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PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 30.3.2011

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

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

Käytössämme 
FUSION 3D 
OHJELMA

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

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

Näet keittiösi/kaapistosi 
valokuvatasoisina kuvina 
jo suunnitteluvaiheessa

Pärjänkievarissa
tapahtuu

Ti 28.03.-to 31.03. 
klo 10-17 (keittiö 11-17)

Pe 01.04. 
klo 10-02 (keittiö 11-22)
- Illalla Karaoke-karkelot

La 02.04. klo 10-02 
(keittiö 11-22)

- klo 18 Fazer-karkkibingo
- Illalla Pärjän lavalle nousee 
ainutlaatuinen 11-miehinen

   MustanaBand
   www.mustana-band.com

Su 03.04. 
klo 10-17 (keittiö 11-17)

Tervetuloa 
viihtymään ja 

nauttimaan hyvästä 
ruuasta.

Tervetuloa!

p. 0400 499 216
Pärjänjoentie 626

93280 Syöte
www.syotecaravan.fi

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

450

249 pkt

PULLA-PIRTTI
MUSTIKKATÄYTEPITKO
410g

ATRIA PERINTEINEN
HIILLOSMAKKARA
400g

3,- 2 pkt

PULLA-PIRTTI
RUISVARRAS
230g

049 pss

ATRIA HILLOS
GRILLI PIHVIT
320g

3,- 2 pkt

MIESTEN VERKKAHOUSUT
myös isot koot

1190

LASTEN KUMPPARIT
27-35

1350
CASA
KÄSI-
PYYHE
50x70

KYLPY-
PYYHE
70x140

390 990

MIESTEN
TUULIPUKU

1590

NAISTEN
NILKKURI
KUMPPARIT
36-41

59,-

CASA UUTTA
KEITTIÖPYYHE
2 kpl

PATALAPUT

KINTAAT

590
230

1450

CASA
PUSSILAKANA-
SETTI

CASA PUUVILLAMATOT
60x120                 80x200

34901590

ARLA EDAM
JUUSTO
800g
500 kpl erä

249 pkt

TERVETULOA!

Wintti
Avoinna klo 24-04

Lippu 4 € sis. ep.

Lauantaina 2.4.

EROTIIKKA-
 MESSUT

Lauantaina 9.4.
Esa Kiesi ja Väliaikainen

Perjantaina 1.4. Karaoke
Lippu 4€ sis. ep.

Perjantaina 8.4. Karaoke
Lippu 4€ sis. ep.

Vonkamiehen Väläkky 
tietovisailu jatkuu 
torstaina 31.3.

p. 0400-384118, (08) 821 337

Pilkille varusteet ja syötit
Verkot ja pauloitustarvikkeet
Metsäsukset ja uudet siteet

Koiranruokaa tarjouksessa
Öljyt ym. autotarvikkeet poistossa!

www.anonase.com

TORSTAI 
REILUN

BONUKSEN 
PÄIVÄ

KIRJAKAUPASSA
KAIKKI  LELUT -50%

Edullisesti 

kirjapöydältä

3 kirjaa / 10€

Vuoden 2011 
kalenterit -50%

KAIKKI 

ENKELIT

-50%

Osallistu 
arvontaan!

PUDASJÄRVEN 
KIRJAKAUPPA 
PUH. 0440 - 821 040

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

Tasarahatelineistä
vielä hyviä löytöjä!!!

MuotiOliivian

-20%
varastontyhjennys
Kevään uutuus-
vaatteista

Kankaat -30%
Kanavatyöt -30%
Farkkuja -50%
(koot 42-46)

Yleislääkäri Olli Heikkilä la 9.4. la 16.4. ja pe 29.4.
Yleislääkäri Jarkko Huusko ti 3.5. ja ti 24.5. 

Gynekologi Liisa Karinen to 5.5.
Puh (08) 823 380
Fax (08) 823 381

Kauppatie 5, 2.krs

Lääkärinä pitkä työura 
toiveammatissa s. 3

Rimminkankaalla 
alkaa mittava 

remontti s. 6



2 nro 13PUDASJÄRVI lehti

PUDASJÄRVI
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
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
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

-lehti

EIHÄN KUKAAN NÄHNYT?

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Mahtavat talvikelit ovat tänä vuonna houkutelleet hiih-
tämään. Niinpä minäkin etsin hiihtokamppeeni ja päätin 
lähteä kokeilemaan hiihtoa. Loivan rinteen alla olevalle 
pellolle joku muukin oli jo aiemmin yrittänyt tehdä la-
tua. Mutta ilman kannattelevaa hankea se on vähän työ-
lästä, kuten niissä korkeissa kinoksissa tarpoessani tulin 
huomaamaan. 

Sisuhan siinä kasvoi, eikä periksi sopinut antaa. Kun 
olin kerran päättänyt lähteä hiihtämään, se päätös piti. 
Vauhti ei päätä huimannut, kun latu-urat painuivat peh-
meässä lumessa syvälle.

Aikani hiihdettyä ajattelin sivakoida vielä yhden kier-
roksen vähän vauhdikkaammin. Rinnettä ylhäältä alas 
laskeva latu oli jo jonkinlaisessa kunnossa, niinpä päätin 
nauttia vauhdin hurmasta ja työnsin lisää vauhtia alamä-
keen ja annoin mennä.

Muutamia kymmeniä metrejä matka menikin hyvin, 
mutta väistämättä eteen tuli myös jyrkkä mutka, jossa 
olisi tehtävä nopea käännös. Tajusin, etten saa nostettua 
suksiani pois syvistä latu-urista. Ja sinnehän ne suksien 
kärjet painuivat, paksuun lumeen, ja minä lensin han-
keen, suoraan naamalleni.

Kasvot pehmeään lumeen hautautuneena ja mahal-
lani maatessa ensimmäinen ajatukseni oli: eihän kukaan 
nähnyt? Vasta sitten tulin ajatelleeksi, että tuntuuko ki-
pua missään. No, eihän siinä mitenkään käynyt. Luon-
non päälle se kyllä vähän otti, ja toivoin, ettei kukaan 
nähnyt.

Eihän kukaan nähnyt, tuo kysymys taitaa olla meidän 
perusajatuksia silloin, kun olemme epäonnistuneet tai 
tehneet jotain väärää. Silloin kun asiat ja tilanteet eivät 
mene niin kuin haluamme, toiveena meillä usein on, ettei 
se tule toisten tietoon. Epäonnistumiseen liittyvä pelko, 
häpeä ja riittämättömyys kalvavat. Tuntuu helpommal-
ta yrittää pitää kulissia yllä sittenkin, vaikka sattuisi eikä 
voimia hangessa kahlaamiseen enää olisi.

Kuluva paastonaika haastaa katumuksen, avunpyytä-
misen ja anteeksi pyytämisen lisäksi tutkimaan itseäm-
me. Eihän kukaan nähnyt –kysymyksen sijaan on kysyt-
tävä, mitä minä näen, mitä minä teen ja kenen puoleen 
käännyn. Emme tiedä, millaisilta laduilta tätä elämää 
joutuu välillä ihmettelemään tai kuinka syvään hankeen 
omat sukset uppoavat. Mutta silloinkin voi pyytää uu-
delleen aloittamisen mahdollisuutta.

Leena Loukko

Hartaus

Haukiputaan Jokikylän Rau-
hanyhdistys laajensi ja uusi 
pari vuotta sitten toimita-
loaan. Väkimäärä oli mo-
ninkertaistunut muutaman 
vuosikymmenen aikana. 
Alun perin 1987 valmistu-
neeseen taloon rakennettiin 
kokonaan uusi seurasali ja 
valoisat kerhotilat. Entinen 
seurasali muutettiin osaksi 
ruokasalia. Keittiötä laajen-
nettiin sekä nykyaikaistet-
tiin. Samalla uusittiin lämmi-
tysjärjestelmä sekä liityttiin 
kunnan viemäriverkkoon. 
Uusitut tilat on todettu toi-
miviksi ja tarpeellisiksi. Va-
rat laajennukseen hankitaan 
pääasiassa pitämällä myyjäi-
siä omalla toimitalolla ja vie-
raillen eri paikkakunnilla.

Juuri myyjäismatkal-
la oli myös se parinkymme-
nen ihmisen joukko, joka 
saapui Pudasjärven Rau-
hanyhdistykselle lauantai-
aamuna 19. maaliskuuta. 
Matkaan oli lähdetty Hauki-
putaalta jo aamuseitsemältä. 
Matkan suunnittelu oli kui-

tenkin aloitettu jo paljon ai-
kaisemmin. Reilu vuosi sit-
ten saatiin lupa myyjäisten 
järjestämiseen Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksen johto-
kunnalta.

Useiden myyjäisten jär-
jestäminen on vaatinut or-
ganisoimista. Rauhanyhdis-
tyksen noin 260 jäsentä on 
jaettu asuinalueittan kuu-
teen ryhmään. Pudasjärven 
myyjäisten järjestelystä oli-
vat päävastuussa keskikylä-
läiset ja asemaeteläiset. He 
kokoontuivat helmikuun 
alussa ensimmäiseen pala-
veriin. Siellä valittiin järjes-
telyvastaava ja muut vas-
tuuhenkilöt. Huolehdittavia 
alueita olivat markkinoin-
ti, leivonta, ruokailu, kondi-
toria, arvonta, kuljetus, hin-
noittelu, somistus, lasten 
toiminta, käsityöt ja siivous. 
Kukin huolehti omasta alu-
eestaan. Esimerkiksi arvon-
tavastaava otti yhteyttä Pu-
dasjärven kauppoihin, joilta 
saatiin lahjoituksena mm. 
makeisia lasten onnenpyö-

Haukiputaalaiset myyjäismatkalla 
Pudasjärvellä

Myyjäisiin saapui väkeä syömään ja ostamaan aika mukavasti. Erityistä kiitosta saivat 
leivonnaiset.

rään. Töitä ei tarvinnut teh-
dä kenenkään yksin, vaan 
vastuuhenkilö jakoi työn 
usealle. Leipomusuuni läm-
pesi lähes joka talossa. 

Myyjäisiin saapui väkeä 
syömään ja ostamaan aika 
mukavasti. Erityistä kiitosta 
saivat leivonnaiset. Myyjäis-
päivä jatkui iltaohjelmalla, 
joka sisälsi kuvia, laulua ja 
luentaa. Lopuksi hiljennyt-
tiin vielä Kari Kauniston pi-
tämään iltahartauteen.

Kiitos kaikille osallistujille 
sekä lahjoittajille!
Terveisin myyjäisten 
tyytyväiset järjestäjät 
Kuvat: Aki Sarajärvi

Messu seurakunta-
kodissa su 3.4. klo 10, 
hiippakunnan lähetys-
pappi Matti Laurila, Juha 
Kukkurainen, Keijo Pii-
rainen, Vox Margarita.
Iin rovastikunnan lä-
hetyspyhä, Jumalanpal- 
veluksen jälkeen päi-
vään osallistuville ruo-

kailu. Päiväjuhlassa dia-
koni Ilpo Kuva kertoo 
työstään Hongkon-
gin huumevieroituskes-
kuksessa, hiippakunnan 
edustajan Eeva Kaup-
pi esittää runosikermiä 
ja Matti Laurila kertoo 
kuulumisia, Vox Marga-
rita –kuoro esiintyy
Lähetystalkooilta La-
karin koulun käsityöta-
lon yläkerrassa ma 4.4. 
klo 18.
Lähetyksen kirppu-
tori ke 6.4. klo 10-13.
Sauvakävelyilta tors-
taisin Liepeen pappilas-
sa klo 18-19.30. Lenkin 
päätteeksi on pieni il-
tapala ja –hartaus. Olet 
tervetullut!
Kuulovammaisten 

leiripäivä la 9.4. Kuu-
samossa. Lähtö klo 
7.30. srk-talolta, paluu n. 
klo 19. Leiripäivän hin-
ta on 15 €. Kyyti on il-
mainen. Ilmoittaudu ke 
30.3. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 08-
8823100 08-8823100  
Muista mainita mahdol-
lisesta erityisruokavali-
osta. 
Ystävänkammari        
seurakuntakodissa 
ti 5.4. klo 12 – 13.30.
Omaishoitajat seu-
rakuntakodissa ma 
4.4. klo 11.
Kuorot:  kirkkokuoro  
to 31.3. ja 7.4. klo 18. 
nuorisokuoro  to 31.3. 
ja 7.4. klo 16.30, Saraky-
län kappelikuoro to 7.4. 

klo 18.45.  Lapsikuoro 
ke 6.4. klo 16.30-17.
Leikkivä pyhäkoulu 
Koivukodissa (Kauppa-
tie) su 3.4. klo 13.
Lapsiparkki ke 6.4. klo 
10-13.
Päiväkerhon perheil-
lat Aittojärven koululla  
ma 4.4. klo 18, Paukke-
rinharjun koululla ti 5.4. 
klo 18, Hirvaskosken 
koululla ke 6.4. klo 18, 
Sarakylän päiväkerhoti-
lassa to 7.4. klo 18.
Perhekerho seura-
kuntakodissa ma 4.4. klo 
10-13,  perhekerho kai-
kenikäisille Livon kou-
lulla maanantaisin klo 
10-13, seurakuntakodis-
sa to 31.3. ja to 7.4.  klo 
10-13 ja Puhoksen kou-

lulla  to 31.3. ja to 7.4.  
klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: 
Raamattuluokka Sa-
rakylässä Heidi Man-
nisella pe 1.4. klo 19. 
Lauluseurat Sarakyläs-
sä Arto Nurmelalla su 
3.4. klo 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 3.4. 
klo 17 (N.Kallioranta, 
E.Hurtig)
Kastettu: Wilma Emi-
lia Sofia Kouva,  Petri 
Johannes Korvala, Jimi 
Jasper Tyni, Pinja Lumia 
Riepula
 Haudattu:  Tyyne El-
len Piri 86 v, Eeva Kata-
riina Halkola 78 v

Ehdokas! Ilmoita lehdessämme!
p. 040 195 1732

EDUSKUNTAVAALIT LÄHESTYY!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Muotokuvan paljastuspu-
heessa kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma totesi, että Leppä-
sen työvuosien aika on ollut 
jatkuvaa toimintaympäris-
tön muuttumisen aikaa, jos-
ta etenkin viimeiset vuodet 
ovat olleet hallinnollisesti 
uuden luomista Pudasjärven 
terveyspalvelujen siirtyes-
sä osaksi Oulunkaaren kun-
tayhtymää. 

Muotokuva sijoitetaan 
Pudasjärven terveyskes-
kukseen ja toinen pienempi 
maalaus luovutettiin Seppo 
Leppäselle henkilökohtai-
seen käyttöön. 

Lisäksi Leppäselle luovu-
tettiin Suomen Kuntaliiton 
myöntämä kultainen ansio-
merkki sekä kuntayhtymän 
ja Pudasjärven kaupungin 
standartit. Kukkia tuli sylin 
täydeltä. Tilaisuuden avan-

Lääkärinä tehty pitkä työura 
toiveammatissa

nut terveyspalvelujohtaja H. 
Tapio Hanhela toimi myös 
lämminhenkisen juhlaohjel-
man juontajana. 

Kuntayhtymän johtaja 
Kirsti Ylitalo korosti Seppo 
Leppäsen vaalineen hyvää 
työilmapiiriä sekä yhteisen 
tekemisen meininkiä. Hän 
kertoi työkaverien luonneh-
tineet esimiestään muun 
muassa seuraavasti: Tasa-
puolinen kaikkia työnteki-
jöitä ja asiakkaita kohtaan, 
miellyttävä, positiivinen ih-
minen, ystävällinen, ei ole 
koskaan nähty hänen vihas-
tuvan tai moittivan ketään, 
solidaarinen.

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila loi puhees-
saan katsauksen Pudasjär-
ven terveydenhuoltoon aina 
vuodesta 1639 lähtien, jol-
loin Pudasjärven seurakun-
ta itsenäistyi Iin emäseura-
kunnasta ja alkoi itsenäinen 
pudasjärveläinen paikallis-

hallinnon kausi. Daavitti-
lalla oli kerrottavana mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia 
Pudasjärven ensimmäisen 
sairashuoneen alkuvaiheista 
1900-vuosisadan alussa, jot-
ka tiedot pohjautuivat Mat-
ti Siuruaisen historiatieteen 
pro gradu tutkielmaan. 

Tervehdykset esittivät 

vanhustyön puolesta Kyllik-
ki Syrjäpalo ja Riitta Jaakko-
la. Ylilääkäri Olavi Timonen 
ja johtava hammaslääkäri 
Ismo Kaivorinne kertoivat 
Leppäsen nähneen kaikis-
ta asioista positiiviset puo-
let. Koulujen puolesta kiitti 
hyvästä yhteis-
työstä rehto-
ri Marja-Leena 
Törrö ja Karhu-
pajan muista-
miset toi Sointu 
Veivo. 

Tilaisuu-
den musiikista 
vastasi tervey-
denhoitohen-
kilökunnas-
ta koottu TePa 
–kööri kanttori 
Jukka Jaakko-
lan johtamana. 
Lausuntaa esit-
ti terveyden-
hoitaja Leena 
Kokko. 

Kaikkia on 
autettu
Eläkkeelle siirtynyt johta-
va lääkäri Seppo Leppänen 
muisteli pitkää työuraansa 
Pudasjärvellä. Lääkärin pe-
rustyötä on se, kun lääkäri 
on kahden kesken potilaan-
sa kanssa. Tällä tavalla hän 
kertoi kuunnelleensa tuhan-

Johtava lääkäri Seppo Leppänen on ollut 
lääkärinä Pudasjärven terveyskeskuksessa 

36 vuotta eli vuodesta 1975 lähtien, josta 
johtavana lääkärinä 26 vuotta. Viime viikon 
perjantaina 25.3 oli tullut aika järjestää elä-
keikään ehtineelle Leppäselle läksiäisjuhla, 
jossa paljastettiin Pudasjärven kaupungin 
tilaama Seppo Leppäsen muotokuva. Sen 

oli maalannut pudasjärveläissyntyinen 
taiteilija Kimmo Takarautio. 

Kanttori Jukka Jaakkolan johtama TePa-kööri lauluryhmä oli perustettu pidetyn lääkärityökaverin läksiäisjuhlaa varten. Terveydenhoitohenkilökunnasta kootussa kuorossa lauloi-
vat Leena Pesälä, Riitta Jaakkola, Sirkku Fali, Kirsi Kipinä, Minna Mustonen ja Anne Pekkanen. 

Mallina toiminut johtava lääkäri Seppo Leppänen ja muotokuvan 
maalannut pudasjärveläissyntyinen taiteilija Kimmo Takarautio. 
Muotokuva sijoitetaan terveyskeskuksen tiloihin. 

sien ihmisten elämäntari-
nan ja pystyneensä päätte-
lemään, mitä ihmiset todella 
ajattelevat. 

Maaseudulla potilaat ovat 
konstailemattomia ja suhtau-
tuvat luonnollisesti elämään 
ja kuolemaan. Kaikkia ei ole 

voinut pelas-
taa elämään, 
mutta kaik-
kia on voi-
tu auttaa, ker-
toi Leppänen 
työstään. Hän 
koki myös tär-
keänä ihmis-
ten antaman 
palautteen, 
jota on tul-
lut Leppäselle 
runsaasti.

Leppänen 
kertoi tien-
neensä jo nuo-
rena, että mi-
nusta tulee 
isona lääkäri. 
Muina vaihto-
ehtoina olivat 
meteorologin 

tai biologin ammatit. 
-Olen saanut tehdä sitä 

työtä, jota olen halunnut. 
Työtarjouksia tuli usein 
muuannekin, mutta olen py-
synyt Pudasjärvellä muun 
muassa erittäin hyvien työ-
kaverien vuoksi. 

Seppo Leppänen saateltiin vapaalle:

Tasapuolinen 
kaikkia työnte-
kijöitä ja asiak-
kaita kohtaan, 

miellyttävä, po-
sitiivinen ih-
minen, ystä-

vällinen, ei ole 
koskaan nähty 
hänen vihastu-
van tai moitti-
van ketään, so-

lidaarinen.

Työkaverin puheenvuoroa käyttämässä johtava hammaslääkäri Ismo Kaivorinne. 
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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:

AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA & KUMPP
P. 0400 198 382

ILMASTOINTI-
LAITTEIDEN 

KEVÄTHUOLLOT

• Katsastushuollot • Öljynvaihdot • Ym.

Sarakyläntie 6178 SARAJÄRVI
www.autokorjaamokummala.fi

KIINTEISTÖ      AITTA Lkv
Asunto, Kiinteistö ja Maa-alueiden kauppaa

Vesa Hintsala LKV,
Julkinen kaupanvahvistaja

p. 040 588 2055

Tilaa maksuton arviointi

Kiinteistöaitta, Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki
www.kiinteistöaitta.fi

Yhteytesi eduskuntaan

Mirja Vehkaperä
tavattavissa la 2.4. 

klo 13-14.30 Pudasjärvi, tori
klo 15-17 Iso-Syöte

klo 18 Niemitalon Juustola

Tervetuloa!
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Keskusta

www.mirjavehkapera.fi 

Myötätuulessa
eteenpäin ry

Asiakkaat ovat toimintaky-
vyltään ja kunnoltaan sel-
laisia henkilöitä, jotka eivät 
tarvitse tehostettua yöval-
vonnallista asumispalvelua 
vaan pärjäävät ns. kevyem-
mällä hoidolla, mutta eivät 
enää omassa asunnossa ko-
tihoidon tai omaishoidon 
turvin. 

Asiakkaat ovat vuokra-
suhteessa ja heillä on käy-
tössään oma huone ja sen 
lisäksi yhteiset keittiö-, 
oleskelu- ja sauna/pesey-
tymistilat. Kotihoidon hen-
kilökunta vastaa asiakkaan 
tarvitsemista hoito- ja hoi-
vapalveluista. Tuohiko-
din tiimissä on kolme lähi-
hoitajaa ja tarpeen mukaan 
tiimiä vahvistetaan esi-
merkiksi kylvetys-/sau-
napäivinä. Pääsääntöises-
ti aamu- ja iltavuorossa 
on yksi lähihoitaja. Koti-
hoidon tehtävänä on hoi-
taa kotihoidon asiakkaat 
riippumatta siitä, asuvat-
ko he erillisissä osoitteis-
sa kaupungin alueella vai 
kotihoidolla tuetussa ryh-
mäkodissa. Tuohikodissa 
toteutetaan asiakkaan ko-
konaisvaltaista toimintaky-
kyä ja kunnossa pysymistä 
edistävää palvelutoimin-
taa. Tuohikodissa työs-
kentelee kolmena päivänä 
viikossa henkilö, joka huo-

Alkuvuoden muutoksia vanhuspalveluissa:

Tuohikoti käynnistyi vanhusten 
tuetun asumispalvelun yksikkönä

lehtii muun muassa asiak-
kaiden ulkoiluttamisesta ja 
virikkeellisestä toiminnasta.

Yksikössä voidaan tarjo-
ta lyhytaikaista palveluasu-
mista niille asiakkaille, jotka 
toimintakyvyltään soveltu-
vat tuettuun asumispalve-
luun. Tuohikodissa voidaan 
antaa myös tilapäistä hoitoa 
asiakkaille, jotka tarvitsevat 
akuutisti hoitopaikan, esi-
merkiksi omaishoitajan sai-
rastumisen vuoksi.

Yöpartio hoitaa tarvit-
tavan yöaikaisen hoidon ja 
valvonnan. Yöpartion toi-
mipiste/tukiasema on muu-
tettu palvelukeskukses-
ta Tuohikotiin, josta käsin 
he hoitavat myös ympäris-
tön asiakkaiden yöhoidon 
käynnit. Lisäksi Vartiointi-
liike Pudasjärven Turvapal-
velu Ky:n kanssa on tehty 
sopimus yöaikaisesta yhteis-
työstä asiakkaiden turvalli-

suuden takaamiseksi. Yksi-
kössä on käytössä sähköinen 
turvarannekehälytys- ja ku-
lunvalvontajärjestelmä. Tuo-
hikodin toimintaa kehitetään 
edelleen ja mietitään mah-
dollisimman hyvää ja toimi-
vaa palvelukokonaisuutta. 

Vuoro- ja  
hoivahoidon muutos
Terveysaseman hoito-osas-
ton, pitkäaikaishoidon ja 
vuorohoitoyksikkö Lakka-
rin toimintoja on uudistettu 
1.3.2011. Terveysaseman ti-
loissa sijaitsevan vuorohoi-
toyksikkö Lakkarin, osoite 
Juhontie 8, yhteyteen on siir-
retty hoito-osastolta 15 pit-
käaikaishoidon asiakasta. 
Hoito-osastolla on muutok-
sen jälkeen 30 potilaspaik-
kaa ja Hoiva-Lakkarissa 24 
asiakaspaikkaa, joista vuoro-
hoidon paikkoja on 9. 

Osa Kurenkartanon hoi-
vakoti Willa Talvikin pit-
käaikaishoidon paikoista 
voidaan muuttaa asumis-
palvelupaikoiksi paikkojen 
vapautuessa. Willa Talvi-
kin yhden hengen huoneet 
varusteluineen soveltu-
vat hyvin myös paljon hoi-
toa ja palvelua tarvitseville 
asiakkaille. Pudasjärvellä 
suositusten mukainen hoi-
va-/laitospaikkojen mää-
rä on 27-30 asiakaspaikkaa 
yli 75-vuotiaiden määrään 
suhteutettuna.

Tavoitteena on, että hoi-
to-osastolla hoidetaan jat-
kossa lyhytaikaisen kun-
touttavan sairaanhoidon 
potilaita ja osastolle ei jäi-
si enää pitkäaikaista laitos-
hoitoa vaativia eikä palve-
lukotipaikkaa odottavia 
asiakkaita. Vanhuspalve-
lut pyrkivät vastaamaan 
joustavasti kotihoidon pal-
veluilla, tuetulla ja tehoste-
tulla asumispalvelulla sekä 
hoivahoidolla vanhusasi-
akkaiden palveluntarpee-
seen. 

Vanhuspalvelujohtaja 
Kyllikki Syrjäpalo ja 
vanhustyön 
palveluohjaaja 
Marja Lahdenperä

tapahtumaan tarjoamalla nisukahvit ja infoa 
ti 5.4 kello 10.00-15.00 K-Supermarketin edessä.

Pudasjärven maataloustuottajat 
osallistuu valtakunnalliseen
TIEDÄTKÖ RUOKASI ALKUPERÄN

TERVETULOA!

Pudasjärvi

Vanhusten monimuotoisten palvelujen tarve 
on lisääntynyt Pudasjärven vanhuspalveluissa. 
Oikean hoidonporrastuksen varmistamiseksi 

sekä terveysaseman hoito-osaston ja 
vuorohoitoyksikkö Lakkarin kuormittumisen 

vähentämiseksi avattiin Tuohikoti, osoitteessa 
Kauppatie 33, vanhusten tuetun asumispalvelun 

yksikkönä maanantaina 21.2.
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yhteistyökykyinen,
turvallinen
ja kokenut

Eduskuntavaalit 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.–12.4.2011

PAAVO TIHINEN
Koneurakoitsija, Pudasjärvi

Sanansa 
mittainen

Maaseudun elinvoimaa on
tuettava turvaamalla julkiset
palvelut sekä tukemalla
yritystoimintaa.

74

Pudasjärven kaupungin tilinpäätös on valmistunut. Kau-
punginjohtaja Kaarina Daavittila lähetti lehdistötiedotteen, 
josta käy ilmi, että Pudasjärven kaupungin talouskuuri on 
tepsinyt. Kaupunginhallitus allekirjoitti pitkästä aikaa ylijää-
mäisen tilinpäätöksen tiistaina 29.3. 

Daavittila kertoi, että Pudasjärven kaupungin rankka ta-
louskuuri jatkui vuonna 2010. Koko kaupungin yhteenlas-
ketut toimintakulut pienentyivät yli puoli miljoonaa euroa 
edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Kaupungin talouden 
suunta kääntyi viime vuoden tilinpäätöksen mukaan rei-
lusti ylijäämäiseksi. Vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa yli 3,4 
miljoonan euron ylijäämää. Tuloksella pystytään kattamaan 
kaikki aikaisempien vuosien alijäämät. 

-Vuoden 2010 talous toteutui tulojen osalta ennakoitua 
parempana. Verotuloja kertyi reilu miljoona euroa ennakoi-
tua enemmän. Verotulojen kasvu edelliseen vuoteen verrat-
tuna oli yli viisi prosenttia Valtionosuuksien määrää kasvatti 
ennakoitua suuremmaksi harkinnanvarainen 1,2 miljoonan 
euron rahoitusavustus.

-Eri lautakunnat pysyivät talousarviossaan kohtuullisen 
hyvin. Koska kaupunki jatkoi edelleen kiinteistömassansa 
raivaamista, jouduttiin kirjanpitoon kirjaamaan epäkurant-
tiuspoistoja yli 800.000 euroa, jotka rasittavat kirjanpidolli-
sesti teknisen toimen taloutta. Opetustoimen tulosta rasitti 
väliaikaiset opetustilojen järjestelyt Rimminkankaan koulun 
remontin vuoksi, sama tilanne jatkuu vielä tänäkin vuonna. 

-Pudasjärvi liittyi vuoden 2010 alusta Oulunkaaren yh-
teistoiminta-alueeseen, jonka talous kaikkinensa toteutui 
hyvin. Pudasjärven kaupungin osalta menot olivat noin 35 
miljoonaa euroa. Kaupungin budjettiin aiheutui yhteistoi-
minta-alueesta hieman yli 400.000 euron menojen ylitys, 
mikä johtui sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintome-
nojen budjettierosta. Tämän vuoden osalta budjetointitavas-
ta on päästy yhteiseen käytäntöön. 

Daavittilan mukaan merkille pantavaa on, että rankka 
tehtävä Pudasjärven kaupungin toiminnan ja talouden tasa-
painottamiseksi tuottaa tulosta. Eri toimialoille asetettiin vel-
voite toimintatapojen uudistamiseksi niin, että luodaan kes-
tävä talouden pohja. Päätettyä tasapainottamisohjelmaa on 
toteutettu. Tehdyt muutokset toteutuvat asetettua ihanteel-
lista aikataulua hitaammin, mutta toteutuvat. Toimintojen 
uudistaminen on vielä kesken ja toimitilajärjestelytkin aihe-
uttivat ylimääräisiä kulueriä. Kuntatoimintojen uudistami-
sen tarkoituksena on asukkaiden palveluiden turvaaminen 
ja niiden monipuolistaminen ottaen huomioon talouden rea-
liteetit. 

-Valtionosuusjärjestelmään sisältyvän verotulotäyden-
nyksen merkitys on korostunut Pudasjärvellä ja aiheuttaa 
paineita tuleville vuosille, kun täydennyksen perusteena 
oleva verotulokertymä on täysin riippuvainen valtakunnal-
lisesta työllisyystilanteesta ja yleisestä suhdannekehitykses-
tä. Kunnalle tuleva verotulotäydennys seuraa taloudenkehi-
tystä viiveellä ja taloudellisesti tiukat vuodet ovat vastassa 
vuodesta 2013 alkaen. Aloitettu kaupungin talouden tasa-
painottamistyö puskuroi myös odotettavissa olevia uuden 
hallituskauden odotettavissa olevia valtiontalouden leikka-
uksia. 

Kaupungilla 
ylijäämäinen tilinpäätös

Kaupunginjohtaja tiedottaa

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

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

Villistit
avaavat kevät-myymälän 4.4.

Huovutustuotteita:
metsätonttuja, pääsiäiskoristeita,ym...

Avoinna huhti-toukokuussa
ma-ke klo 14.00 - 18.00
Muulloin sopimuksen mukaan

Hilturannantie 14
www.villistit.com

Helena / 040 - 508 6718

LÄÄKEKAAPPI

Kiitokset kaikille Rytingin 
liikuntapäivään osallistuneille.

Elintarvikkeet
Polttoaineet
Kahvio
Asiamiesposti
Pudasjärven Apteekin lääkekaappi
Veikkaus

Rytingin Lähikauppa Oy 
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki
p. 044 082 7131 www.rytinginkauppa.com

Avoinna 
joka päivä 

klo 9.00-17.00

Kauppias ja henkilökunta, Sarajärven Sara, Pudasjärvi-lehti

PalvelummeKonepaja
T:mi Janne Pulkkanen

- Metallityöt 
- Koneen korjaukset 

P. 0400 - 447 868

- Rakennuspeltityöt
  Piiput, listat ym.

Pudasjärven Keskustan kun-
nallisjärjestö järjestää ensi 
lauantaina 2.4 kansanedus-
tajavaaleihin liittyvän kes-
kustelu, kannustus ja kisai-
lutapahtuman Pudasjärven 
torilla. Mukaan ovat lupau-
tuneet maanantaihin 28.3 
mennessä kansanedustaja-
ehdokkaat Tuomo Hänninen 
Kuusamo, Inkeri Kerola Raa-
he, Eero Isomaa Nivala, Nii-
lo Keränen Taivalkoski, Juho 
Mattila Merijärvi, Tapani 
Tölli Tyrnävä, Mirja Vehka-
perä Haukipudas, Kyösti Oi-
karinen Oulu ja Eija Nivala 
Kalajoki.
Ohjelmassa on joukkuekisai-
luna korin kuljetusta. Jos ki-
saan ei ole riittävästi henki-
löitä omasta tukiryhmästä, 
voi ottaa apuvoimia yleisös-

Ehdokkaita kannustamaan torille

tä. Yleisölle tarjotaan muu-
rinpohjalettuja sekä kahvia 

ja grillimakkaroita. Lapsille 
on muun muassa hoijakkaa. 

Keskustan kansanedustajaehdokkaista Hirvaskosken tilaisuuteen 18.3 osallistuivat Mirja Vehkaperä, Juha Sipilä, 
Antti Rantakangas, Niilo Keränen, Sanna Isola ja Tuomo Hänninen, joista Vehkaperä, Keränen ja Hänninen ovat läs-
nä Pudasjärvellä myös ensi lauantaina.

Viime viikon lehdestä jäi monista yhteensattumista johtuen Hirvaskoskella järjestetystä 
Keskustan vaalitilaisuudesta yleisökuva julkaisematta, jossa Jorma Alatalo käyttämäs-
sä puheenvuoroa.

Tilaisuuden juontajana toi-
mii Seppo Sammelvuo. (ht)
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Rimminkankaan koulun si-
säilmaongelma on ollut esil-
lä pitemmän aikaa. Koululta 
on tullut kunnan päättäjille 
tietoa huonosta sisäilmasta. 
Viime kesänä tehtiin kolmos-
rakennuksessa korjausre-
montti ja osalle yläasteen ja 
lukion oppilaista opetusta 
on annettu väliaikaisissa ti-
loissa Hilturannan leirikes-
kuksessa ja Fortumin talosta 
vuokratuissa tiloista. Kau-
pungin päättävissä elimis-
sä nähtiin vielä syksyllä, että 
mahdollisten homeongelmi-
en vuoksi koululla on edes-
sä suuri ja perusteellinen 
remontti tai toisena vaihto-
ehtona on nykyisen koulun 
purkaminen uuden koulun 
rakentaminen tilalle. Todel-
lisen tilanteen selville saa-
miseksi pyydettiin ISS Proko 
Oy:ltä perusteellinen tutki-
mus rakennuksesta esiinty-
vistä home- ja sisäilmaongel-
mista. Kaupungin puolelta 
haluttiin antaa tutkimuksen 
valmistumiselle riittäväs-
ti aikaa, koska haluttiin saa-

da varmat tulokset, jonka 
pohjalta voidaan tehdä pää-
tökset remontista vai saako 
koulu purkutuomion.

Rimminkankaan oppilaat 
kyllästyivät kuitenkin asioi-
den hitaaseen etenemiseen 
ja päättivät järjestää perjan-
taina 25.3 mielenilmaukse-
na ulosmarssin koululta. Tä-
män kuultuaan kaupungin 
virkamies- ja luottamushen-
kilöjohto järjestivät yhdessä 
koulun kanssa pikaisella ai-
kataululla perjantaiaamuksi 
Rimminkankaan juhlasaliin 
yhteisen neuvottelutilaisuu-
den, johon osallistuivat ylä-
asteen ja lukion oppilaat ja 
opettajat sekä muuta koulun 
henkilökuntaa. Oppilaskun-
nan edustajien Sanna Pihla-
jan ja Miriam Putulan vetä-
mässä tilaisuudessa käytiin 
vilkas keskustelu ja kaupun-
gin edustajat vastailivat op-
pilaiden ja henkilökunnan 
kysymyksiin.

Kaupungin edustajina 
olivat paikalla kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila, 

kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki, tek-
ninen johtaja Ritva Kinnu-
la, opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Valta, ympäristöjohtaja 
Pentti Laamanen sekä asian-
tuntijana aluepäällikkö Esko 
Pyhtilä ISS Proko Oy:stä. 

Kaupungin edustajat sel-
vittivät, että vuosi sitten 
päätettiin tarttua Rimmin-
kankaan home-epäilyasi-
aan perusteellisesti. Remon-
tin tekemiseen tai uuden 
koulun rakentamiseen tar-
vittiin ammattitaitoisen yri-
tyksen tekemä tutkimus, 
kuinka vakava mahdolli-
nen homeongelma on mistä 
se johtuu. Tätä selvittämään 
tilattiin Suomen johtavalta 
kiinteistö- ja toimitilapalve-
luyritys ISS Proko Oy:ltä pe-
rusteellinen tutkimus kou-
lukiinteistön kunnosta ja 
korjaustarpeista. Tilausta 
tehtäessä kaupungin päättä-
jillä oli suuri epätietoisuus, 
riittääkö terveysuhkien pois-
tamiseen remontti vai pi-
tääkö todella koulu purkaa 

Oppilaat keräsivät plakaattinsa ja jättivät ne kaupunginta-
lolle, toimitettavaksi heidän terveisinään kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittilalle.

ja rakentaa uusi koulu tilal-
le. Yhtenä vaihtoehtona oli 
myös niin sanotun viipale-
koulun rakentaminen väliai-
kaistiloiksi. Sen kustannus-
arvio oli ollut 250 000 euroa. 
Siitä ajatuksesta luovuttiin ja 
ne rahat riittävät lähes yh-
den rakennuksen korjauk-
seen. 

Homemikrobeja ei ole 
löytynyt

ISS Proko Oy:n tekemät tut-
kimustulokset valmistuivat 
kuukausi sitten ja ne esitel-
tiin 15.3 koulun henkilöstölle 
ja vanhempien illoissa. Tut-
kimustuloksista kävi ilmi, 
että kaupunki selviää yk-
kös- ja kakkosrakennuksen 
perusteellisella korjauksella, 
jotka työt aloitetaan tämän 
vuoden toukokuussa. Ra-
kennusliikkeille on jo lähe-
tetty urakkatarjouspyynnöt, 
jotka avataan 7.4. Silloin sel-
viää kuinka paljon remontti 

Rimminkankaalla alkaa toukokuussa mittava remontti

tulee maksamaan. Tällä het-
kellä kustannusarvio arvioi-
daan asettuvan 500 000 – 600 
000 euron välille. Tutkimus-
tulosten mukaan kiinteistöis-
tä ei löytynyt homemikrobe-
ja, vaan ilmalaatuongelmat 
johtuvat rakennuksen muo-
vimattojen ja tasoitteeseen 
mahdollisesti jääneen kos-
teuden sekä liiman aiheutta-
masta reaktiosta.. 

Viime kesänä tehtiin kol-
mosrakennukseen huonon 
ilmalaatuongelmien vuok-
si remontti. Siitä huolimatta 
tämän talven aikana opetta-

Mielenilmauksen puuhaajat  Sanna Pihlaja (vas) ja Miriam Putula kertoivat porukoiden puhuneen jo pidemmän ai-
kaan siitä että oppilaidenkin tulisi tehdä jotain. 

Rimminkankaan oppilaat kyllästyivät asioiden etenemiseen ja järjestivät ulosmarssin. Ulosmarssi päättyi kaupungintalolle.

jat ja oppilaat ovat oirehti-
neet sisäilmalaadun vuoksi. 
Tutkimuksissa selvisi, että 
epäkohdat johtuvat ongel-
mia sisältävästä ilmastoin-
nista. Näin kaupunki tulee 
uusimaan välittömästi kol-
mosrakennukseen ilmas-
tointikoneiston, vaikka se ei 
ole kuulunut aikaisemmin 
suunnitelmiin.

Kaupungin päättäjien 
mukaan tiedottamisessa on 
ollut puutteita. Tosin kysees-
sä oleva asia on elänyt koko 
ajan ja päättäjät ovat halun-
neet odottaa äskettäin val-
mistuneet tutkimustulokset, 
jonka jälkeen on tullut val-

miudet tehdä päätöksiä ja 
myös niistä tiedottamaan.

Kaupungin edustajat lu-
pasivat tiedottamisessa ai-
kaisempaa aktiivisempaa 
otetta. Uutena asiana luvat-
tiin tiedottaa myös suoraan 
oppilaille, kun tähän saak-
ka on luultu riittävän henki-
lökunnalle ja vanhempain il-
loissa tiedottaminen. 

Tiedotustilaisuus ei kui-
tenkaan riittänyt oppilaille, 
vaan siitä huolimatta he nä-
kivät vielä tarpeellisena to-
teuttaa aikaisemmin pää-
tetty mielenosoitusmarssi 

Rimminkankaalta kaupun-
gintalolle, jossa kuitenkaan 
yhteensattumista johtuen ei 
ollut ketään vastaanottamas-
sa mielenilmaukseen osal-
listuneita oppilaita. Niinpä 
nuoret jättivät terveisensä 
viranhaltijoille ja päättäjille 
kaupungintalon aulaan. Is-
kulauseina olivat muun mu-
assa: ”Särkee päätä, särkee 
päätä”, ”Me päätetään mis-
sä vanhainkodissa te tulette 
olemaan”. 

Heimo Turunen, 
kuvat Ensio Koivula
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Oulunkaaren kuntayhty-
män mielestä alueen logis-
tiikassa keskeistä on päätie-
verkon eli valtateiden 4, 22 
ja 20 kehittäminen. Myös 
alemman asteen tieverkkoa 
tulee kehittää erityistarpei-
ta kuten puu-tavara-, tur-
ve- ja maatalouskuljetuk-
sia sekä matkailua silmällä 
pitäen. Tällaisia teitä ovat 
muun mu-assa yhteydet 
Syötteen matkailualueelle 
ja Koillistie sekä Tannilan-, 
Siuruan- ja Oijärventiet.

Liikenteen kehittämisen 
tulisi tukea matkailukes-
kusten toimintaympäristöä. 
Pitäisi olla esimerkiksi pa-
rempia joukkoliikenneyh-
teyksiä Oulun lentoasemal-
ta sekä Oulun rautatie- ja 
linja-autoasemille että lä-
hikuntiin ja niiden matkai-
lukeskuksiin. Kehittämistä 
löytyy myös työmatkalii-
kentees-sä Oulunkaaren jä-
senkuntien ja Oulun välil-
lä. Tulisi pohtia esimerkiksi 
erilaisten lippujen yhtenäi-
tämistä ja seutulippujen 
toimialueen laajentamista.

Kuntayhtymä toivoo, 
että jatkossa maakuntata-
solla panostetaan laajakais-
tayhteyksien kehittämiseen 
koko alueella. Lisäksi tulisi 

varautua raideliikenteen yh-
teyksien parantamiseen ja 
hyödyntämiseen. 

Kuntayhtymän hallituk-
sen hyväksymässä lausun-
nossa muistutetaan, että 
yhdyskuntarakenteiden ke-
hittämisen tulee tukea maa-
kuntien elinvoimaisuutta. 
Oulunkaaren mukaan lii-
kennestrategian visiossa tu-
lisi konkreettisesti linjata, 
että yhteyksiä ja kuljetuksia 
kehitetään nopeiksi ja tehok-
kaiksi ottaen huomioon pit-
kät etäisyydet ja harva asu-
tus. Kehittämisessä tulisi 
hyödyntää parhaita saatavil-
la olevia tekniikoita. Lisäk-
si kuntayhtymä toivoo, että 
yksityisteiden kehittäminen 
lisätään strategiaan. Kehittä-
mistä on muun muassa yksi-
tyisteiden hallinnon toimin-
tatapojen yhtenäistämisessä.

Oulunkaaren kuntayh-
tymä perustaa lausuntonsa 
vuoden alussa hankkimaan-
sa Iin, Pudasjärven, Vaalan 
ja Utajärven aluetta koske-
vaan logistiikkaselvitykseen. 
Selvityksen yhtenä jatkotoi-
menpiteenä kuntayhtymä 
aikoo tehostaa jäsenkuntien-
sa palveluliikennettä yhdis-
tämällä henkilö- ja tavara-
kuljetuksia.

Palveluliikennettä tehostetaan henkilö- 
ja tavara-kuljetuksia yhdistämällä

E-kirjeet, 
verkkopalkkalaskelmat 
ja ostolaskujen 
välityspalvelut 
Enfo Oyj:ltä

Oulunkaaren kuntayhtymä 
on kilpailuttanut kuntayhty-
män omien sekä kuntayhty-
mään kuuluvien peruskun-
tien (Ii, Pudasjärvi, Simo, 
Utajärvi ja Vaala) e-kirje, 
verkkopalkkalaskelma ja os-
tolaskujen välityspalvelu. 
Kilpailutus käsitti sähköisten 
myyntilaskujen, tiedotteitten 
ja verkkopalkkalaskelmien 

sekä sähköisten ostolaskujen 
välityspalvelusta kokonais-
palveluna. 

Oulunkaaren kuntayhty-
män kuntapalvelutoimisto 
vastaa kuntayhtymän omi-
en sekä peruskuntien myyn-
tilaskujen, palkkojen, sekä 
tiedotteitten toimittamises-
ta. Pudasjärven kaupunki 
tuottaa koko kuntayhtymäl-
le paperisten ostolaskujen 
skannauspalvelun. Ostolas-
kuja tuli viime vuonna noin 
80.000 kpl, joista noin 25.000 
kpl saapui verkkolaskuina. 
Vuoden 2012 alusta koko 
Oulunkaaren alueella on 

päätös siirtyä yksinomaan 
sähköisten verkkolaskujen 
vastaanottoon. 

Simossa ei ole vielä säh-
köistä ostolaskujen kier-
rätystä, mutta arvioitu 
aloitusajankohta on touko-
kesäkuussa 2011.

Tarjouksia tuli kuudel-
ta eri yritykseltä. Tarjousten 
vertailujen jälkeen Oulun-
kaaren yhtymähallitus päät-
ti hankkia ostolaskujen vä-
lityspalvelut edelleen Enfo 
Oyj:ltä sekä samalta toimijal-
ta myös e-kirje ja palkkalas-
kelmat. 

Sähköiseen laskutuk-
seen kannattaa jo val-
mistautua

Oulunkaaren kuntayhtymän 
hankintapäällikkö Jouni Piri 
Pudasjärveltä kertoi, että os-
tolaskujen skannaus jatkuu 
Pudasjärvellä niin pitkään, 
kuin ostolaskut saapuvat pa-
perisina. Oulunkaaren kun-
tayhtymä ja peruskunnat 
ovat tehneet päätöksen, että 
vuoden 2012 alusta ei pape-
risia ostolaskuja oteta enää 
vastaan. Tämä tietenkin vai-
kuttaa skannauspalvelun 
osalta tehtävään palveluun, 
josta vapautuu resursseja. 

Ostolaskujen skannausta 
hoitaa tällä hetkellä kaksi 
henkilöä. Näiden henkilöi-
den osalta joudutaan teh-
tävät järjestelemään uudel-
leen, totesi Piri.

-Paperiset ostolaskut 
ovat pikkuhiljaa olleet vä-
henemässä. Kampanjointia 
jatketaan koko tämän vuo-
den, tähän kuuluu myös 
tiedottaminen sekä myö-
hemmin järjestettävät tilai-
suudet, jotta vuodenvaih-
teessa tuleva muutos ei olisi 
niin suuri. Toivonkin, että 
yritykset, joilla on käytössä 
omia laskutusjärjestelmiä, 
päivittäisivät omat järjes-
telmät ja ottaisivat sähköi-
set laskutusominaisuudet 
käyttöön mahdollisimman 
pian. Pankit antavat tietoa 
ja tukea siirtymisessä säh-
köiseen laskutukseen. Pie-
nemmät toimijat, joilla ei 
ole omia laskutusjärjestel-
miä, kannattaa myös olla 
yhteydessä omaan pank-
kiin. Sitä kautta myös hei-
dän laskutusasiat saadaan 
hoidettua. (ht)

Harva-hankkeen jatko tärkeä myös vaalien jälkeen
Sisäasiainministeri Anne 
Holmlund teki Kokoomuk-
sen vaalikiertueella pika-
vierailun Pudasjärvellä tiis-
taina 22.3. Pudasjärven 
kaupungintalolla järjeste-
tyn tapaamisen keskustelu-
jen aiheet liittyivät keskei-
sesti harva-alueen ongelmiin 

ja erityisesti arjen turvalli-
suuskysymyksiin. Sisäasi-
ainministerinä Holmlund on 
osallistunut harva-hankkeen 
tavoitteiden eteenpäinvien-
tiin. Hän totesikin, että har-
va-alueiden asiaa on syytä 
pitää keskeisesti esillä vaa-
lien jälkeisen hallituksen oh-

jelmaneuvotteluissa. Näin 
asia pysyisi myös seuraavan 
hallituksen listalla. 

-Voidaan kysyä mikä on 
harva-alue? Sen toiminta-
alue pitäisi määritellä laissa, 
totesi kehittämisjohtaja Mik-
ko Kälkäjä. Hänen mukaan 
harva-alueiden palvelujen 

järjestäminen on paljolti lain-
säädännöllinen kysymys, 
koska uudella tavalla toimit-
taessa joudutaan ylittämään 
hallintorajoja ja jopa nykyi-
sen lainsäädännön rajoja. 

Tervetulosanoissaan Pu-
dasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Eero 

Ministeri Anne Holmlundille (keskellä) Pudasjärven kaupungin terveisiä olivat kertomassa kehittämispäällikkö Mikko Kälkäjä, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, joka käyttää juuri tilaisuuden avauspuheenvuoroa sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Tihinen. 
Paikallisen kokoomuksen edustajina olivat ministerivierasta vastaanottamassa muun muassa yhdistyksen puheenjohtaja Antero Kokko ja kaupunginvaltuutettu Aune Ekdahl. 

Oinas-Panuma muistutti 
harva-hankkeen lähteneen 
liikkeelle Pudasjärven aloit-
teesta. Kaupunginjohtaja 
Kaarin Daavittilan puheen-
vuorossa esille tulivat myös 
Pudasjärven sosiaali- ja ter-
veyspalvelut, joihin kaiva-
taan ”rauhoitusaikaa”, jot-

ta pystyttäisiin rauhassa 
miettimään seuraavien toi-
mintojen järjestämistä. 

Kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Paavo 
Tihinen kaipasi lisää selke-
yttä kuntarahoitukseen.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt 
Oulunkaaren kuntayhtymältä lausuntoa 
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-
Pohjanmaan yhteisestä liikennestrategia 

KAKEPOLI:sta. Lausunnon antoi 23.3. 
kokoontunut kuntayhtymän hallitus.

”Toivon, että yritykset, joilla on käytös-
sä omia laskutusjärjestelmiä, päivittäisivät 
omat järjestelmät ja ottaisivat sähköiset las-
kutusominaisuudet käyttöön mahdollisim-
man pian. Pankit antavat tietoa ja tukea 
siirtymisessä sähköiseen laskutukseen.” 
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Suomalais-ugrilaisia kansoja 
on noin kolmisenkymmen-
tä, jossa on asukkaita lähes 
25 miljoonaa. Meillä tunne-
tuimpia ovat unkarilaiset, 
karjalaiset, saamelaiset, suo-
malaiset, virolaiset, udmur-
tit, marit ja komit. 

Pudasjärvellä järjestettä-
vä jo perinteinen kulttuu-
riviikko, 7.-13.4., keskittyy 
juuri komilaisten kanssa teh-
tävään kulttuuriseen yhteis-
työhön. Viikon teemana on 
suomalais-ugrilainen perin-
ne - johtoajatuksena paluu 
omaan perinteeseen.

Kulttuuriviikolla järjes-
tetään Kurenalustan kou-
luilla Teemanäyttely suo-
malais-ugrilaisuudesta, 
Keramiikkatyöpajat, Tai-
kinasta Taidetta –työpajat, 
”Tanssia Tähkän Tahtiin” 
tanssityöpajat sekä Taidekil-
pailu ”Esivanhempien testa-
mentti”, joka on suuri yhteis-
työprojekti ystävyysmaiden 
välillä.

Kulttuuriviikon järjeste-
lyistä vastaa työryhmä, jos-
sa ovat Marja-Leena Törrö, 
Birgit Tolonen, Jaana Valko-

la, Ensio Koivula ja Kari Koi-
vula. Pudasjärvellä on ollut 
jo pitkään yhteistyötä komi-
laisten kanssa juuri kulttuu-
rin saralla. Komin tasavalta 
on kooltaan lähes samanko-
koinen Suomen kanssa. Pu-
dasjärven ystävyysalue on 
nimeltään Syktyvdin pii-
ri. Ystävyyssopimus solmit-
tiin vuonna 2009 syksyllä, 
suomalais-venäläiseen kult-
tuurifoorumin yhteydessä. 
Kaupunkien hallintojen väli-
nen sopimus on antaa hyvän 
pohjan tehdä monipuolista 
yhteistyötä sukulaiskanso-
jen välillä, kertoi Pudasjär-
ven kaupungin kulttuurioh-
jaaja Birgit Tolonen. 

-Yhteistyöhön vaikutta-
neita henkilöitä ovat olleet 
Komista Valerij Toropov, 
varsin arvostettu kulttuu-
rivaikuttaja koko Venäjän 
maalla ja suuri Pudasjärven 
ystävä sekä Lilija Chupryna 
kansainvälisen ja alueellisen 
yhteistyönosaston osasto-
päällikkö Venäjän federaa-
tion suomalais-ugrilainen 
kulttuurikeskuksesta. Pudas-
järveltä yhteistyössä ovat ol-

Suomalais-ugrilaisuutta 
vaalitaan kulttuuriviikolla

leet mukana kulttuuritoimi, 
kansalaisopisto ja koulutoi-
mi.Pudasjärvisiä nuoria on 
osallistunut Kansantaidekes- 
kus Zaranin taideleirille ja 
taideopettajat ovat vierail-
leet Pudasjärvellä. Myös 
näyttelyvaihtoa on ollut, vii-
meksi kesällä 2010. 

Parhaat työt kansain-
väliseen näyttelyyn
Jotta suomalais-ugrilaisten 
ja samojedi kansojen kan-
santaide säilyisi ja tulisi suo-
sitummaksi, Venäjällä jär-
jestetään VII kansainvälinen 
näyttely, lasten taidekilpailu 
”Esivanhempien testament-
ti”, joka perustuu legendoi-
hin, kansantaruihin, ja suo-
malais-ugrilaisten kansojen 
satuihin. 

Kilpailu antaa nuorelle 
sukupolvelle mahdollisuu-
den kehittää luovuuttaan 
ja nähdä kauneutta maail-
massa. Se antaa myös mah-
dollisuuden näyttää suo-
malais-ugrilaisten kansojen 
omaperäisyyden, heidän le-
gendojensa kauneuden ja ai-
nutlaatuisuuden, sadut, kan-
santarut, riitit ja juhlat lasten 
taiteellisen luovuuden avul-
la, sekä auttaa ymmärtämään 
perinteisen kulttuurin uudet 
tuulet. Järjestäjinä ovat Ve-
näjän valtiollinen kansantai-
teentalo, Venäjän Federaa-
tion suomalais-ugrilainen 
kulttuurikeskus, Suomalais-
ugrilaisten kansojen neuvoa 
antava komitea sekä Venä-
jän Federaation suomalais-
ugrilaisten kansojen yhdis-
tys. 

Pudasjärven kulttuurivii-
kon annista on tarkoitus ke-
rätä parhaat toteutukset ja 
lähettää ne kilpailuun mu-
kaan.
(ek)

Arvostettu kulttuurivaikuttaja ja suuri Pudasjärven ystävä 
Valerij Toropov sekä kansainvälisen ja alueellisen yhteis-
työnosaston osastopäällikkö Lilija Chupryna.

Tulossa on ainutlaatuinen 
musiikkielämys, sillä Rinne-
ravintola Pärjänkievarin la-
valle nousee lauantaina 2.4 
oululainen Mustana Band, 
jossa on mukana 11 henkeä.  

Latin rockin kuninkaan 
Carlos Santanan ikivihrei-
tä versioivia yhtyeitä ei ole 
Suomessa aikaisemmin juu-
ri nähty. oululainen Musta-
na Band tarjoaa tähän virkis-
tävän poikkeuksen. Vuoden 
2006 lopulla alkunsa saanut 
11-miehinen kokoonpano 
syntyi rumpali Ari Musto-
sen pitkäaikaisesta haavees-
ta soittaa Santanan kappalei-
ta suurella kokoonpanolla. 
Osaavista oululaismuusi-
koista koottu orkesteri suo-
rittikin ensiesiintymisensä 
vuoden 2007 alkupuolella ja 
on jatkanut keikkailua siitä 
saakka saavuttaen vankkaa 
nimeä Pohjois-Suomessa. 

Perinteisen rockbän-

din kattausta on vahvistet-
tu puhallin- ja rytmisektioil-
la, jotka laajentavat yhtyeen 
soundin uusiin sfääreihin ja 
antavat kappaleille aimo an-
noksen laajempaa tulkintaa. 
Lattarimausteet siellä tääl-
lä elävöittävät kokonaissoin-
tia ja täydentävät laulusolis-
tien Junnu Sippolan ja Nina 
Valkaman yhteispeliä. Yh-
tyeen soundi onkin muhkea 
ja erottuu edukseen, onhan 
muusikoitakin kaksinkertai-
nen määrä useampiin mui-
hin yhtyeisiin verrattuna. 

Yhtye on keikkaillut koko 
olemassaolonsa ajan tasaises-
ti Pohjois-Suomessa esiinty-
en erilaisissa tapahtumissa, 
festivaaleilla, yksityistilai-
suuksissa sekä ravintoloissa. 
Keikkojen tavaramerkiksi on 
alusta saakka muodostunut 
tiukan soitannan lisäksi en-
nen kaikkea railakas, tans-
sittava meininki: lattarirock 

menee lantioon kuin varkain 
eikä keikoilla synkistellä la-
van kummallakaan puolella. 
Santanan klassikkojen lisäk-
si ohjelmisto koostuu rockin 
ikivihreistä, jotka on sovitet-
tu suurelle yhtyeelle. Mus-
tana onkin ennen muuta li-
vebändi, jonka keikat ovat 
keränneet laajan ja uskolli-
sen kuulijakunnan sekä van-
kan esiintyjän maineen.  

Yhtye koostuu pitkän lin-
jan muusikoista, joilla on 
taustallaan useita eri ko-
koonpanoja vuosien var-
relta. Kokemuksen tuoma 
varmuus mahdollistaakin 
kokonaisvaltaisen live-elä-
myksen tarjoamisen. Mus-
tanan keikoilla ei murjote-
ta, siitä lattaripainotteinen 
tanakka rock pitää huolen. 
Tervetuloa!

Pekka Kimpimäki

Ainutlaatuinen musiikkielämys 
Pärjänkievarissa

Tule keskustelemaan ja kannustamaan 
kisailussa Keskustan ehdokkaita 

Pudasjärven torilla 
la 2.4.2011 klo 12.00-15.00

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö.

Tarjolla lettukahvia ja makkaraa 
sekä lapsille hoijakka

Vaalit lähestyy!
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Aston
auto
DVD
7” näytöllä

Autostereot
CD/RDS

7950
MP3
UBS+SD

6950

Aston
ulkoantenni
47 elementtiä

3790

Invertteri
12V > 230V
150W

119,-

Telefunken
paristopakkaus

20 kpl

995
HOX!

Ruuviväännin
kaupan päälle

Avec vedenkeitin
1,5 L, teräs, 2000W

1690

Simbo digiaalinen keittiövaaka

1490

Simbo ladattava 
rikkaimuri

3950

BaByliss
hiusten-
leikkaus-
kone
ladattava

2950

2990

Ilmakivääri  

4950

Aston
upotettavat 
kaiuttimet
170W

1990
500W

3950

HOX! Kiikaritähtäinkaupan päälle

Invertteri 
12V > 230V
300W

3950
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Suomen harmaahirvikoi-
rajärjestön ja Oulun seu-
dun hirvikoirayhdistyksen 
järjestämä erikoisnäyttely 
pidettiin Muhoksen Riis-
tanhoitoyhdistyksen am-
pumaradalla, lauantaina 
26.3.2011.

Näyttelyyn oli ilmoitet-
tu 120 koiraa: norjan har-
maahirvikoiria 47, jämt-
lanninpystykorvia 68, 
valkoisia ruotsinhirvikoi-
ria 4 ja hälleforsinkoiria 1 
kpl. Yhtään mustaa norjan-
hirvikoiraa ei valitettavasti 
kehässä nähty.

Tuomareina toimi jämt-
lanninpystykorvalla ja val-
koisella ruotsinhirvikoiral-
la Raimo Viljanmaa, norjan 
harmaallahirvikoiralla ja 
hälleforssinkoiralla Teuvo 
Kangas.

Pudasjärveltä näyttelys-
sä oli kuusi koiraa. Parhai-
ten pudasjärvisistä pärjäsi 
valkoinen ruotsinhirvikoira 
Mäkipellon Blondi Kris-
se, joka oli rotunsa paras, 
sai sertin ja oli koko näyt-
telyn 3.

Järjestäjillä oli suhteet il-
manhaltijoihin kunnossa, 
sillä aurinko paistoi koko 
päivän. Muutenkin näytte-
ly oli hyvin järjestetty koi-
ria ja omistajia ajatellen, ti-

SHHJ:n erikoisnäyttely 
Muhoksella, lauantaina 26.3.-11

laa oli riittävästi kaikille. Ei 
tarvinnut koiran eikä isän-
nän kiristellä hampaita. 
Lämpimästä kahviosta saa-
tiin kahvit, munkit ja sekä 
herkullista keittoa. 

Näyttelyn  
kauneimmat:
Jämtlanninpystykorva
Löytöpolku Köpi, s. 
13.10.2009, i. Ike, e. Löy-
töpolku Ronja, kasv. Aar-
re Pöllänen, Kuhmo, om. 
Salla&Seija Sumiloff,Vaala 
ERI1, SA, PU1, SERT,ROP,  
BIS1

Norjan harmaahirvikoira
Savulahden Sero, s. 
17.3.2010, i. Ansakaar-
ron Osku, e. Lehtikankaan 
Nita, kasv. Eero Heikkinen, 
Vartiala, om. Janne Ylita-
lo Typpö ERI1, SA, PU1, 
SERT, ROP, BIS2

Valkoinen 
ruotsinhirvikoira
Mäkipellon Blondi Krisse, 
s. 16.6.2010, i. Reko, e. Rul-
likan Ad Minttu, kasv. Ka-
tariina ja Markku Savolai-
nen, Luikonlahti, om. Kati 
Saukko, Kokkokylä ERI1, 
SA, PN1, SERT, ROP, BIS3.

NÄYTTELYSANASTOA

Arvosteluluokat
VET = veteraani ikäinen, yli 8 vuotta
VAL= koirille, jotka jo ovat muotovalioita
KÄY= koirille, joilla on vaadittava käyttötulos. 
Iältään 15 kk - ei ylärajaa
AVO= koirille iältään 15 kk - 7 vuotta
NUO = koirille iältään 15 kk -  2 vuotta
JUN =  koirille iältään  9 kk - 18 kk
pentu =  koirille iältään 5-7 kk ja 7-9 kk epävirallinen luokka

Tulokset ja nauhan väri
ERI =  Erinomainen = punainen
EH = Erittäin Hyvä = sininen
H = Hyvä = keltainen
T = Tyydyttävä = vihreä
EVA = Ei Voida Arvostella = ruskea
HYL = Hylätty = harmaa
SA = Sertifikaatin arvoinen = vaaleanpunainen
KP = Kunniapalkinto = Liila
Luokka Sijoitukset
1. punainen
2. sininen
3. keltainen
4. vihreä

SERT= Sertifikaatti
PN =Paras Narttu
PU = Paras Uros
ROP = Rotunsa Paras
VSP = Vastakkaisen Sukupuolen Paras
RYP =Ryhmän paras
BIS = Näyttelyn paras
FI MVA = Suomen MuotoVAlio = punavihreä

Kokkokylän kaunein Mäkipellon Blondi Krisse.

Kuluvan viikon lauantaina 
2.4. pidetään Ranuan Kuu-
kasjärvellä Maalaismarkki-
nat. Tapahtuma alkaa klo 
10 ja loppuu klo 15. Markki-
nat järjestetään nyt kolmatta 
kertaa. Markkinat ovat löy-
täneet paikkansa niin paik-
kakuntalaisten kuin kauem-
paakin tulleiden joukossa; 
viime vuonna kävijöitä oli 
runsaat 700. Markkinoiden 
kantavana ajatuksena on 
nostaa esiin maaseudun vah-
vuuksia; rikasta luonto- ja 
maalaisympäristöä, yhdessä 
tekemisen iloa sekä elävää 
kulttuurihistoriaa. Markki-
noilta kertyneet varat ohja-
taan vanhempainyhdistyk-
sen kautta koulun käyttöön.
Tänä vuonna markkinoiden 
teemana on lähiruoka. Oh-
jelmatarjonnassa tämä nä-
kyy monella tavalla. Vanhat 
tutut, hyviksi havaitut koh-
teet on säilytetty ohjelmassa. 
Koulun rannassa on Ranu-
an kunnan uljain pulkkamä-
ki. Ylösmenosta ei tarvitse 
huolta kantaa. Moottorikelk-
kakuljetus on järjestetty ja 
hissilipun hinta ei päätä hui-
maa. Koulun pihassa käys-
kentelee lampaat, lehmät 
ja kanat vapaasti. Poroaje-
luun ja talutusratsastukseen 
on myös mahdollisuus. Nä-

län yllättäessä voi nauttia lä-
hialueen raaka-aineista val-
mistettua lihakeittoa. Grillit 
ja vohveliraudat ovat kuu-
mina ja tuoremunkkikahvit 
ei liene huono palanpaini-
ke suolapalan päälle. Sisä-
tiloissa järjestetään perin-
teisiä työnäytöksiä, mm. 
separointia ja kirnuamista.  
Maaseudun Parhaat-myy-
jäispöydässä on tarjolla mo-
nenlaisia herkkuja. Lapsille 
on oma leikki- ja askartelu-
paja, jonne perheen pienet 
voivat jäädä toviksi touhua-
maan. Sisätiloissa on myös 
valokuvanäyttely, kylien 
esittelyohjelma (klo 14.30), 
lähiruokateemaan liittyvät 
pisteet ja paljon muuta.  
Markkinaorganisaatiossa 
ovat mukana Kelankylän, 
Kuukasjärven ja Petäjäjärven 
kylätoimikunnat, Kuukas-
järven koulu, Kuukasjärven 
koulupiirin vanhempainyh-
distys, Kuukasjärven Maa-
talousnaiset sekä paikallinen 
metsästysseura. Markkinat 
ovat oiva osoitus yhteistyön 
voimasta. Ja mikä tärkein-
tä – markkinat ovat hyvän 
mielen tapahtuma, josta jää 
hyvä mieli niin järjestäjille 
kuin kävijöillekin.

Susanna Lohi

Maalaismarkkinat Ranuan 
Kuukasjärvellä

PMC-Pudasjärvi on vuon-
na 2007 perustettu mootto-
ripyöräkerho ja tällä hetkellä 
kerhossa jäseniä on reilu 70. 
Kerhotilat sijaitsevat Pudas-
järven Rantatiellä, jossa on 
mahdollisuus myös pyörien 
talvisäilytykseen.

Ajokauden aikana ker-
ho järjestää erilaisia tapah-
tumia ja yhteisajoja. Tänäkin 
vuonna perinteisesti läh-
demme myös Vappuajoon, 
sään niin salliessa, keskus-
tasta Raksilan kautta Mu-
hokselle, jonne kerääntyy 
parhaimmillaan toistatuhat-
ta pyörää. Toukokuun alus-
sa pyörien keulat osoittavat 
kohti Kemoran moottorira-
taa ja siellä opettajan johdol-
la päästään harjoittelemaan 
turvallista kaarreajoa sulje-
tulla radalla. Toukokuussa 
on myös jokavuotinen ker-
hon oma ruosteenpoisto- ja 
ajoharjoittelupäivä Pudas-
järven lentokentällä. 

Yhtenä suurimpana ta-
pahtumana PMC järjestää 
tänä vuonna jo kolmatta ker-
taa kaikille pyörämerkeil-
le avoimen kokoontumisen, 
MP-Huippuajot 22.-24.7. Ta-
pahtuma järjestetään yhteis-

Moottoripyöräkerholla 
edessä aktiivinen 
kevätkausi

Puheenjohtaja Esko Valkola ja varapuheenjohtaja Vesa 
Tihinen.

työssä Hotelli Iso-Syötteen 
kanssa ja yhteistyökump-
paneina on myös muita pu-
dasjärvisiä yrityksiä. Moot-
toripyöräilijöitä on saapunut 
paikalle ympäri Suomen, en-
simmäisessä kokoontumi-
sessa vuonna 2009 oli 250 
osallistujaa ja viime kesänä 
350.

Nämä ja paljon muuta yh-
teistä tekemistä on luvassa 
tulevalle ajokaudelle.

Valkola jatkaa pu-
heenjohtajana
Kerhon kevätkokous pidet-
tiin 11.3. Kokous päätti hal-
lituksen jatkavan samassa 
kokoonpanossa, eli puheen-
johtajana jatkaa Esko Val-
kola, varapuheenjohtajana 
Vesa Tihinen, varsinaisina 
jäseninä Janne Kokko, Rai-
mo Valkola, Satu Piri-Tihi-
nen, Tuomas Oravainen ja 
Mikko Nevakivi sekä varajä-
seninä Marjut Valkola, Ulla 
Ikonen ja Maritta Timonen, 
josta rahastonhoitajana jat-
kaa Ulla ja sihteerinä Marit-
ta.

Satu Piri-Tihinen

Rantatien kerhotiloissa on kerholaisten pyörillä säilytys-
paikka

MTK järjestää 5.4.2011 valta-
kunnallisen toimintapäivän 
teemalla ”Tiedätkö, mistä 
ruokasi on peräisinPudasjär-
ven maataloustuottajat osal-
listuu valtakunnalliseen

”Tiedätkö tuokasi alku-
perän” -tapahtumaan tarjo-
amalla nisukahvit ja infoa ti 
5.4. klo 10-15 K-Supermarke-
tin edessä.

Kampanja vaatii ruoka-
pakkauksiin selkeitä ja lu-
ettavissa olevia alkuperä-
merkintöjä. Kuluttajalla on 
oikeus tietää ruoan alku-
perä. Tutkimusten mukaan 
suomalaiset haluavat syödä 
kotimaista, lähellä tuotettua 
ruokaa. Kampanja nostaa 
esille suomalaisen ruoan al-
kuperämerkit: Joutsenlippu-
merkki, suomalaisen ruoan 
alkuperämerkki, Sirkkalehti-
merkki, puutarhatuotteiden 
alkuperämerkki.  

MTK haluaa myös muis-
tuttaa kotimaisten valintojen 
merkityksestä mm. heikois-

sa kantimissa painiskeleval-
le kotimaiselle lihantuotan-
nolle.

Kampanja käynnistyy 
useilla paikkakunnilla liit-
tomme alueella yhtä aikaa. 
Luettelo paikkakunnista 
osoitteineen ja yhteyshenki-
löineen löytyy mtk:n netti-
sivuilta. 

Toimintapäivänä MTK:n 
jäsenet keräävät markettien 
edustoilla nimiä adressiin, 
jossa vaaditaan ruoan alku-
perän parempaa merkitse-
mistä. Adressi toimitetaan 
Suomessa toimiville elintar-
vikeyrityksille ja alan päät-
täjille. Adressi avataan myös 
verkkoon.

Kuluttajille tapahtu-
mapaikoilla jaetaan mm. 
suurennuslaseja, joiden 
toivotaan helpottavan ku-
luttajaa löytämään pakka-
uksesta ruoan alkuperä. Toi-
mintapäivä on osa järjestön 
laajempaa kotimaisuuskam-
panjointia.

MTK kampanjoi ruoan alkuperä-
merkintöjen puolesta Pudasjärvellä
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Lukijan kynästä

Televisiosta nähtyä:
Ruben Stillerin juontamissa TV-ohjelmissa Pressikulbis-
sa tulee toistamiseen mielestäni kyseenalaista kielenkäyt-
töä. Esimerkkinä lyhennelmä Perussuomalaisista ”Per-
sut”. Äly hoi, älä jätä! Kallupit osoittavat kannatuksen 
nousua Perussuomalaisille.

Alvar Heikkilä

Pudasjärvi-lehdessä oli Metsäteema ja sivulle oli laitettu 
eläinpuiston karhuja. Mitä yhteistä eläinpuiston kesykar-
huilla ja metsäteemalla on?

kysyy nimim. Ihmetellen

Karhuja metsäteemassa

Vastaus nimimerkille Ihmetellen
Pudasjärvi-lehden nro 12 olleessa Metsäteemasivuilla oli 
karhunpentuja puussa, jotka olen kuvanut Venäjän rajal-
la Suomussalmen Martinselkosessa, oikeassa erämaassa. 
Kuvien karhunpennut eivät olleet siis kesyjä eläinpuiston 
lemmikkejä, vaan oikeita villikarhuja omassa elinympä-
ristössään. Toki kuvasin karhuja kopista. 

Metsäteema sivujen taiton  ja ideoinnin sekä suunnit-
telun on tehnyt Pudasjärvi-lehden uusi työntekijä, Min-
na Toikka, ja hänen ideansa laittaa karhut lehden sivuil-
le oli mielestäni ideana oikein hyvä, osoittaa luovuutta ja 
toteutus sivuilla tyylikäs ja huomiota herättävä, kuten on 
ollut tarkoituskin. Karhuthan elävät metsissä ja lehden si-
vulla karhujen tarkoitushan on muistuttaa, että metsässä 
kasvaa muutakin kuin puuta. 

Paitsi että karhu on upea kuvattava luonnossa, on sillä 
käänteinenkin puoli. Sehän on kuitenkin petoeläin, joka 
aiheuttaa myös tuhoja, porotalousalueella kun eletään.

Ainakin metsäteemasivut on huomattu, koska karhu-
kuvista on tullut muutakin palautetta - myös myönteis-
tä.

Eila Lahtinen
toimitusjohtaja
PUDASJÄRVI-LEHTI

ps. Pudasjärvi-lehden  www-sivuilla on karhunkuvaus-
retkestä (vuoden 2009 lehden nro 16, sivu 7) Rauni Räisä-
sen tekemä kertomus. Olin Raunin ja Mikon kanssa kuva-
usretkellä. Kuvasimme karhuja, karhunpentuja puussa, 
maassa, isoja karhuja, pikkukarhuja ja siltä väliltä. Kuvia 
tuli otettua satoja. Lehden 16/2009 sivulla on 10-vuotiaan 
Mikon kuvaamana samaisia pentuja puussa.

Erään pakkasaamun aamulenkin ajatuksia ja huomioita 
oman kotikaupungin hyvistä asioista, joita tulee mieleen. 
Luonnossa joen rannalla ja jäällä kulkiessa aamuauringon 
jo noustua ja valaistua jokirannat ja puhtaan valkoisen lu-
men, sitä katsellessa tulvi mieleen kaikki luonnon kaune-
us ja hiljaisuus, jolloin ajatuksiin hiipi kaikki, mitä hyvää 
meillä täällä rakkaassa kotikaupungissa on. 

Puhtaan luonnon lisäksi meillä on talvisin loistavat la-
dut ulkonaliikkujille, puhtaat kalavedet pilkkijöille, luis-
telukentät nuorille. Ja kun näitä hyviä puolia tässä kerran 
mieleen niin jatketaan sen parissa mitä täällä voi harras-
taa. Meillä on hyvä urheiluhalli, jossa voi nuoret ja kai-
kenikäiset harrastaa mitä monimuotoisimpia kuntojuttu-
ja. Lisäksi meillä on parikin kuntosalia, upea uimahalli, 
joka käy kaiken ikäisille vauvasta vaariin ja vielä kun-
non ja terveyden hoitoon on yksityinen kuntosali, joka 
on vallan mainio kaikkine uusine laitteineen ja mikä pa-
rasta, kaikkiin näihin on järjestetty ohjaajat, jotka jaksavat 
innostaa meitä kaikkia liikunnan pariin ja samalla hoita-
maan omaa kuntoa. Vielä, kun tähän lisää Pietarilan ran-
nan avannon, joka on aina loistavassa kunnossa. Kaiken 
tämän ylläpitäjille ei voi muuta kuin antaa ruusuja sylil-
linen. Ja voi vain todeta, että on itsestä kiinni mitä halu-
aa harrastaa.

Näitä ajatuksia kirjoitteli Linnea.

Mitä hyvää Pudasjärvellä?

Pudasjärven Yrittäjien ke-
vätkokous oli lauantaina 
26.3 Syötteellä. Toimintaker-
tomuksesta kävi ilmi yrittäji-
en vilkas toiminta. Vuoden 
vaihteessa jäseniä oli runsaat 
120. Yrittäjät oli pitänyt esil-
lä yritysvaikutusten arvioin-
tia kaupungin päätösten te-
kemisessä. 

-Suurin osa kunnissa teh-
tävistä päätöksistä vaikut-
taa tavalla tai toisella yritys-
ten toimintaedellytyksiin. 
Yritysten menestymistä voi-
daan tukea arvioimalla pää-
tösten yritysvaikutukset jo 
päätösvalmistelun yhtey-
dessä, on yrittäjien kanta asi-
aan. 

Kaupungin kanssa jat-
kettiin edellisenä vuonna 
aloitettua yhteistyötä jär-
jestämällä aamukahvitilai-
suuksia kaupunginjohdon 
kanssa. Tilaisuuksissa yrit-
täjillä on ollut mahdollista 
esitellä yrityksensä ja tuoda 
esille keskeisimmät asiat toi-
minnastaan. 

Kaupungin järjestämiin 
yrittäjäiltoihin on osallistut-
tu aktiivisesti. 

Puheenjohtaja osallistui 
puheenjohtajien neuvottelu-
päiville ja kunnallisjohdon 
seminaariin. Pudas-järvel-
tä oli runsas osallistuminen 
viime syksynä Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjien vuosi-
kokoukseen Haapavedellä. 
Kesällä tehtiin retki yhdes-
sä MTK Pudasjärven kanssa 
kesäteatteriin Ouluun Top-
pilan Möljälle, jossa oli tv:stä 
tuttu maalaiskomedia ”Vain 
muutaman huijarin tähden”. 

Suurin yrittäjien vuo-
sittainen tapahtuma ovat 
markkinat heinäkuun toi-
nen viikonloppu, jonne osal-
listuu yli 10 000 markkina-
vierasta ja markkinamyyjiä 
oli reilusti yli 100. Vuoden 
merkkihenkilönä palkittiin 

kaupungin kehittämisjohta-
ja Mikko Kälkäjä. 

Liikuntaharrastuksen 
edistämiseksi ja virkistys-
toimintana järjestettiin yrit-
täjien tanssikurssi kolmena 
iltana. Uimahalli Puikkaris-
sa kävijöiden lipun hinnassa 
on yrittäjäyhdistyksen tuki. 
Yrittäjien kirkkopyhä oli hel-
mikuussa. Huhtikuussa oli 
talvitapahtuma Syötteellä, 
johon kuului myös yrittäjäil-
ta ja kevätkokous. Joulun-
avaus järjestettiin yhdessä 
Fortumin ja paikallislehti Ii-
jokiseudun kanssa. Pikku-
joulu ja syyskokous pidettiin 
marraskuun lopulla Niemi-
talon Juustolassa, jossa Pu-
dasjärven Vuoden Yrittäjänä 
palkittiin Niemitalon Juusto-
la yrittäjä Pekka Niemitalo. 

Hallituksen puheenjohta-
jana oli Harri Piipponen ke-
sään saakka ja hänen muu-
tettua kauppiaaksi Iisalmeen 
puheenjohtajuutta jatkoi 
Heikki Parkkila. Hallituk-
sessa olivat jäseninä Aune 

Pudasjärven Yrittäjillä takana 
vilkas toimintavuosi

Yrittäjien kevätkokoukseen ravintola Revontulessa Syötteellä osallistui 14 henkeä. 

Ekdahl, Aki Niemitalo, Timo 
Vähäkuopus, Pekka Kaijala 
ja Pirjo Haapala, joka toimi 
sihteerinä. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien hallituksessa oli viime 
vuonna jäsenenä Harri Piip-
ponen ja tänä vuonna Heimo 
Turunen. 

Kannuksen  
kauppapäivät
Kevätkokouksen jälkeen il-
taa jatkettiin Ravintola Re-
vontulessa yhdessä Kannuk-
sen Yrittäjien kanssa, jotka 
olivat Syötteellä laskettelu-
retkellä. Viihdyttäjinä olivat 
kainuulaiset show-ammatti-
laiset Eero Shcoderus ja Ren-
ne Karppinen ja loppuilta 
kului karaoken merkeissä, 
jossa kummastakin yrittäjä-
yhdistyksestä löytyi taitavia 
ja innokkaita laulajia. 

Kannuksen Yrittäjien pu-
heenjohtaja Maarit Kortet-
maa kertoi, että yrittäjien 

lasketteluretki kevättalvella 
on tullut jo perinteeksi. Pari-
na vuonna on käyty Vuoka-
tissa, mutta nyt valittiin koh-
teeksi Iso-Syöte, jonne tultiin 
perjantai-iltana ja kotimat-
ka tapahtui sunnuntaina. 
Menomatkalla he piipahti-
vat aamupalalle Niemitalon 
Juustolaan ja samalla tapaa-
maan heille tuttua yrittäjää, 
koska Aki ja Katariina Nie-
mitalo olivat usean vuoden 
ajan K-kauppiaina Kannuk-
sessa ennen kotikylään Ki-
pinään muuttoa muutama 
vuosi sitten. 

Kannuksen yrittäjät jär-
jestävät keväällä ja syksyllä 
kauppapäivät yhdessä Les-
tin lehden kanssa, jossa on 
muun muassa yrittäjätori, 
kaikkien kävijöiden kesken 
arvottuja lahjakortteja, mak-
kara- ja kahvitarjoilua Tuk-
kimiehen torilla ja lauantai-
sin lapsille omaa ohjelmaa.

 
Heimo Turunen

Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Heikki Parkkila ja Kannuksen Yrittäjien puheen-
johtaja Maarit Kortetmaa vaihtoivat viirejä yhteisen yrittäjien tilaisuuden aluksi. 
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

VUOKRATTAVANA

Suksiboksi Mont Blank, uuden-
veroinen. Leveys 80 cm. kat-
tokiskokiinnitys, väri harmaa, 
matala keula. Melkein puoleen 
hintaan. Puh. 0400 597700.

Nissan Sunny  vm. 92 uudem-
pi malli. Vikalista haettu, viat 
korjattu. Hyväkuntoinen auto 
HP. 350€ puh. 0440 923 946
 
Myydään sohvakalusto kaksi 
tuolia ja sohva. Aitoa nahkaa, 
hyvät. hp. 150€ Puh. 0440 923 
946.

Jäljellä 2 kpl norjanharmaa hir-
vikoiranpentuja, narttuja. Luo-
vutus viikolla 14. Lisätietoja: 
040-7202333.

Jokavuotiset Hippohiihdot 
27.3. keräsi taas innokkai-
ta  hiihtäjiä Iijoen varressa 
sijaitsevalle Rajamaan hiih-
tomaalle  ottamaan mittaa 
toisistaan. Hippohiihdot jär-
jestää Pudasjärven urheili-
joiden hiihtojaosto yhdessä 
Osuuspankin kanssa, mak-
karoista ja muusta purtavas-
ta vastasi Kongasjärven Ki-
sa-pojat. Yhdessä tekemällä 
saatiin jälleen aikaseksi lois-
tavat kisat. Sääkin suosi ul-
koilua ja paikalla oli hiihtäji-
en lisäksi satapäinen joukko 
kannustajia ja huoltajia.

Ilmoittautuneita oli ker-
tynyt huimat 124, joten jo-
notusta riitti omaa numeroa 
hakiessa. Lähtöjännitystä vä-
reili ilmassa, kun  ensimmäi-
senä hiihtäville 4 -vuotialle 
kiinnitettiin numerolappu-
ja ja ohjattiin lähtöpaikalle 
omaa vuoroaan odottamaan. 
Pieni ylämäki ei näitä huima-
päitä haitannut, vaan maa-
liin tultiin reippaasti posket 
punaisena ottamaan  mitali 

Hippohiihdoissa riitti vauhtia

kaulaan, joka annettiin jokai-
selle osanottajalle lämpimän 
mehun kera.

Seuraavissa sarjoissa 
saattoi jo huomata pientä 
kilpailuhenkeä ja kuulosti-
pa vähän jännittävänkin mi-
ten hiihto kulkee ja luistaa-
ko suksi. Suksia testattiin 
innokkaasti ja lihaksia läm-
miteltiin, jotta tuleva suo-
ristus menisi niin sanotusti 
”nappiin”. Lähtömerkin saa-
tuaan hiihtäjä toisensa jäl-
keen lähti ladulle niin koval-
la lähtökiihdytyksellä, ettei 
kameralla meinannut ku-
vaa saada, eikä sen hitaam-
min maalinkaan nämä tule-
vaisuuden hiihtäjälupaukset 
tulleet. Jokainen suoritus oli 
hieno ja näytti mallia meille 
aikuisille.

Hiihdon jälkeinen näl-
kä ja jano taltutettiin mak-
karalla, lätyillä ja mehulla.. 
Viimeiset tulokset saapuivat 
nopeasti ja kaikkien odotta-
ma palkintojen jako ja arvon-
ta saattoi alkaa. Arvonnas-

sa oli palkintona rattikelkka 
ja sijoittuneet hiihtäjät sai-
vat palkintokorokkeella seis-
ten toisen mitalin jo maalissa 
saadun kaveriksi. Onnistu-
nut tapahtuma keräsi väkeä 
katsomaan ja aurinko läm-
mitti kannustajia ja osallistu-
jia, vaikka kylmä tuuli välil-
lä puhaltelikin.

Jenni Peltoniemi

Valmiina lähtöön.

4-vuotias Eppu Poijula iloi-
sesti suksilla.

Kaikenlaista lumenpudottelua
Pudasjärven alueella.

p. 045 124 3100
Säkki nappanahka paloja, raa-
nulankaa, neulekonelankaa eri 
vahvuisia ja värisiä, kanava-
työ-ja villalankoja, sekä maton 
loimilankaa 2kg yhteishintaan 
80€ puh. 0400 204 476

Rivitalokaksio 2h+kk+sauna 47 m2 
Lakarin alueella. Puh. 040 7487353.

Tarjotaan vuokralle siisti rivitalo-
kaksio Lakarin alueelta. Heti vapaa. 
P. 0407570489

Traktorin takarenkaat 36”, 
kohtuukuntoiset, edullisesti, 
vanteineen, olleet fordissa pa-
riryörinä. Paripyörät 32”, raju-
vanteilla, edullisesti. Nissan 
King Gap vm 91, huippuhyvä 
takaveto sikahalvalla. Laa-
tikkomalli rehuleikkuri Japa 
1300, etukuormaaja kiinnitteet, 
halvalla. Apulannanlevitin, Ylö 
pneuma 800L edullisesti.Em. 
vehkeet ihan hyviä, mutta ovat 
joutilaana. Puh. 044 083 6125

Sija Nimi Tulos
Pojat 4 vuotta 0.1 km 
V
1.Sakari Vengasaho 1.02,0, 
2.Aleksi Vuorma 1.33,0, 
3.Konsta Ritola 2.17,0, 
4.Jaakko Parkkila 2.58,0, 
5.Eetu Illikainen 3.17,0
6.Eppu Poijula 4.10,0, 
7.Roope Laakkonen 
4.41,0, 8.Jere Vengas-
aho 5.12,0 9.Ilja Nieme-
lä 5.19,0, 10.Alex Hiltu-
la 6.37,0
Tytöt 4 vuotta 0.1 km 
V
1.Emma Riepula 1.11,0, 
2.Neea Moilanen 2.04,2, 
3.Jenna Timonen-Nis-
si 2.19,2, 4.Kiira Filppu-
la 2.19,4, 5.Emma Juttula 
2.25,5, 6.Aliisa Siekkinen 
2.30,0, 7.Juulia Vähäkuo-
pus 2.46,6, 8.Selena Ste-
nius 3.02,7, 9.Enni Hir-
vasniemi 3.20,8, 10.Sara 
Leino 3.25,8
Pojat 6 vuotta 0.25 
km V
1.Juuso Keskiaho 3.13,8, 
2.Tomi Alatalo 3.29,1, 
3.Juhana Vengasaho 3.40,8, 
4.Joona Malinen 4.19,7, 
5.Ossi Niskasaari 4.26,3, 
6.Jere Leino 4.33,3, 7.Kal-
le-Aaron Sainsalo 4.33,5, 
8.Ville Vuorma 4.35,5, 
9.Joel-Peter Rautio 5.26,3, 
10.Otto Niemelä 5.28,1, 
11.Juuso Hemmilä5.57,2, 
12.Ville Holappa 5.59,2, 
13.Kaarlo Hirvasnie-
mi 6.19,5, 14.Aleksi Kär-
ki 7.43,2, 15.Teppo Juttu-
la 9.22,4, 16.Arttu Huitsi 
11.02,3
Tytöt 6 vuotta 0.25 
km V 
1.Anu Pigg 3.28,5, 2.Evelii-
na Pesonen 3.31,9, 3.Kris-
ta Herukka 3.56,4, 4.Enni 

HIPPO2011 TULOKSET

Viime lauantain 26.3 futsal-
turnaus Pudasjärven liikun-
tahallilla oli kaikkien aikojen 
tasaisin ja myös hyvätasoi-
nen. Paikalla oli 10 joukku-
etta lähinnä Pudasjärveltä ja 
Oulun seudulta mittelemäs-
sä paremmuuttaan. A-loh-
kon ykkönen oli oululainen 
HC Club VNT, joka voitti 
kaikki ottelunsa päästämättä 
yhtään maalia. Lohkon kak-
konen oli tukiasunnon po-

Varma Nakki rankka-
reilla futsalin voittoon

jista koostunut väriläiskä FC 
Santos, joka hävisi vain HC 
Clubille. B-lohko oli tasai-
sempi. Yksikään joukkue ei 
selvinnyt ilman pistemene-
tyksiä. Lohkon voitti tasape-
lin Varmaa Nakkia vastaan 
pelannut Sählääjät. Varma 
Nakki menetti lohkovoiton 
pelaamalla tasan oululaista 
Haddaweitä vastaan. 
Semifinaaleissa olivat vas-
takkain ensin HC Club VNT 

ja FC Santos. Oululaiset sai-
vat nyt pelinsä käyntiin eikä 
Santosilla ollut sana sijaa. 
Santos ei saanut hyvistä ti-
lanteista huolimatta aikaan 
yhtään maalia, kun taas HC 
Club teki niitä neljä. Turna-
uksen kolmas sija siis HC 
Club VNT:lle. 
Loppuottelussa kohtasivat 
omassa alkulohkossaan ta-
sapelin tahkonneet Varma 
Nakki ja Sählääjät. Ottelu oli 

odotetun tasainen. Tilantei-
ta oli kummassakin päässä, 
mutta maaleja ei syntynyt. 
Kun turnaukselle piti löy-
tää voittaja, potkittiin lopuk-
si rankkareita. Niissä Varma 
Nakki oli taitavampi ja voit-
ti koko ottelun 3-2. Sählääjät 
joutuivat tyytymään hope-
aan.  TP

Futsal-turnaus kokosi Pudasjräven liikuntahallille viime 
lauantaina kymmenen joukkuetta pelaamaan jalkapalloa. 
Pelivuorossa pudasjärveläiset Ovok Nuoret ja Sählääjät.

Illikainen 4.08,6, 5.Ella 
Tolppi 4.12,3, 6.Ronja 
Kokko 4.12,6, 7.Ada Iinat-
ti 4.20,6, 8.Essi Parkkila 
4.31,0, 9.Anni Niskasaa-
ri 4.35,4, 10.Sanna Laak-
konen 4.54,1, 11.Oona 
Ritola 4.56,6, 12.Pet-
ra Johansson 5.02,2, 
13.Emmi Vähäkuopus 
6.10,7, 14.Alisa Korpela 
6.45,9, 15.Minea Illikainen 
7.52,3, 16.Iina Illikainen 
7.54,3, 17.Ronja Laakko-
nen 8.53,5, 18.Venla Lei-
no 9.20,8
Pojat 8 vuotta 0.6 km 
V 
1.Antti-Jussi Raappa-
na 1.51,5, 2.Aleksi Pikku-
aho 2.21,9, 3.Niklas Kärki 
2.25,4, 4.Teemu Alata-
lo 2.46,6, 5.Aku Alatalo 
2.46,7, 6.Markus Niska-
saari 2.54,4, 7.Santtu Ou-
tila 2.54,9, 8.Tomi Hiltula 
3.01,6, 9.Jesper Laakko-
nen 3.06,4, 10.Tatu Alata-
lo 3.13,7, 11.Niklas Kokko 
3.22,1, 12.Teemu Aho-
nen 3.22,3, 13.Juuso Hir-
vasniemi 3.34,5, 14.Miikka 
Niskasaari 3.42,9, 15.Jus-
tus Timonen-Nissi 4.55,7, 
16.Oskari Tauriainen 
5.44,5
Tytöt 8 vuotta 0.6 km 
V 
1.Tiia Mäntykenttä 2.22,7, 
2.Ellamari Malinen 2.42,7, 
3.Essi Hinkula 2.54,2, 
4.Sofia Harju 3.01,1, 
5.Ebba Illikainen 3.07,4, 
6.Essi-Roosa Juurikka 
3.11,5, 7.Emilia Laakkonen 
3.16,6, 8.Noora Nuoris-
to 3.25,7, 9.Viivi Holappa 
3.32,6, 10.Pinja Pulkkanen 
3.37,8, 11.Jessica Vähä-
kuopus 3.55,3, 12.Minttu 
Tauriainen 4.50,7, 13.Jenni 

Hirvasniemi 5.08,1
Pojat 10 vuotta 1 km 
V
1.Joonas Tuomaa-
la 2.13,7, 2.Antti Riepu-
la 2.36,5, 3.Ville Tolppi 
2.52,2, 4.Tuomas Pikku-
aho 2.54,3, 5.Topias Mali-
nen 3.06,9, 6.Veikka Nis-
kasaari 4.02,6, 7.Jere 
Alatalo 4.04,6, 8.Tuukka 
Niskasaari 4.08,1, 9.Arttu 
Tikkanen 4.12,5, 10.Roo-
pe Rautio 4.29,0, 11.Kas-
per Laakkonen 4.43,0
Tytöt 10 vuotta 1 km 
V
1.Sonja Raappana 
2.35,3, 2.Ella-Mari Liuk-
ko 2.56,0, 3.Maria Matti-
nen 3.06,4, 4.Aliina Ojala 
3.19,5, 5.Anni Hirvasnie-
mi 3.25,0, 6.Roosa Sain-
salo 3.38,7, 7.Anna-Riikka 
Liikanen 3.38,9, 8.Johanna 
Pesonen 3.55,6, 9.Moona 
Sainsalo 3.59,4, 10.Marjo 
Ojala 4.37,5, 11.Elina Har-
ju 5.16,7
Pojat12 vuotta 1 km V 
1.Topias Pikkuaho 4.49,0, 
2.Lauri Riepula 5.23,8
Tytöt 12 vuotta 1 km 
V 
1.Jonna Tuomaala 4.37,9, 
2.Satu Niskasaari 7.08,5

Tiia Mäntykenttä vauhdis-
sa
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Palveluhakemisto on edullista ilmoitustilaa!
Ota yhteys p. 040 1951 732

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
KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

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

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

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

Kotipalvelu
Mesimarja

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

KELKKAVUOKRAUSTA

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

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

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

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

KIINTEISTÖVÄLITYKSIÄ

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Vuosia kestänyt selvitys alu-
eellisten metsäkeskusten 
yhdistämisestä on nyt lop-
pusuoralla.  Nykyiset 13 alu-
eellista metsäkeskusta tul-
laan yhdistämään yhdeksi 
Valtakunnalliseksi Metsäkes-
kukseksi, jonka pääkonttorin 
sijainnin tulee ratkaisemaan 
maa- ja metsätalousministeri 
Sirkka-Liisa Anttila.  Minis-
teriössä tehdään parhaillaan 
vertailua, jossa kartoitetaan 
alueellisten metsäkeskus-
ten sopivuutta pääkonttorik-
si. Huomioon otetaan muun 
muassa sijainti hyvien kul-
kuyhteyksien päässä, mutta 
lopullinen päätös tulee ole-
maan poliittinen.

Hyvät kulkuyhteydet tar-
koittavat tietysti yhteyksiä 
Helsinkiin, mutta myös kes-
keistä sijaintia met-säisessä 
Suomessamme. Koska lopul-

linen päätös on poliittinen, 
on se sitä erityisesti aluepo-
liittisessa mielessä.

Pohjois-Pohjanmaa ja 
Oulu on näillä kriteereil-
lä erinomainen vaihtoehto 
Valtakunnallisen Metsä-kes-
kuksen pääkonttorin sijain-
nille. Pohjois-Pohjanmaa on 
Lapin lisäksi ainoa valta-
kunnan läpi, idästä länteen, 
ulottuva maakunta. Metsä-
luonnon monipuolisuus län-
sirajan rannikkometsistä ja 
laajoista suoalueista itära-
jan Koillismaan ylängölle 
on erinomainen läpileikka-
us suomalaisesta metsäluon-
nosta. Samalla se on myös 
läpileikkaus monipuolisesta 
metsien käytöstä. Metsiin ja 
metsäluontoon perustuval-
la taloudellisella toiminnalla 
on Pohjois-Pohjanmaalla pit-
kät perinteet, tervanpoltosta 

ja sen viennistä nykypäivän 
monipuoliseen paperi-, sel-
lu-, ja puutuoteteollisuuteen, 
turvetuotantoon ja matkai-
luun sekä energiantuotan-
toon. Nämä uudet metsien-
käyttömuodot on onnistuttu 
sovittamaan yhteen niin, että 
ne tukevat toisiaan vastak-
kainasettelun sijaan. Täällä 
on ymmärretty hyvin se, että 
yhteistyö tärkeimmän va-
rallisuutemme käytössä on 
kaikkien etu.

Sahateollisuudella 
sopeutumiskykyä
Sahateollisuudella on myös 
pitkät perinteet ja jo parin 
vuosisadan ajan on korkea-
laatuista sahatava-raa laivat-
tu länsirannikon satamista 
maailman markkinoille. 

Myös itään päin on, eri-
tyisesti itärajan hyvälaa-

tuista tukkia, viety Vienan 
meren rannikolle ja sieltä sa-
hatavaraksi jalostettuna me-
rien taakse.. Tämän ovat 
mahdollistaneet hyvät uit-
tokelpoiset vesireitit molem-
piin suuntiin. Sahateollisuus 
on viime vuosien aikana ol-
lut tasaisesti kasvava ja työ-
paikkoja luova toimiala. Sa-
hatavaran jalostusaste on 
noussut tasaisesti 90-luvun 
puolivälistä lähtien. Myös 
talonrakennus, ja erityisesti 
hirsitalojen tuotanto, on ol-
lut hyvässä kasvussa.

Metsien omistusraken-
ne Pohjois-Pohjanmaalla on 
muuhun maahan verrattuna 
hieman poikkeuksel-linen. 
Yksityisen metsänomistuk-
sen lisäksi alueella on pal-
jon valtion metsiä ja yhteis-
metsiä. Metsien suojeluun 
ja metsäluonnon monimuo-

Metsäkeskus uudistuu - pääkonttori Ouluun

Juha Junnikkala

Kalle Kantola

Jalo Poijula

Jouko Virranniemi

toisuuden säilyttämiseen on 
varsinkin viime aikoina kiin-
nitetty erityisen paljon huo-
miota. Mekaanisen metsä-
teollisuuden kannalta tämä 
ei ehkä ole pelkästään hyvä 
asia, mutta tilanteeseen on 
sopeuduttu niin hyvin kuin 
on pystytty. Sopeutuminen 
on tapahtunut pienpuun sa-
hauksen kehittämisellä ja 
tällä hetkellä pienpuun jalos-
tamiseen liittyvä osaaminen 
Pohjois-Pohjanmaalla onkin 
maailman huippuluokkaa.

Valtakunnallisen Metsä-
keskuksen pääkonttorin si-
jainnista päätettäessä voitai-
siinkin ajatella asiaa myös 
win-win periaatteella. Toki 
Pohjois-Pohjanmaa saa hie-
man hyötyä pääkonttorin si-
joittamisesta Ouluun, mut-
ta kyllä Pohjois-Pohjanmaan 
erityisolosuhteista ja sin-

ne kasvaneesta osaamisesta 
voisi olla hyötyä myös koko 
Suomelle.

Pohjois-Pohjanmaan 
mekaanisen metsäteolli-
suuden puolesta:
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/
aktiviteetit/viikko-ohjelma/  
Näyttely Outoja piirteitä - Akvarelli- ja öljyvärimaalauksia, 
1. 3. - 30. 3. Taidehuone Pudikki.
Kurenkoskessa: 15.4. Chanel Four, 16.4. Renne ja Aliset.
Hotelli Iso-Syöte: 26.3. Make it Shake, 1.4. Klamydia, 2.4. Pepe 
Wilberg, 8.4. Suvi Teräsniska, 9.4. Tiskikone, 15.4. T.T. Purontaka, 21.4. 
Fintelligens, 22.4. Eini & Boogie.
Katariina Kuukasjärven akvarelleja näyttely 1.4.-27.6. Syöt-
teen Luontokeskuksessa
16. Syötehiihto 2.4. klo 9 Syötteen hiihtostadionilla., katso: www.
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/syotehiihto katso myös 
ilmoitus tällä sivulla.
Kalastus- ja ulkoilutapahtuma la 2.4. klo 12-15 Jongunjärven 
Karvosenrannassa. Järj. Jongun osakaskunta ja kyläyhdistys ja Jaakan-
gan maa-Ja kotitalousnaiset.
Yleinen pilkkikilpailu Havulan rannassa 3.4. klo 10-15. Järj. Virkis-
tyskalastajat.
Kansalaisopiston oppilaskunnan kevätnäyttelyn avajaiset 4.4. klo 
19.00 kirjastolla
Pilkikilpailut Jaurakkajärvellä 9.4.  alk. klo 11 ja loppuu klo 13.
Kirppis la 16.4 klo 10-14 MLL Kirppis entisen Vaateliike Ahosen 
tiloissa Varsitie 7.
Pääsiäistanssit Möykkylässä Puhoksella 23.4. alk. klo 21. Tanssitta-
jana Naseva.
Yleinen Pilkkikilpailu Korentojärvellä Pikkaraisen rannassa 25.4. 
klo 10-15. Järj. Virkistyskalastajat.
Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet ke 27.4. klo 12-15 
Rimminkankaan koulun salissa.
17. Paavo Kuosmanen maraton la 30.4. klo 12 liikuntahallin piha. 
Ilm. 26.4.2011 mennessä erkki.moilanen@pudasjarvi.fi tai heino.
ruuskanen@pudasjarvi.fi
Kurenalan halkijuoksu ke 18.5. klo 19. Ilm. vapaa-aika toimistoon 
17.5.2011 mennessä.
Pudasjärven AA, Kurki-ryhmä sunnuntaisin klo 19  Liepeen van-
ha pappila, Kota-ryhmä torstaisin klo 19 Siuruantie 3986, Auttava 
puhelin 040 – 811 6555 lisätietoa netistä www.aa.fi

Kalastus- ja ulkoilutapahtuma 
Jongunjärven Karvosenrannassa 

lauantaina 2.4.2011 klo 12-15

Ohjelmassa mm. pilkkikisa, hiihtoa, ulkoilua, 
mukavaa yhdessäoloa ja arvontaa.

Pilkkikisassa hienot palkinnot. 
Tarjolla suolaista ja makeaa. 

Tervetuloa vauvasta vaariin!
Jongun osakaskunta ja kyläyhdistys sekä 

Jaalangan maa- ja kotitalousnaiset

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-
sivujen tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista 
emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

Pudasjärven Eläkeläiset ry järjestää 
Jokilaaksojen Aluejärjestön yhdistysten 

ja jäsenten väliset pilkkikilpailut 
Havulan rannassa 

perjantaina 8.4.2011 kello 11:00 – 14:00.

Sarjat naisille, miehille ja 3-hengen joukkueille. 
Hyvät palkinnot.

 Paikalle ovat tervetulleita myös kannustajat. 
Myytävänä kahvia, lettuja, makkaroita ym. 

Tiedustelut Ensio Takkinen puh. 0400 193 359.

PUDASJÄRVEN
ELÄKELÄISET ry 

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 3.4.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseura

Pääpalkinto200 €B I GN O

YLEINEN PILKKIKILPAILU

siirtymäaika 30 + 60 min.
sarjat; M, MV60, N, NU16 ja NU12
(alle 12v. ei osallistumismaksua)

Virkistyskalastajat

Havulanrannassa 
3.4.2011 klo 10-15

Tervetuloa!
Lounas sisältää lämpimän 
ruuan, salaatin, juoman, 
leivän, levitteen, 
jälkiruokana kahvi 
tai kiiseli.

PUIKKARIN
LOUNASLISTA

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

Tarjoillemme lounasta 
arkisin 11-13.30 
hintaan 7,50

To 31.3 Makaroonilaatikko, Kiisseli
Pe  1.4 Broilerinkoipi+ riisi+ kastike
 Kahvi+ keksi
Ma 4.4 Kinkkukiusaus, Luumukiisseli
Ti 5.4 Jauhemaksapihvi, muusi
 Lätyt+ hillo
Ke 6.4 Paistettu kala, Kiisseli 
To 7.4 Hernekeitto, Pannari+ hillo

TYÖPETARI RY
www.puty.fi

LOUNAS 31.3 - 7.4.2011

Tervetuloa nauttimaan!

Tulokahvit tarjoillaan klo 9-10.
Lähdemme linja-autoasemalta 

13.4.2011 klo 7.30.

Ilmoittautuminen viimeistään 6.4.2011 joko
Antti Pesälä, puh. 040-5782344 tai 

Veli Liehu, puh. 040-7031345

Tervetuloa liikkumaan ja virkistymään!

Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven osasto 
Hallitus

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri 

järjestää piirin liikuntapäivän 
Oulaisissa Taukokankaalla 

keskiviikkona 13.4.2011 klo 10.00.

Hirvaskoskella jatketaan kylätoimintaa lauantaina 
2.4.2011 klo 11-15 Pikkaraisen rannassa ulkoilu-
tapahtuman merkeissä . Viime viikolla perustettu 
Hirvaskosken kyläyhdistys järjestää koko perheen 
tapahtuman, jossa visaillaan, kisaillaan, nautitaan 
puffetin antimista ja vaihdetaan kuulumisia. Ta-
pahtumaan kannattaa varautua pilkein, liukurein 
ja aimo annoksella iloista mieltä. Perheen pienim-
mät pääsevät haastamaan aikuiset leikkimieliseen 
kisaan ja pienimmän kalan narrannut saa ”Kala-
Eemeli”-tittelin ja yllätys palkinnon. Puffetista löy-
tyy makkaraa, lättyjä, kahvia ja mehua ostettavaksi. 

Ulkoilutapahtuma järjestetään säävarauksella. 

Ulkoilutapahtuma 
Hirvaskoskella

Hirvaskosken Kyläyhdistyksen puolesta,
pj. Paula Ylitalo

Lämpimästi tervetuloa!

KULTTUURIVIIKKO 
- Takaisin juurille  7.-13.4.2011

7.-8.4.  Taikinasta Taidetta –työpajat 
 4. lkt Kurenalan koululla
 ohjaajana Raija Puurunen

pe 8.4. Päihteetön nuorisodisco- Lippu 2 € 
 liikuntahallilla klo  20.30-01

KERAMIIKKATYÖPAJAT
ma 11.4. Kurenalan koulun 5.-6. lkt 
ti 12.4. Lakarin koulun 5.-6. lkt
 ohjaa Vuokko Nyman

Tanssia Tähkän Tahtiin –työpajat
ma 11.4. Lakarin 5.-6. luokkien oppilaat 
ti 12.4. Kurenalan 5.-6. luokkien oppilaat 
ke 13.4. Rimminkangas
 ohjaa Ensio Koivula

Tanssikurssi - tango ja cha-cha-chaa 
ti 12.4. Koskenhovilla klo 19.-20.30 
 osallistuminen 3 €
 ohjaa Ensio Koivula

PuU:n Voimistelujaoston  tanssi- ja liikuntanäytös
ke 13.4.   liikuntahallilla klo 18.00
 liput 5€/ 3€

KIRJANÄYTTELY suomalais-ugrilaisista kirjoista
7.-13.4. Pudasjärven kirjastossa

Komilaisten lasten ja nuorten TAIDENÄYTTELY
7.-13.4 Lakarin koululla
 esillä lasten ja nuorten taidekoulu Zaranin 
 oppilaiden töitä, Vylgortin kaupunki

Kulttuuri-pläjäysviikko tarjoaa Pudasjärven kouluil-
le mahdollisuuden osallistua  Komin tasavallan, Ve-
näjän Federaation suomalais-ugrilaisen kulttuuri-
keskuksen järjestämään LASTEN TAIDEKILPAILUUN 
”ESIVANHEMPIEN TESTAMENTTI”, JOKA PERUSTUU 
LEGENDOIHIN, KANSANTARUIHIN JA SUOMALAIS-
UGRILAISTEN KANSOJEN SATUIHIN

Pläjäysviikon järjestää  kulttuuriviikon työryhmä.
Yhteistyössä mukana Pudasjärven Nuorisoseura, Ku-
renalan, Lakarin ja Rimmin koulut, kulttuuritoimi, nuori-
sopalvelut, kirjasto,  Karhupaja, PuU:n voimistelujaosto.

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: www.pudasjarvi-lehti.fi

Maalaismarkkinat
     Kuukasjärven koululla

la 2.4. klo 10.00-15.00 

Järj. Kuukasjärven koulu yhteistyössä koulupiirin 
Vanhempainyhdistyksen, Petäjäjärven, Kelankylän ja 
Kuukasjärven kylätoimikuntien sekä 
Kuukasjärven Maatalousnaisten kanssa. 
Markkinoiden tuotto koulun hyväksi.                                                                                                   

Markkinoilla runsaasti nähtävää ja koettavaa!
Huomioikaa ateriointimahdollisuus! 

Tervetuloa markkinoille!

- Piparimarkkinoilta tuttu kylien esittelyohjelma klo 14:30
- Huima pulkkamäki; moottorikelkkakuljetus ylös
- Talutusratsastusta / poroajelua ja pieni kotieläinpiha
- Maaseudun Parhaat-myyjäispöytä (mm. leivonnaisia)
- Arvontaa, narutusta ja ongintaa; paljon hyviä palkintoja!
- Lapsille leikki- ja askartelupaja
- Separointia, kirnuamista ja tuorejuuston valmistusta
- Kahden euron kirpputori; paljon hyvää tavaraa!
- Markkinaravintola tarjoaa maistuvia herkkuja
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Yrityskummiseminaari 
– Ajankohtaista 
taloudesta

Professori Jarmo Leppiniemi Aalto-yliopistosta pu-
huu talousnäkymistä Iin Micropoliksessa perjantai-
na 1.4. kello 13 alkaen.

•	 Kahvit
•	 Avaus, Oulunkaaren yhtymävaltuuston puheenjohtaja  

Maarit Tihinen
•	 Yrityskummien puheenvuoro, toimitusjohtaja  

Jorma Helén
•	 Maailman ja Suomen talouden lähiajan näkymät,  

professori Jarmo Leppiniemi
•	 Kommenttipuheenvuoro, johtaja Juha Ala-Mursula,  

BusinessOulu
•	 Keskustelua
•	 Päätössanat, Iin kunnanjohtaja Markku Kehus

Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia. Ilmoittautumiset 
keskiviikkoon 30.3. mennessä Ilkka Pirttikoskelle, 
ilkka.pirttikoski@oulunkaari.com,  044 019 9598.

Tilaisuus on maksuton. Alueen nykyiset ja tulevat 
yrittäjät ja muut yhteistyökumppanit, tervetuloa!

Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt Oulunkaaren kun-
tayhtymältä lausuntoa Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Poh-
jois-Pohjanmaan yhteisestä liikennestrategia KAKEPOLI:sta. 
Lausunnon antoi 23.3. kokoontunut kuntayhtymän hallitus. 

Oulunkaaren kuntayhtymän mielestä alueen logistiikassa 
keskeistä on päätieverkon eli valtateiden 4, 22 ja 20 kehittä-
minen. Myös alemman asteen tieverkkoa tulee kehittää eri-
tyistarpeita kuten puu-tavara-, turve- ja maatalouskuljetuk-
sia sekä matkailua silmällä pitäen. Tällaisia teitä ovat muun 
muassa yhteydet Syötteen matkailualueelle ja Koillistie sekä 
Tannilan-, Siuruan- ja Oijärventiet.

Liikenteen kehittämisen tulisi tukea matkailukeskusten 
toimintaympäristöä. Pitäisi olla esimerkiksi parempia jouk-
koliikenneyhteyksiä Oulun lentoasemalta sekä Oulun rauta-
tie- ja linja-autoasemille että lähikuntiin ja niiden matkailu-
keskuksiin. Kehittämistä löytyy myös työmatkaliikenteessä 
Oulunkaaren jäsenkuntien ja Oulun välillä. Tulisi pohtia esi-
merkiksi erilaisten lippujen yhtenäistämistä ja seutulippujen 
toimialueen laajentamista.

Kuntayhtymä toivoo, että jatkossa maakuntatasolla pa-
nostetaan laajakaistayhteyksien kehittämiseen koko alueel-
la. Lisäksi tulisi varautua raideliikenteen yhteyksien paran-
tamiseen ja hyödyntämiseen. 

Kuntayhtymän hallituksen hyväksymässä lausunnossa 
muistutetaan, että yhdyskuntarakenteiden kehittämisen tu-
lee tukea maakuntien elinvoimaisuutta. Oulunkaaren mu-
kaan liikennestrategian visiossa tulisi konkreettisesti linjata, 
että yhteyksiä ja kuljetuksia kehitetään nopeiksi ja tehok-
kaiksi ottaen huomioon pitkät etäisyydet ja harva asutus. 
Kehittämisessä tulisi hyödyntää parhaita saatavilla olevia 
tekniikoita. Lisäksi kuntayhtymä toivoo, että yksityisteiden 
kehittäminen lisätään strategiaan. Kehittämistä on muun 
muassa yksityisteiden hallinnon toimintatapojen yhtenäis-
tämisessä.

Oulunkaaren kuntayhtymä perustaa lausuntonsa vuoden 
alussa hankkimaansa Iin, Pudasjärven, Vaalan ja Utajärven 
aluetta koskevaan logistiikkaselvitykseen. Selvityksen yh-
tenä jatkotoimenpiteenä kuntayhtymä aikoo tehostaa jäsen-
kuntiensa palveluliikennettä yhdistämällä henkilö- ja tava-
rakuljetuksia.

E-kirjeet, verkkopalkkalaskelmat ja ostolasku-
jen välityspalvelut Enfo Oyj:ltä
Oulunkaaren kuntayhtymä on kilpailuttanut kuntayhty-
män omien sekä kuntayhtymään kuuluvien peruskuntien 
(Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala) e-kirje, verkkopalk-
kalaskelma ja ostolaskujen välityspalvelu. Kilpailutus käsitti 
sähköisten myyntilaskujen, tiedotteitten ja verkkopalkkalas-
kelmien sekä sähköisten ostolaskujen välityspalvelusta ko-
konaispalveluna. 

Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimisto vas-
taa kuntayhtymän omien sekä peruskuntien myyntilaskujen, 
palkkojen, sekä tiedotteitten toimittamisesta. Pudasjärven 
kaupunki tuottaa koko kuntayhtymälle paperisten osto-
laskujen skannauspalvelun. Ostolaskuja tuli viime vuonna 
noin 80.000 kpl, joista noin 25.000 kpl saapui verkkolaskui-
na. Vuoden 2012 alusta koko Oulunkaaren alueella on pää-
tös siirtyä yksinomaan sähköisten verkkolaskujen vastaanot-
toon. Simossa ei ole vielä sähköistä ostolaskujen kierrätystä, 
mutta arvioitu aloitusajankohta on touko-kesäkuussa 2011.

Tarjouksia tuli kuudelta eri yritykseltä. Tarjousten ver-
tailujen jälkeen Oulunkaaren yhtymähallitus päätti hankkia 
e-kirje ja palkkalaskelmat sekä ostolaskujen välityspalvelut 
edelleen Enfo Oyj:ltä.  (ht)

Palveluliikennettä tehos-
tetaan henkilö- ja tavara-
kuljetuksia yhdistämällä

kylätalolla su 10.4.2011 klo 13. 

Jongun alueen 
kyläyhdistys ry:n vuosikokous

Hallitus

Käsitellään sääntömääräiset asiat 
sekä maa-alueen myynti.Tervetuloa.

Kaupungintalolla keväällä jatkuvien korjaustöiden vuok-
si vanhuspalvelujohtaja ja vanhustyön palveluohjaaja 
ovat muuttaneet ja toimistotilat sijaitsevat 28.3.2011 al-
kaen Tuohikodissa os. Kauppatie 33, sisäänkäynti ul-
ko-ovi 1. 

Koti- ja kuntakäyntien vuoksi työntekijät tekevät paljon 
liikkuvaa työtä. Tavoitettavuuden turvaamiseksi ja hyvän 
asiakaspalvelun takaamiseksi asiakkaita pyydetään va-
raamaan tapaamisaika puhelimitse. Myös soittopyynnön 
voi jättää kaupungintalon asiakaspalveluun.

Vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo 
puh. 08 5875 6127
Palveluohjaaja Marja Lahdenperä 
puh. 08 5875 6362

Vanhusten ryhmäkoti Tuohikoti os. Kauppatie 33, 
sisäänkäynti ulko-ovi 2

Tuohikoti hoitajat puh. 040 517 6747

Hoiva-Lakkari os. Juhontie 8 

Va. vuoro- ja hoivahoidon vastaava hoitaja 
Riitta Jaakkola puh.040 561 0505
Lakkari hoitajat puh. 0400 887 834

Oulunkaari tiedottaa 
Pudasjärven palvelualue, vanhuspalvelut

Muutoksia vanhuspalveluiden 
tila- ja toiminnan järjestelyissä

TEIDEN KUNNOSSAPITO- JA 
ERITYISAVUSTUKSET 
VUODELLE 2011 
Teiden kunnossapitoavustukset
Avustus koskee tien normaalia kesä- ja talvikunnossapitoa 
teillä, joita käytetään pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 
100 metrin matkalta ja jotka eivät muuten ole kaupungin 
hoidossa.

Avustuksen saamiseksi vuodelle 2011 on tehtävä hakemus 
kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä tai internetistä saata-
valle lomakkeelle, joka tulee toimittaa asiakaspalvelupistee-
seen tai tekniseen toimistoon keskiviikkoon 20.4.2011 
klo 15.00 mennessä. Hakemuksen voi toimittaa myös 
sähköpostilla    kirjaamo@pudasjarvi.fi. Ensimmäistä kertaa 
avustusta haettaessa on esitettävä kahden jäävittömän hen-
kilön todistus tien pituudesta ja kartta tiestä.

Vuonna 2010 kunnossapitoavustusta saaneiden tei-
den osalta uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien 
pituus, asuttujen talouksien lukumäärä tai muut olo-
suhteet eivät ole muuttuneet. Tekninen lautakunta on 
kokouksessaan 23.2.2011 hyväksynyt kunnossapidon avus-
tusperusteet. Avustuksien maksatus suoritetaan edellisvuo-
den tapaan suoraan avustuksen saajan ilmoittamalle pankki-
tilille touko-kesäkuussa.

Teiden erityisavustukset
Sillan tai rummun korjaukseen tai uusimiseen, ojankaivuun 
tai muuhun kunnostukseen myönnettävä erityisavustus 
on haettava vuosittain.  Erityisavustukset käsitellään tou-
kokuussa.  Erityisavustuksesta ilmoitetaan erikseen 
ja avustus maksetaan tarkastuksen jälkeen tosittei-
ta vastaan.

Erityisavustushakemukset tulee jättää kaupungin-
talon asiakaspalvelupisteeseen tai tekniseen toi-
mistoon viimeistään perjantaina 6.5.2011 klo 15.00 
mennessä. 
Hakemuslomakkeita on saatavissa kaupungintalolta tai inter-
netistä www.pudasjarvi.fi. 

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

Vasemmistoliiton
vaalirytinät

torstaina 7.4 klo 10-13 
Pudasjärven torilla

Tavattavissa ehdokkaita muun muassa 
Paavo Tihinen ym.

Vaaliautossa tarjolla kahvia, 
ulkopuolella paistettuja grillimakkaroita
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Soita heti!
Ilmainen

mittaus ja
arviointi-
palvelu

• Profiilit laajasta valikoimastamme

• jopa 20 v. takuulla

• Halutessasi saat katon myös valmiiksi asennettuna

• Asennustyö tehdään siististi ja ajallaan –
   myös asennustyölle kattava takuu

• Veroetu yksityisille ja taloyhtiöille
Puh. (08) 5634 700, Teppolantie 4, Kempele 
www.profiilikeskus.fi

Kun haluat
hyvän
peltikaton,
luota laatuun
ja osaamiseen


