittämisyk-
siköstä. Muitakin suomalai-
sia messuilla näkyi, mutta ei 
tungokseen asti.

Matka oli pitkähkö, mut-
ta rata ei onneksi ollut ras-
kas. Lensimme Oulusta Hel-
singin ja Frankfurtin kautta 
Hannoveriin ja vielä aika-
taulun mukaisesti!!

Perillä meitä odotti pie-
nehkö siisti hotelli kaupun-
gin laitamilla. Peti oli hyvä ja 
aamupala saksalaiseen tyy-
liin reilun lihainen, jota ei sa-
laateilla oltu pilattu.

Messukeskus sijaitsi toi-
sella puolen kaupunkia ja 
sinne matka taittui näppä-
rästi metrolla, jonka pääte-
pysäkit sijoittuivat hotellille 
ja messuportille.

Hannoverin messualue 
on varsin laaja ja nyt mes-
suille oli varattu 19 suur-
ta hallia. Näyttelypaikat oli-
vat tosi hienoja ja hyvin 
järjestettyjä. Pullonkauloja ja 
ruuhkasumppuja ei juuri nä-
kynyt, paitsi joissakin ruoka-
paikoissa lounasaikaan.

Turkki toimi messujen 
näkyvimpänä partnerimaa-
na. Kaikissa halleissa Turkin 
osasto erottui näyttävällä 
suurella osastollaan. Siististi 

pukeutuneet miehet ja naiset 
esittelivät Turkin mahdol-
lisuuksia yritysten sijoitus-
paikkoina. Varsinaisia tuo-
teosastoja heillä näkyi vain 
muutamia.

Maahantuontia  
ehdoteltiin
Toisin oli Kiinalaisilla. Kii-
nalaisia yrityksiä oli mes-
suilla erittäin runsaasti. Kai-
kenlaista alan tuotetta oli 
tarjolla alkaen tavallises-
ta lähiverkon kytkentäjoh-
dosta ja koreista läppärilau-
kuista aina huippuhienoihin 
uutuustuotteisiin kuten An-
droid-pohjaisiinPADeihin ja 
3D-näyttöihin saakka.

Hieman ihmetytti näiden 
perustuotteiden tuonti täl-
laisille maailmanlaajuisille 
huippumessuille. 

Messuthan ovat markki-
nointitilaisuuksia ja mekin 
saimme useita suoria ehdo-
tuksia ryhtyä maahantuojak-
si esimerkiksi PADeille. 

-Ryhtykää näiden tuottei-
den maahantuojaksi. Me toi-
mitamme tavaran ja te myyt-
te ne. Millä nimellä haluatte 
nämä tuotteet? Nimeämme 

tuotteet haluamallanne ni-
mellä. 

Se oli reilua ja suoraa pu-
hetta.

Oli mielenkiintoista muis-
tella ja kokeilla tapakoulut-
tajamme Kaarina Suonpe-
rän neuvoja käydessämme 
kiinalaisten ja muiden aasia-
laisten osastolla. Käyntikor-
tin vastaanotostakin saimme 
erittäin miellyttävän ja mie-
leenpainuvan kohteliaan ta-
pahtuman. Hyvä Kaarina!

Vaikka suuria ennen kuu-
lumattomia tuotejulkistuksia 
ei juuri tavattukaan, oli erit-
täin mielenkiintoista ja an-
toisaa tutustua markkinoilla 
oleviin uusimpiin tuotteisiin, 
kuten 300 Mb:n langattomiin 
tukiasemiin, valokuitutek-
niikkoihin, kauniisiin juuri 
minulle nimikoituihin kän-
nykkäkoteloihin jne jne.

Muutaman golflyönnin-
kin pääsin lyömään – tosin 
vain simulaattorissa.

Matka oli onnistunut ja 
mielenkiintoinen. Käymme 
varmaan vastakin ehkä muu-
taman vuoden kuluttua.

Raportoi
Jari Jussila
Kuva Pasi Puurunen

Kiinalaiset ja turkkilaiset 
näkyivät CeBIT 2011 - messuilla

Varastotie 5 Pudasjärvi

Jalkojenhoito 
C. Ersdal vyöhyketerapia
Kuumakivihieronta
Lahjakortit
Tarvittaessa kotikäynnit

Ajanvaraus 040 187 1760
Jalkahoitaja Pirjo Leino

Tervetuloa asioimaan!

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivu-
jen tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista em-
me vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen 
sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstal-
la tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullis-
ta ilmoitustilaa!

To 17.3 Uunimakkara+ muusi,
   Karpalohyydyke
Pe  18.3 Riistakäristys+ muusi,pulla+kahvi
Ma 21.3 Nakkistroganoff+ perunat
 Vanilja mousse
Ti 22.3 Lounas talon tapaan, kiisseli
Ke 23.3 Sitruunakala+ muusi, uuniomena 
To 24.3 Jauhelikakeitto, vispipuuro

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
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Työpetari ry:n 
KeväTKoKoUs 

keskiviikkona 16.3.2011 klo 18 
Suojalinnan asukastuvalla (Urheilutie 2)

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Hallitus

TERVETULOA!   
Johtokunta

Pudasjärven 
Sos.Dem. Työväenyhdistyksen
Sääntömääräinen kevätkokous
sunnuntaina 27.3.2011 klo 18.00 Kaupungin talolla
Paikalla kansanedustaja ehdokkaita ja 
Toiminnanjohtaja Jyrki Pohjola

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. 

Hallitus.

Ulkoilupäivä JHL:n jäsenille 
perheineen Syötteellä 2.4.2011.

Hallitus

Pudasjärvellä 9.3.2011. 

Tervetuloa! 

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.

Yleiskaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 27.1.2011 hyväksynyt Pu-
hosjärven rantayleiskaavan muutoksen tilalla Uimanie-
mi RN:o 43:8. 

Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoi-
tus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 14.3.2011

KAUPUNGINHALLITUS

KUULUTUS

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

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi 
korjaus- ja energia-avustukset. 

Avustusta voi saada:

1) vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin   
 sosiaalisin perustein
2) hissien rakentamiseen, parantamiseen ja liikkumis- 
 esteen poistamiseen
3) kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän 
 parantamiseen sosiaalisin perustein
4) terveyshaittojen poistamiseen sosiaalisin perustein  
 (avustuksen myöntää ara)
5) avustus suunnitelmalliseen korjaustoimintaan 
 edistämiseksi
6) avustus uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa   
 (öljy- tai sähkölämmitteiset talot)
7) tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset,   
 enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinra-
 kennus
8) muut energia-avustukset, vähintään kolme asuin-  
 huoneistoa

Avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 (myöhästyneitä 
hakemuksia ei oteta huomioon). Terveyshaittojen poista-
mista ja uusien hissien rakentamista koskevat avustuk-
set ovat haettavissa jatkuvasti määrärahojen puitteissa.

Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana kaupungin 
neuvonnasta. 

Hakemukset toimitetaan 
Pudasjärven kaupunki tekninen toimi Eero Talala 
os. PL 10  93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja antaa 
rakennusmestari Eero Talala 040–5872275 

Pudasjärvi 23.2.2011 

PUDASJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Pudasjärven Yrittäjät ry

Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
on lauantaina 26.3.2011 klo 17 
Ravintola Revontulessa 
Romekievarintie 4 Syöte

Uimajaosto haastaa kaikki Pudasjärven Urheilijoiden eri jaostot ja FC-Kurenpojat mukaan osallistumaan 
Ui kesäksi kuntoon-kampanjaan uimalla, vesijuoksemalla tai -jumppaamalla ajalla 11.3-17.4.2011.
Tavoitteena voisi joka jaostolla olla vaikka 100 km uintia tai 50 h vesijuoksua/-jumppaa. 
Eniten suorituksia saanut jaosto palkitaan uimalipuilla.
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Tasarahapäivät

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 17.4.2011. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaas-
sa 6.-12.4.2011 ja ulkomailla 6.-9.4.2011.

Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, 
joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.  Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioike-
usrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään torstaina 24.3.2011 
niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetet-
tävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä en-
nakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista.  
Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa koti-
maassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka 
on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 17.4.2011 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja ää-
nestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Paukkerinharjun entinen koulu Niskalantie 9
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestys-
aikana. Laitoksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto, Kurenkartano, Kielokoti, Koivukoti, Rim-
min palvelukoti, Tuohikoti, Lakkari, Metsälän palvelukoti, Yläkartano, Valokki) toimeenpan-
tavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  
Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina ole-
vat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänes-
tämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen koti-
äänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 6.4.-12.4.2011 sattuvana päivänä 
kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 
Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään tiistaina 5.4.2011  en-
nen klo 16.
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voi-
daan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista 
kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupunginvirastosta, jossa ilmoituksia ottavat 
vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai osastosih-
teeri Maija Moilanen, puh. 040-740 2550.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuu-
lu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakol-
ta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei 
saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyys-
todistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 
30.3.2011.
Pudasjärvi 8.3.2011

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

EDUSKUNTAVAALIT 2011

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 6.4.-12.4.2011. 

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 30.11.2010 § 414 perusteella 
ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
06.04.2011 - 08.04.2011 klo 10:00 - 18:00
09.04.2011 - 10.04.2011 klo 10:00 - 14:00
11.04.2011 - 12.04.2011 klo 10:00 - 19:00

Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
06.04.2011 - 06.04.2011 klo 10:00 - 15:00

Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941, Siurua
07.04.2011 - 07.04.2011  klo  09.30 - 12:00

Livon entinen koulu, Kirsiojantie 31, Livo
07.04.2011 - 07.04.2011 klo 13:30 - 16:00

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
08.04.2011 - 08.04.2011 klo 10:00 - 12:00

Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
08.04.2011 - 08.04.2011 klo 13:30 - 16:00

Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
11.04.2011 - 11.04.2011 klo 10:00 - 12:30

Korpisen kylätalo, Turpeisenvaarantie 1150, Jaurakkajärvi
11.04.2011 - 11.04.2011 klo 14:00 - 16:00

Iinattijärven entinen koulu, Iinattijärven pohjoispuolentie 237, Iinattijärvi 
12.04.2011 - 12.04.2011 klo 10:00 - 12:00

Hirvaskosken koulu, Jussintie 10 a, Sotkajärvi
12.04.2011 - 12.04.2011 klo 13:00 - 15:00

KUULUTUS

 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 

LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY

KEVÄÄN 
AIKANA

Palvelemme ma ja pe 9-17. Ti, ke, to suljettu.
Muuna aikana sopimuksen mukaan.
Poikkeus pe 15.4. ja ma 18.4 suljettu.

•	Tuorelihojen	leikkuu-	
 ja pakkauspalvelu.
•	Lämminsavuliha
•	Lämminsavu-
 makkara min. 10 kg
•	Säilyke	min.	10	kg
•	Kylmäsavuliha	-viimeistään	28.3.	mennessä	
•	Kylmäsavumeetvursti	ja	salami	min.	8	kg
	 -viimeistään	28.3.	mennessä.

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi
Puh. 0500-907 819

- kirkastava 
 Energy C-hoito 
-	 kiinteyttävä	ja	uudistava	
 Energy A-hoito

Kauniina

Kevääseen

Postimiehentie 7 Pudasjärvi 
p. 045 208 5655

être bellen 
vitamiinihoidot   55€

ripsipermanentti
sisältää värjäyksen  45€

Pudasjärveläinen Julia Pätsi 
menestyi hienosti ITF Taek-
won-Don MM-kisoissa Wel-
lingtonissa Uudessa-Seelan-
nissa. Viime keskiviikkona 
Julia avasi Suomen mitaliti-
lin saavuttamalla 

MM-pronssia alle 18-vuo-
tiaiden 1.dan liikesarjakil-
pailussa. Hyvin kilpailuher-
monsa hallinneella Julialla 
finaalipaikkakin oli hyvin 
lähellä. Pronssimitali en-
simmäisissä arvokisoissa 
on kuitenkin huikean hieno 
saavutus.

Heti liikesarjakisan jäl-

Julia Pätsille kaksi MM-mitalia Wellingtonista
keen Julialla alkoi erikois-
tekniikkakilpailu. Ensim-
mäisellä kierroksella, jolla 
suoritettiin kolme erilaista 
hyppytekniikkapotkua, rat-
kesi jo kultamitalin voittaja 
Kara Timmer Uudesta-See-
lannista. Hän ainoana selvi-
si puhtaalla pelillä vaativista 
korkeuksista. Tasapisteissä 
hänen jälkeensä oli kuiten-
kin neljä kilpailijaa, joiden 
oli ratkottava jäljellä olevat 
mitalit. Julia selvisi kahdes-
ta uusinnasta puhtaasti voit-
tajana ja saavutti näin upeas-
ti taistellen MM-hopeaa. 

Koko Suomen 17-henki-
nen joukkue saavutti MM-
kisoista yhteensä neljä mi-
talia. Julian mitalien lisäksi 
MM-kullan Suomeen toi 
Tiia Kiviranta Tampereelta 
ja pronssia Heli Karjalainen 
myös Tampereelta. Kiviranta 
oli ensimmäistä kertaa MM-
kisoissa aikuisten sarjassa ja 
Karjalainen on Suomen ko-
kenein kilpailija ja kapteeni, 
jolla on takanaan jo 14 arvo-
kisamatkaa. 

Juha Pätsi


