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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

TERVETULOA!
TULOSSA

Lauantaina 16.4. 

Perjantaina 15.4.

Wintti

Lippu 12 € sis. ep.

Lippu 4 € sis. ep. 

Lippu 10 € sis. ep.

Vonkamiehen Väläkky tietovisailu to 14.4. alk. klo 19

22.4. Ässät
23.4. Pauli Haapalainen & Maximus 
30.4. Romeot lippu

KARAOKE

CHANEL FOUR

RENNE & 
ALISET

KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

(08) 824 480

ILMAISEKSI
(norm. 25 €)

Kauppatie 5, 040 963 9438

-30%
Kevään vaatteet
korut ja 
laukut

Kankaat -25%

Loppuunmyynti
MuotiOliivian

ma-ke 10-17, to 10-18, pe 10-17, la 10-14.

OPTIKON NÄÖNTARKASTUS

TOUKOKUUN LOPPUUN SAAKKA

NAISTEN VAATEOSASTO

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

WC-KUKKA
750 ml

199 rs

260 plo

AJAX YLEISPUHDISTUS-
AINE
1 L

MR. MUSCLE
KODIN PUTKIMIES
1 L

280 plo

JOHNSON
PARKETTI + 
LAMINAATTI
0,5 L

395 plo

HOME IKKUNA-
SPRAY
1 L

195 plo

249 pitko

PULLA-PIRTTI
MUMMON LETTI-
PITKO
450g

ATRIA
ATRILLI GRILLI-
MAKKARA
700g

PULLA-PIRTTI
MUMMON VEHNÄ- ja 
GRAHAMSÄMPYLÄT 
8kpl/320g

099 pss

ATRIA TAKKA-
LENKKI
500g

189 pkt220 pkt

215 plo3,-
DOLE ANANAS-
PALAT 227g

5 prk/350

MALACO YLLÄTYSMUNAT
Keiju, Cars,
Dumbo

2 kpl/

INGMARIINI 
600g

POWER COW SUKLAA-
KARAMELLIVANUKAS
2000 kpl erä

019 pkt

INGMAN JOGURTTI
1 kg
500 prk erä

099 prk

 

www.totalparts.fi  www.fixsus.fi
TOTALPARTS OY,  Varsitie 1 Pudasjärvi
p. 0440 890 061 varaosat, korjaamo, p. 08 821 034 kahvio/grilli
varaosapuoli avoinna ma-pe 8.30-17.00,  la suljettu
Kahvio avoinna ma-pe 6.30-21.00, la-su 9 - 21

AVAAMME 
JÄÄTELÖPISTEEN 
MA 18.4

YOKOHAMA 155/80-13 alk. 250€ (+kierrätysmaksu) sis. asennuksen 
KORMORAN 175/65-14 alk. 260€ (+kierrätysmaksu) sis. asennuksen 
KORMORAN 195/65-15 alk. 299€ (+kierrätysmaksu) sis. asennuksen 
FIRENZA  205/55-16 alk. 335€ (+kierrätysmaksu) sis. asennuksen 
FIRENZA  205/45-14 alk. 380€ (+kierrätysmaksu) sis. asennuksen

Tervetuloa 
herkuttelemaan!

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com
kotisivu: pudasraksa.fi

PUDAS RAK-SA

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella. Sa-
neeraukset, kattojen uusinnat, keittiö,
sauna ja pesuhuoneremontit sekä suun-
nittelutyöt. Nyt uutena myös perustus-
ten teot.

Hyödynnä verovähennys, max 6000,00€
tal.työn osuudesta.

Vuokrattavana erikokoisia telttoja,
kota halk.6m.

www.pudasjarvi-lehti.fi

HOX! Keskiviikkona 
avoinna 14.00-01.00



2 nro 15PUDASJÄRVI lehti

PUDASJÄRVI
Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
Toritiellä ti.-ke 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
”EI mIkään nIIn voI vIrvoIttaa”

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Hartaus

Palmusunnuntain virsi 299; ”Ei mikään niin voi virvoit-
taa”, tuo minulle mieleen ensimmäisen työpaikkani Pulk-
kilassa. Siihen aikaan koulussani päivänavaukseen kuului 
säännöllisesti virsi ja puheosuus – toinen opettaja säes-
ti laulettavan virren pianolla ja toinen opettaja puhui. Mi-
nun ”parini” halusi soittaa aina saman virren: Ei mikään 
niin voi virvoittaa. Hän osasi soittaa vain tuon yhden vir-
ren!

Minulle tästä Elias Laguksen suomentamasta 1700-lu-
vulta peräisin olevasta virrestä on tullut hyvin mieluisa 
virsi, nykyinen sanamuoto on vuodelta 1938. Tuskin kou-
lun päivänavauksessa ajattelin syvällisesti sen sanomaa – 
Jeesuksen suurta rakkautta meihin ihmisiin. 

Palmusunnuntaista alkaa hiljainen viikko - Kunnian 
kuninkaan, Jeesuksen alennustie, joka johtaa hänet pitkän-
perjantain ja pääsiäisen tapahtumiin. Näin ”aukaisi oven 
autuuden Jumala meille Pojassaan, kun antoi hänet kuo-
lemaan”. Jumala toteutti aikojen alusta olleen syntisen ih-
misen pelastussuunnitelman uhraamalla oman Poikansa. 
Evankelista Johannes sanoo: ”Jumala on rakastanut maa-
ilmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksi-
kään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan sai-
si iankaikkisen elämän (Joh.3:16). ”Ainoa anteeksantamus, 
ainoa synnin sovitus ja ainoa tie armohon Jeesuksen ris-
ti yksin on”.  Virrentekijä löytää siitä uskolla omistetta-
van aarteen, joka tuo omistajalleen ilon, rauhan ja levon 
sydämeen – aarteen, joka lohduttaa vaivoissa ja murheis-
sa, kuolemassakin.

”Ainoa tosi viisaus ja ainoa vanhurskaus” – Juma-
lalle kelpaaminen avautuu vain uskon kautta. ”Usko on 
sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei 
nähdä”(Hepr.11:1). Usko on lujaa luottamista, ei epäilyä. 
Virsi lohduttaa huonoa ja heikkoa uskojaa taistelussa maa-
ilman viettelyksiä ja kiusauksia vastaan sillä, että Jeesus 
puolustaa ja rukoilee puolesta – ”ainut meillä puolustus 
Jeesuksen esirukous”. 

Aarre – ystävä Herra Jeesus on vieläkin löydettävissä 
Jumalan valtakunnassa. Syntinen ihminen saa kuolleen ja 
ylösnousseen Kristuksen lunastusarmosta, hänen sovinto-
verensä ansiosta lähteä seuraamaan uskossa omaa Vapah-
tajaansa; tuntea lepoa ja rauhaa omassatunnossaan, ”ainoa 
puhdas pyhitys on Vapahtajan yhteys”. Jeesuksen tie oli 
alennuksen tie; pilkkaa ja häväistystä, niin on hänen seu-
raajiensakin tie. Iloa ja virvoitusta alennustien, ristintien 
kulkijoille antaa lupaus, että tie johtaa viimein taivaaseen. 

Palmunoksat muistuttavat vertauskuvallisesti ”Ka-
ritsan seuraajien” toivosta, voitosta ja kunniasta Ju-
malan edessä. ”Minulle elämä on Kristus ja kuolema 
voitto”(Fil.1:21).

Virsi muistuttaa minua ilosta ja autuudesta, jonka Jee-
sus lahjoittaa. Samaa pääsiäisiloa toivon Sinullekin!

Arvo Niskasaari

Pudasjärven Perhekes-
kusyhdistys ry/Elämän-
tapa-projekti sekä kan-
salaisopisto järjestävät 
yhdessä muiden kump-
paneiden kanssa ”Yhdes-
sä elämään”-tapahtuman. 
Päävieraana on Yhdessä 
elämään –kampanjan äiti 
Anne Eskelinen,  jolla on 
jo yli viidentoista vuoden 
kokemus erilaisten paik-
kakuntien kasvatusyhteis-
työstä. 

Eskelisen innostavat ja 
kansantajuiset luennot kä-
sittelevät yhteiskunnalli-
sesti painavaa asiaa ja pe-
rustuvat vuonna 1995 
Laukaassa käynnistyneen 
ja valtakunnallisena kan-
sanliikkeenäkin tunnetun 
Yhdessä elämään –kam-
panjan kokemuksiin. 

Yhdessä elämään -kam-
panjan taustalla on ajatus: 
”Kasvatusvastuu kuuluu 
kodille mutta kasvattami-
seen tarvitaan koko kylä.” 
Toiminnalla pyritään tu-
kemaan kotien ja koulu-
jen kasvatustyötä sekä te-
hostamaan kaikkien lasten 
elinympäristössä vaikut-
tavien tahojen yhteistyö-
tä. Luennon tavoitteena on 
herätellä kuulijoita ja roh-
kaista heitä luottamuksen 
ja positiivisen yhteisölli-
syyden rakentamiseen. 
Lähtökohtana on näkemys, 
että voimavarat ja työkalut 
tällaiseen toimintaan löy-
tyvät kaikkialla omasta lä-
hiyhteisöstä. 

Ihan turha kampan-
ja ei ole kyseessä, sillä Yh-
dessä elämään –kampanja 
on saanut lukuisia palkin-
toja ja tunnustuksia, se on 
mm. valittu Euroopan par-

Yhdessä elämään!
haaksi kasvatusta tukevaksi 
hankkeeksi. Eskelinen onkin 
kiertänyt Suomea ahkerasti 
asiansa kanssa. Pudasjärvel-
lekin hän saapuu nyt toista 
kertaa. Laukaassa sovittiin 
yhteisesti kaupan, koulun ja 
vanhempien kanssa muun 
muassa miten toimitaan nä-
pistelytilanteissa. Toiminta-
malleja syntyi myös kiusaa-
mistilanteisiin ja alaikäisten 
alkoholinkäyttöön. Lau-
kaassa tehtiin vanhempi-
en kesken myös ns. kotiin-
tulorinkejä – yhden perheen 
vanhemmat hakevat useam-
man perheen lapset kylältä 
kotiin. Toimintatavoissa on 
aina haettu rakentavia rat-
kaisuja – toimintatapojen pi-
tää olla toimivia, eikä ketään 
syyllistetä.

Perhekeskus  
Pudasjärvelle
Olisikin hyvä kun Pudasjär-
vellä paikalle tulisi eri taho-
jen edustajia, työntekijöitä, 
vapaaehtoisia ja vanhempia 
hakemaan yhteistä ”langan-
päätä”. Jokainen kasvatta-
ja kamppailee varmasti sa-
mojen asioiden parissa yksin 
päivästä toiseen. Yhteinen 
keskustelu ja asioista sopi-
minen yhteisesti toisi helpo-
tusta arkeen ja hyvinvoin-
tia niin kouluun, kotiin kuin 
lasten ja nuorten pariinkin. 

Pudasjärvellä on juu-
ri syntymässä Perhekeskus, 
jossa kaikki lasten ja nuor-
ten kanssa työtä tekevät py-
ritään saamaan fyysisesti sa-
man katon alle. Tavoitteena 
on mahdollisimman mata-
la kynnys erilaisten palve-
lujen piiriin. Pudasjärven 
Perhekeskusyhdistyksen-

kin tavoittaa sieltä myö-
hemmin. Yhdistys tukee 
toiminnallaan kaikkia pai-
kallisia perheitä. Tavoit-
teena on rakentaa mm. 
lapsiparkkitoiminta yh-
dessä muiden toimijoiden 
kanssa ensi syksystä läh-
tien. Lisäksi yhdistyksen 
hallinnoiman Elämänta-
pa-projektin yhtenä tavoit-
teena on syrjäytymisen eh-
käiseminen. Tarkoituksena 
on luoda toimintapiste eri-
laisten vertaistiimien koh-
taamiselle. Yhteistyössä on 
voimaa - kenenkään ei tar-
vitse jäädä yksin.

Yhdessä elämään- iltaa 
vietetään kansalaisopistol-
la pääsiäisen jälkeen tiis-
taina 26.4. klo 17.30 alkaen. 
Teemaan johdattaa näyt-
teilleasettajat, joita ovat 
paikalliset lasten, nuorten 
ja vanhempien kanssa työ-
tä tekevät tahot, kuten Olk-
kari (yhden vanhemman 
perheiden liitto), MLL ja 
Tukeva-hanke. Lisäksi voi 
ostaa pikkurahalla kahvia 
ja arpoja. Varsinainen luen-
to alkaa klo 18.00.

MLL tarjoaa vanhem-
mille ilmaisen lastenhoi-
don paikan päällä, jonka 
vuoksi ilmoittautuminen 
kannattaa tehdä hyvissä 
ajoin lastenhoidon varmis-
tamiseksi! 

Tilaisuus on avoin ja 
maksuton kaikille asias-
ta kiinnostuneille vanhem-
mille, työntekijöille ja va-
paaehtoisille. Tilaisuuteen 
voi ilmoittautua aina 21.4. 
asti. Lämpimästi tervetu-
loa!

Mira Kemppainen

Yhteinen kasvatusvastuu lapsista ja nuorista 

Messu seurakuntakodissa su 
17.4. klo 10, Jorma Kiviranta, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakko-
la. Kirkkokahvit.
Palmusunnuntain iltakirkko 
seurakuntakodissa su 17.4. klo 
18, Jorma Kiviranta, Jaakko Sääs-
kilahti, Kimmo Helomaa, Jukka 
Jaakkola
Risto Ainalin säveltämä 
Luukaspassio Pudasjärven kir-
kossa ma 18.4. klo 19. Lauri-Kal-
le Kallunki, baritoni, Keijo Piirai-

nen, bassobaritoni, Pudasjärven 
kirkkokuoro ja sekakuoro Tuike 
sekä jousiorkesteri. Johtaa Jukka 
Jaakkola. Käsiohjelma 10€.
Pääsiäisvaellus hiljaisen vii-
kon ti 19.4. klo 18 ja ke 20.4. klo 
12.30. Vaellus kestää n. 40 min ja 
tapahtuu sisätiloissa.
Ahtisaarna seurakuntakodis-
sa ke 20.3. klo 19, Kimmo Helo-
maa, Jukka Jaakkola.
Kiirastorstain messu seu-
rakuntakodissa to 21.4. klo 19, 
Kimmo Helomaa, Juha Kukku-
rainen, Kimmo Juusola.
Kiirastorstain messu Sara-
kylän kappelissa to 21.4. klo 19, 
Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirai-
nen, kappelikuoro.
Naistenpäivät Pudasjärvel-
lä seurakuntakodissa 30.4. -1.5. 
Naistenpäivien teemana ”sinun 
varaasi kaiken laitan”, vieraana 
teologi, kirjailija Anna-Liisa Valta-
vaara, Kansan Raamattuseuras-
ta. Päivät alkavat klo 11.45 tu-

lokahveilla.  Ilmoittautuminen 
26.4. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08-882 3100. Ruokailut 
10 €. Yöpymismahdollisuus Hil-
turannan leirikeskuksessa 10 €/
hlö. Lauantaina on järjestetty las-
tenhoito seurakuntakodilla.
Lähetyksen kirpputori ke 
20.4. klo 10-13. Myytävänä tuo-
reita rahkapiirakoita.
Sauvakävelyä ei hiljaisella vii-
kolla.
Ystävänkammari: pääsiäis-
vaellus ti 19.4. klo 12.
Nuorisotyö: K18-toiminta(18-
23-vuotiaat) jatkuu retkellä Ou-
luun la 7.5. n. klo 12-20. Ilmoit-
tautumiset pe 29.4. mennessä. 
Lisätietoja Tiinalta ja Markolta.
Rippikoulutyö: ERÄ-ryhmän 
leiripäivä Hilturannassa la 16.4. 
klo 10-16. Rippikoululaiset (A-, 
B-, C- ja MUUT-ryhmä) voivat 
korvata oman leiripäivän poissa-
olonsa ERÄ-ryhmän leiripäiväs-
sä. Poissaoloansa korvaamaan 

tuleva, ilmoita tulostasi Markol-
le tai Tiinalle etukäteen (viim. ke 
13.4.), että osaamme varata so-
pivan määrän ruokaa.
Lapsiparkkia, päiväkerho-
ja eikä perhekerhoa hiljaisel-
la viikolla.
Leikkivä pyhäkoulu palmu-
sunnuntaina 17.4. klo 12. seura-
kuntakodissa. Tule heiluttamaan 
palmunoksia ja etsimään pääsiäi-
sen riemua.
Rauhanyhdistykset: Pääsiäis-
seurat Hirvaskosken ry:llä su 
24.4. klo 13 ja 18 (Samuli Lep-
pänen, Mikko Tuohimaa). Seurat 
Ervastin koululla pe 22.4. klo 13 
(Esko Mettovaara, Matti Liukko-
nen). Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Iivari Jurmulla pe 25.4. Palmu-
päivät Kurenalan ry:llä su 17.4. 
klo 13 (Hannu Kallunki, Jorma 
Kiviranta).
Pudasjärven seurakunta hakee 
kirkonesittelijää ajalle 27.6.-
29.7. 2011.Vapaamuotoiset ha-

kemukset pe 29.4. mennessä 
osoitteella.Pudasjärven seura-
kunta, kirkkoherra, PL 58, 93100 
Pudasjärvi. Tiedustelut Kimmo 
Helomaa 0400-225055. 
Riekinkankaan hautaus-
maan kesätöihin palkataan ar-
pomalla kahden viikon mittaisiin 
työsuhteisiin 16 vuotta täyttä-
neitä nuoria. Työaika ajoittuu ke-
sä-heinäkuulle. Ilmoita kiinnos-
tuksestasi 29.4. mennessä joko 
puhelimitse 08 8823100 tai säh-
köpostitse teija.mustonen@evl.
fi
Haudattu: Aune Maria Vainio 
91 v, Hilja Dagmar Ervasti 85 v, 
Lyydi Särkelä 82 v, Ossi Johannes 
Harjuveteläinen 82 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

68
★ opintorahaan kunnollinen korotus

★ työhyvinvointia parannettava

★  verot maksukyvyn mukaan

Ilmoituksen maksoi Sari Kyllönen tukiryhmä

www.kissanainen.com

us

Sari Kyllönen
Sulavuutta politiikkaan

Pudasjärven Vanhustenta-
loyhdistys ry:n Palveluko-
ti Yläkartanon käyttöönotto-
juhlaa vietettiin perjantaina 
7.4. Talon 35 asukasta muut-
tivat Pirinpuistosta, Tuohi-
kodista sekä Honkakodista 
viime joulukuun puolessa-
välissä. Asuminen on tur-
vallista, koska henkilökunta 
työskentelee kolmessa vuo-
rossa. Alueelta ja läheisyy-
destä löytyvät kaikki ikään-
tyneen ihmiset tarvitsemat 
palvelut. Palveluista vastaa 
Oulunkaaren kuntayhtymä, 
joka ostaa palvelut Invalidi-
liiton Asumuspalvelut Oy:n 
Validia-palveluilta. 

Vanhustentaloyhdistyk-
sen puheenjohtaja Risto Pu-
hakka kiitteli avauspuhees-
saan niin kaupunkia kuin 

Ikä-ihmiset ansainneet hyvät asuinolot
Yläkartanon käyttöönottojuhla

muitakin yhteistyötahoja sii-
tä, että noin neljä miljoonaa 
euroa maksanut Yläkarta-
noksi nimetty talo on saatu 
rakennetuksi. 

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila korosti val-
tion asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen ARA:n 
myöntämän 1,4 miljoonan 
euron avustuksen olleen rat-
kaiseva talon rakentamis-
päätöstä tehtäessä.

Daavittila kertoi kaupun-
gilla olevan edelleen suun-
nitelmia uusista vanhusten 
asunto-oloja parantavia ra-
kennushankkeita, mikäli 
ARA myöntää avustusta. 

-Tavoitteena on rakentaa 
koteja, joissa on kattava ko-
tipalvelutoiminta. Pudasjär-
ven ikäihmiset ovat ansain-

neet hyvät asuinolot, hän 
totesi. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki muistutti mieliin, kuinka 
kaupunki on toteuttanut täl-
le kankaalle yli 10 miljoonan 
euron investoinnit kaupun-
gin asukkaiden hyvinvoin-
nin ja ikäihmisten asumiso-
lojen parantamiseksi. 

-Päättäjänä nyt on hyvä 
olo. Päätökset ovat olleet 
myös yksimielisiä, totesi 
Riekki.

Oulunkaaren kuntayh-
tymän johtaja Kirsti Ylitalo 
toivoi lisää esteetöntä asu-
misrakentamista. Hän kertoi 
halunneensa tuoda tuomi-
sena kissanpennun ilahdut-
tamaan palvelukodin asuk-
kaita, mutta toi kuitenkin 

anopinkielen, joka on sitkeä 
selviytyjä.

Validiapalvelujen terveh-
dyksen esitti toimialajohtaja 
Hanna Aschan kertoen talos-
sa olevan esillä luonto–tee-
man, joka näkyy muun mu-
assa talon seinillä olevissa 
luontokuvatauluissa, jotka 
on lahjoittanut talon suun-
nittelija, kuusamolainen ark-
kitehti Seppo Koutaniemi 
yhdessä kuvausta harrasta-
van Paula vaimonsa kanssa.

Koutaniemi luonnehti 
Yläkartanon suunnittelutyö-
tään kiehtovaksi prosessik-
si. Rakentamisen hän sanoi 
menneen mallikkaasti ja töi-
tä tehtiin hymyssä suin.  

Palvelukodin siunaami-
sen toimitti kappalainen Juha 
Kukkurainen kanttori Keijo 
Piiraisen avustamana. Mu-
siikkia esittivät vanhustenta-
loyhdistyksen puheenjohtaja 
Risto Puhakan musiikkika-
vereista koottu ryhmä, jossa 
hänen kanssaan lauloi Aimo 
Pietilä. Huilua soitti Reijo 
Kossi ja hanuria Antti Joki-
kokko ja Seppo Kokko.

Tutustumiskierroksella 
todettiin Yläkartanon tilojen 
sekä huoneiden olevan hy-
vin valoisia ja tilavia. Suu-
rista ja avarista ikkunoista 
pääsee luonnon valo esteet-
tä sisälle. 

Heimo Turunen

Taloon tutustumiskierroksella nähtiin muun muassa asuk-
kaiden käytössä oleva nykyaikainen kuntosali. 

Vanhustentaloyhdistyksen puheenjohtaja Risto Pu-
hakka ja isännöitsijä Arto Pelttari sekä Pudasjärven 
kaupungin lahjoittama standaari.

Yläkartanon käyttöönotto-
juhlan osallistujia

Yläkerran ruokailu-, kahvi- ja tv-huoneessa keskustelutuokiossa Helvi Stenius, Tuija 
Nyman, Sirkka Laakkonen, Elsa Okko ja Laimi Eskelinen. Takana näkyy yksi talon si-
sustukseen kuuluvasta 11 luontokuvataulusta, jossa näkyy taustalla Pallastunturi. 
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Luukas-passio kirkossa

Pudasjärven kirkossa esite-
tään maanantaina 18.4. klo 
19.00 Risto Ainalin säveltä-
män Luukas-passio. 

Luukas-passio on synty-
nyt vuosien 1996–98 kulues-
sa. Teoksen syntyyn vaikutti 
ajatus helpommin toteutetta-
vasta suomenkielisestä pas-
siosta. Säveltäjä Risto Ai-
nalin mukaan ajatuksena oli 
se, että ”suomalainen kan-
sanmies ja – nainen voisivat 

pitkästymättä kuunnella ja 
kokea Kristuksen kärsimyk-
sen tapahtumat musiikin 
keinoin”.

Luukas-passion perusta-
na ovat Luukkaan evanke-
liumin kuvaus Kristuksen 
kärsimystiestä ja suomalai-
sen hengellisen musiikki-
perinteen kärsimyslaulut ja 
virret. Teos noudattelee van-
hojen muun muassa Bach-
in Matteus- ja Johannes–

passioiden linjaa, mutta se 
on suomalainen passio. Sen 
koko musiikillinen teema 
nousee suomalaisesta kan-
sankoraaliperinteestä. Aivan 
kuten Bach käytti aikanaan 
oman kansansa koraaleja, 
käytetään Luukas-passiossa 
oman hengellisen perinteem-
me kärsimyslauluja ja vir-
siä, jotka kertovat puhutte-
levasti ristillä haavoitetusta 
Vapahtajasta. Vanhan perin-

teen mukaan evankelista vie 
eteenpäin evankeliumiteks-
tiä, jota Jeesus ja pienemmät 
solistiosat värittävät replii-
keillään. Kuoro pohtii välil-
lä tekstin sanomaa laulujen 
ja koraalien kautta. Kuoro 
tulkitsee myös monenlaisia 
tuntoja. Toisaalta muun mu-
assa opetuslasten hämmen-
nystä siitä, kuka on kavaltaja 
sekä ilmentää kansanjoukon 
vaatimuksia ristiinnaulitse-

misesta ja kansan ivaa ja rai-
voa, kun Jeesus oli ristillä.

Säestyksen idea löytyy 
myös vanhoista passiois-
ta, joissa orkesteri säestää 
Jeesuksen ja kuoron osat ja 
evankelistaa säestää urut. 
Puhaltimista mukana ovat 
oboe ja huilu. 

Passion esittävät Pudas-
järven kirkkokuoro ja seka-
kuoro Tuike Oulusta. Evan-
kelistan osuuden laulaa 

Lauri-Kalle Kallunki, Jeesuk-
sen osan Keijo Piirainen, Pi-
latuksen osan Toni Hintsala 
ja Pietarin osan Paulus Käl-
käjä. Lisäksi mukana orkes-
teri ja Risto Ainali, urut. Pas-
sion johtaa Jukka Jaakkola.

Jukka Jaakkola

Kuorojen ja orkesterin harjoitus 
Pyhän Tuomaan kirkossa

TUURITUPA/
Pudasjärven Urheilijat

Torstaina kahvitarjoilu
Perjantaina soppatykistä hernekeittoa

5 €/kuppi

MYÖS KOTIIN: omat astiat mukaan!
10 €/litra

Toritien 
LIIKKEISSÄ

Mahtavia tarjouksia!

Uutuuksia!
Poistokorit!
Arvontaa!
Avajaiset!

Kahvitarjoilua!
Hernekeittoa!

Kukkia!
Painotuotteita!
Aurinkolaseja!
Kännyköitä ja 
tietokoneita!

Tule ja tutustu!To
ri

ti
en
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!

ke-la 13.-16.4.2011
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Elämä on näkemisen arvoinen

puh 08 822 416, fax 08 822 315

Aurinkolasit 
-30%

PUDASJÄRVI -lehti
Tilaa Pudasjärvi-lehti muualla asuvalle 
ystävälle, sukulaiselle, kummilapselle...

35TARJOUS!
euroa/12 kk
norm. 45 €

KUN TARVITSET 
LAAJEMPAA NÄKYVYYTTÄ

Toritie 2 Pudasjärvi
(AarreArkun vieressä)

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA

08-821 122

Narsissi-
ruukku

Tarjous 16.4.

1,90

Lauantaina yli 20 euron ostoksesta 
saat mukavan yllätyslahjan.

AH-Telepiste 08-824 120
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

AarreArkku

Arvontaa! ...ja ke-la 
yli 20€ ostoksestasi saat mukavan 

Yllätyksen Kaupan Päälle!

Paljon Uutuuksia! 
Mahtavia Tarjouksia! 

ma-pe klo 10-17, la 10-13

P. 0400 385 281
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Aselakiin ja uuteen luonnonsuojelulakiin saatiin käy-
tännön tuntevien toimesta järkeviä muutoksia, jotka pa-
ransivat lakien toimivuutta. Laki eläintenpitokiellon re-
kisteristä oli tärkeä uudistus taistelussa pentutehtailua 
vastaan. 

Kun pohjoisimpien kuntien hirvijahtiaikaa aikaistet-
tiin syyskuun alkupuolelle, haluttiin metsästyskoirien 
käyttö kieltää. Kielto ei onneksi mennyt läpi, sillä se olisi 
ollut päänavaus muille rajoituksille. Kiellon puolustajat 
näkivät koirien käytön uhkana porotaloudelle. Rotujär-
jestöt tekivät asiassa merkittävän työn. Keskustelu kar-
hunhaukkukokeiden tulevaisuudesta viestittää tulevis-
ta haasteista. Kokeiden vastustajat siirtyvät pikkuhiljaa 
vastustamaan metsästystä.

Kalastuslain valmistelusta on tihkunut tietoja, että 
kotitarvekalastuksessa verkkomäärää oltaisiin rajoitta-
massa ja nuotanveto kieltämässä kokonaan. Ministeri 
Anttila kiisti myöhemmin muutokset ja kertoi kalastuk-
sen jatkuvan entisellään. Uudistusta tekemään tarvitaan 
perinteiden ja kalavesien hoidon tarpeiden tuntemusta 
sekä kalavesien omistajien näkemystä. Kotitarvekalas-
tuksen säilyttämisestä huolimatta ammattikalastusta ja 
muuta vapaa-ajan kalastusta voidaan edistää.

Tulevaan eduskuntaan tarvitaan eräharrastajia. Eh-
dokkaita tulee tentata ja mielipiteitä kysyä. Myös puolu-
eiden välillä on eroja. Kalastus ja metsästys, johon mie-
lestäni saumattomasti metsästyskoirat ja kenneltoiminta 
liittyvät, ovat suomalaista perinnettä jota tulee vaalia. 
Riistanhoito ja kalavesien hoito on arvokasta hoitotyö-
tä, jota eräharrastajat tekevät. 

Näiden lainsäädäntöä kehittämään tarvitaan vastuul-
lisia päättäjiä ja eräharrastusten puolustajia.

Tuomo Hänninen
Kansanedustaja (Kesk.)

EDUSKUNTAVAALIT 2011

Eräharrastuksen puolustaja

On ollut mielenkiintoista kiertää maakuntaa monissa 
vaalitilaisuuksissa ja kuunnella asioita, jotka ihmisten 
mieltä painavat.

Kyllä ykköseksi sieltä nousee huoli sosiaali- terve-
ys- ja vanhustenhuollon palveluista ja niiden järjestämi-
sestä ja saatavuudesta, samoin myös työpaikkakehitys 
ja energiaratkaisut (ydinvoima, vesivoima ja metsäener-
gia). Varsinkin Pudasjärvellä jälleen Kollaja on nostettu 
yhdeksi vaaliteemaksi, vaikka ympäristöviranomaiset 
ovat sen kertaalleen Natura-alueitten vuoksi hylänneet. 

Lienee paikallaan sanoa muutama sana allekirjoitta-
neen mielipiteestä tämänhetkiseen Kollajaan, jota useas-
ti kysytään ja lehtien palstoilla kirjoitellaan. Olen ollut 
Kollajan altaan kannattaja sen alkuperäisen suunnitel-
man mukaisesti, joka tehtiin ennen Natura-alueitten voi-
maantuloa. Siinä suunnitelmassa vesialueiden rajaukset 
olivat paljon laajemmat ja sen vuoksi allasta olisi voinut 
käyttää kalastus- ja virkistyskäyttöön myös kesällä ja ke-
vättalvella. 

Kun tämä nykyinen suunnitelma kaksi vuotta sit-
ten julkaistiin, siinä on jouduttu ottaman Natura-alueet 
huomioon ja pienentämään altaan kokoa, mutta vesi-
määrä on kuitenkin sama kuin edellisessä suunnitelmas-
sa. Sen vuoksi se ei ole enää allas vaan vesivarasto, jos-
sa vedenpinnan vaihtelu on vuositasolla noin 9 metriä. 
Kun joka vuosi kevättalvella allas tyhjennetään kuivak-
si, ympäristövaikutukset ovat Iijoen alajuoksulla ja koko 
alueella niin suuret, että en voi olla tällaista hanketta tu-
kemassa. 

Pudasjärvellä kyetään korvaamaan Kollajassa mene-
tetty energiamäärä ja työpaikat, kun hyödynnetään met-
sät kestävän maatalouden periaatteita noudattaen, ja ote-
taan käyttöön tuotantokelpoiset suot, joita Pudasjärvellä 
on noin 40 000 ha, ja näiden työllistävä vaikutus olisi lä-
hes 2000 henkilöä. Saatava energiamäärä on isompi kuin 
Kollajan altaan tuotto. Esittämäni laskelmat perustuvat 
PohBio-hankeen selvitykseen. Heidän sivuiltaan löyty-
vät tarkat laskelmat yllä mainittuihin arvioihini.

Paavo Tihinen
Kansanedustajaehdokas Vas

Vaaliteema Kollaja
EDUSKUNTAVAALIT 2011

Ihmisarvo ylittää aina markkina-arvon
Yrittämisestä on tehtävä yrittäjyyttä

Puhdasta ruokaa omalta maalta
On sairasta säästää terveydestä

Laina syö lasten pöydästä
Koti Uskonto Isänmaa / Hem Tro Fosterland

www.kdoulu.fi
Perinne säästää luontoa

4 
Marko 
Hoikkaniemi

13 
Kai 

Similä

7 
Marja-Leena 
Kemppainen

11 
Antero 
Metso

14 
Markku 
Tauriainen

16 
Daisy 
 Öster

Pölkky Metsä Oy:n hankin-
taesimieheksi Pudasjärven 
alueelle on 1.4.2011 lukien 
nimetty metsätalousinsinöö-
ri Vilho Koivisto 26 v. Kii-
mingistä.

Nimityksiä:

Vilho Koivisto

3400

330

1250
950

800

Työsormikas
Kämmenpuoli pinnoitettu tartuntanastoilla. 
Materiaali: nylon / lycra.
929-1109	 koko: 9 / L
929-1110	 koko: 10 / XL
929-1111	 koko: 11 / XXL

pr

srj

Mutterinavaaja, teleskooppi
17, 19, 21 ja 23 mm kääntöhylsyt
291-15

Koristekapselit 
Still 15”
Väri: hopea.
929-ST15	

Hallinostin 2000 kg
Nostokorkeus min 135 mm, 
max 385 mm
270-D1-2018

Rengaspainemittari
Tarkka digitaalinen mittari sinisellä 
taustavalolla. Näyttöalue 0,15-7 bar.
Sisältää paristot.
903-477

Täyssynteettinen 
moottoriöljy 5W-40 5 l
API SM/CF, ACEA A3/B4.
114-9540-5

1990
3,98 /l

Erinomainen 
käteenistuvuus!

www.fixus.fi
Tarjoukset voimassa 30.4.2011 asti

tai niin kauan kuin erää riittää.

04/11

www.totalparts.fi  www.fixsus.fi
TOTALPARTS OY,  Varsitie 1 Pudasjärvi
p. 0440 890 061 varaosat, korjaamo, p. 08 821 034 kahvio/grilli
varaosapuoli avoinna ma-pe 8.30-17.00,  la suljettu
Kahvio avoinna ma-pe 6.30-21.00, la-su 9 - 21

Lapsillemme tulee tarjota laadukkaita kasvatus- ja kou-
lutuspalveluita. Lasten päivähoitopalveluiden tulee pa-
remmin ottaa huomioon lasten ja perheiden yksilölliset 
tarpeet. Kouluverkko tulee olla riittävän kattava, ettei-
vät lasten koulumatkat muodostu lasten ikäkausi huo-
mioon ottaen kohtuuttoman mittaisiksi. Opetusryhmät 
tulee muodostaa siten, että jokainen lapsi saa ryhmäs-
sä tarvitsemansa tuen ja pystyy saavuttamaan niin ope-
tukselliset kuin kasvatukselliset tavoitteet. Opettajien lo-
mautukset ovat koulun toimintaa murentavia päätöksiä, 
joten niiden käyttö tulee lainsäädännöllä tehdä mahdot-
tomiksi. 

Tulevaan hallitusohjelmaan tulee ottaa yhdeksi kes-
keiseksi asiaksi nuorten työllistäminen. Esittäisin tässä 
asiassa nollatoleranssin käyttöönottoa. Jokaiselle nuo-
relle tulee olla mahdollista jatkaa kouluttautumistaan 
peruskoulun jälkeen joko oppilaitoksessa tai oppisopi-
muksella tai erikseen ”räätälöidyllä” tavalla. On yksilön 
ja myös yhteiskunnan kannalta kestämätön tilanne, jos 
nuori ei kunnolla kiinnity työelämään ja elämään. Oppi-
lashuollon resurssit on nostettava sille tasolle, että mah-
dolliset ongelmat pystytään tunnistamaan varhaisessa 
vaiheessa ja että niihin puuttumiseen on olemassa te-
hokkaat keinot. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvis-
tamista tulen korostamaan eri yhteyksissä.

Ikäihmisten asemaa on parannettava!
Ikäihmisten toimeentuloon ja perusturvaan, terveyden-
hoitoon sekä asumiseen tulee kiinnittää enemmän huo-
miota. Meidän on nykyistä voimakkaammin tuettava 
omaishoitajien työtä sekä tarjottava laadukkaita kotipal-
veluja, jotka mahdollistavat kotona asumisen, niin pit-
kään kuin vanhus haluaa ja se on perusteltua. Omaishoi-
tajien jaksamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. 
Koti on meille paras paikka elää ja asua. Koti luo turval-
lisuutta elämään.

Ikääntyneitä ihmisiä tulee arvostaa ja luoda heille kai-
kin puolin turvalliset vanhuuden päivät. Vanhuspalve-
luiden laatua on ohjeistettu tähän saakka suosituksil-
la, mutta kaikkialla maassamme ei näitä suosituksia ole 
noudatettu. Päättyvän hallituskauden aikana on valmis-
teltu vanhuspalvelulakia. Vanhuspalvelulaki on otettava 
lainsäädäntövaiheeseen mitä pikimmiten. Vanhuspalve-
lulailla varmistettaisiin, että jokaisella vanhuksella on oi-
keus hyvään hoivaan ja tarvittavien palveluiden saata-
vuuteen turvataan. Ikäihmisten yksilöllisiä tarpeita tulee 
palveluita suunniteltaessa ottaa enemmän huomioon. 
Lain käytännön toteuttamiseen tulee varata riittävät voi-
mavarat.

 
Martti Turunen kansanedustajaehdokas (kok)
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja
rehtori, Kuusamo

EDUSKUNTAVAALIT 2011

Perusturvallisuutta 
läpi elämän
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www.jormakortesoja.fi

Maakunnan ja meidän kaikkien
vahva puolestapuhuja

JORMA
  KORTESOJA

Viedään tämä mies
meidän puolestapuhujaksi
eduskuntaan.

Eduskuntavaalit äänestyspäivä 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011

”Jorma uskaltaa sanoa ja toteuttaa
asiat meidän puolestamme.

”Jorman sydämen asiana on koko 
maakunnan elinvoimainen tulevaisuus.

Terveisin: Jorman tukiryhmä yli puoluerajojen

Juhan tukiryhmä

Käy tutustumassa

sanojensa m�ainen

EDUSKUNTAVAALIT 2011

Taloustutkimuksen erään lehden teettämän tutkimuksen 
(vastaajia 2925) mukaan vastauksista löytyy melko selkeä 
ja yhteneväinen kuva syistä, joiden mukaan ihmiset va-
litsevat puolueensa. Puolueen arvomaailma ja perinteet 
ovat tärkeimpiä puoluevalinnan perusteita. Yli 40 pro-
senttia valitsee puolueensa pelkästään sillä perusteella, 
että siitä sattuu löytymään sopiva ehdokas ja arvomaa-
ilma.

Jokainen sukupolvi on tähän mennessä ollut edeltäji-
ään vauraampi. Nyt tämä automaatti-jatkumo uhkaa kat-
keta, ja moni on sen vuoksi turhautunut poliittista jär-
jestelmää ja aikaisempia päättäjiä vastaan. Keskustan 
kannattajat kuitenkin korostavat eniten perinteitä. He pi-
tivät puolueen arvomaailman lisäksi tärkeinä puolueen 
aluepolitiikkaa ja sitä, että puolue ajaa selkeästi muita 
vahvemmin maaseudun ihmisten asioita. He kuvailevat 
puoluetta usein jopa lämminhenkiseksi. Keskusta on hei-
dän mielestään ”sopivasti keskellä, ei liian oikealla eikä 
vasemmalla”.

Raha ei tunne enää rajoja, ja muutoinkin maailma ko-
konaisuudessaan on kansainvälistynyt. Olen tutkimuk-
sen mukaan samaa mieltä, että muutokselle on tietyn 
tyyppinen tarve. Meidän täytyy aikaisempia päättäjiä 
enemmän arvostaa yrittämisen edellytyksiä. Maaseudun 
ihmisiä kiinnostavat erityisesti yrittämisen ja työn sekä 
perheen koko elämänkaaren perusasioiden harmonia. 
Tarvitsemme siis ihka uusia toimintamalleja. 

”Nyt kaikki koppiin”
Reijo Latvala
Sanna Isolan (kesk) no 21 vaalipäällikkö

Sopiva ehdokas 
ja arvomaailma

Maaseudulle on povattu kuihtumista jo pitkään. Toisin on 
kuitenkin käynyt. Ihmiset arvostavat maaseutua. Suurim-
malla osalla suomalaisista on maaseutuun tärkeä suhde 
tavalla tai toisella. 

Maaseutu jaetaan yleensä kolmeen kategoriaan: har-
vaan asuttuun maaseutuun, ydinmaaseutuun ja kaupun-
kien läheiseen maaseutuun. Näillä alueilla pitäisi tunnis-
taa omat lähtökohdat ja tavoitteet, jotta kutakin aluetta 
voidaan kehittää sen omista vahvuuksista käsin. 

Kaupunkien läheiset maaseutukunnat houkuttavat 
etenkin lapsiperheitä ja jo työuransa tehneitä. Maaseu-
dun rauha ja lyhyt matka kaupunkiin työpaikkoihin on 
pontimena kaupungista maalle muuttoon. Kaupunkien 
läheisellä maaseudulla on parhaimmat mahdollisuudet 
menestykseen. Kunnat ovat usein muuttovoittokuntia, jo-
ten kunnilla on varaa monipuolisten palvelujen tarjoami-
seen. 

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä on määri-
tellyt ohjelmassaan kriittiset menestystekijät, joita edistä-
mällä harvaan asuttu maaseutu menestyy. Yritysten toi-
mintaedellytykset täytyy olla kunnossa, lähipalvelut on 
turvattava, luonnon tarjoamat voimavarat on osattava 
hyödyntää sekä asukkaiden aktiivisen elämän edellytyk-
siä on edistettävä.

Harvaan asuttu maaseutu tarjoaa yrityksille ja työnte-
kijöille edullisuutta, luonnonläheisyyttä ja raaka-aineita. 
Valtion ja kuntien täytyy turvata yritysten sekä asukkai-
den edellytykset toimimiseen maaseudulla. Saavutetta-
vuus tarkoittaa toimivia tie-, rata- ja lentoyhteyksiä sekä 
kattavaa tietoliikenneverkostoa.

Ydinmaaseudulla maatalous on suuremmassa roolissa 
kuin harvaan asutulla maaseudulla, ja se tulee tulevaisuu-
dessakin olemaan vahva alkutuotannon alue. Kotimaisen 
ruoan tuotannon tarve tulee kasvamaan entisestään. Lähi-
ruoka nostaa päätänsä pääkaupunkia myöten. Siksi ruo-
kaketjuun tarvitaan muutosta. Lähellä tuotettu paitsi työl-
listää, on takuutuoretta ja lisäaineetonta ruokaa.

Keskusta tukee jatkossakin koko Suomen pysymistä 
asuttuna sekä tasavertaisia asumismahdollisuuksia läpi 
Suomen. Tarvitsemme vahvoja kaupunkikeskuksia, joi-
den ympärillä on elävä maaseutu. Kaupunkien ja maa-
seudun välistä vuorovaikutusta on lisättävä. Kuntarajat 
eivät näy ihmisten arjessa. Palvelut ja joukkoliikenne tu-
lee olla joustavaa yli kuntarajojen. Mitä toimivampi yh-
teistyö seudulla on, sitä paremmin alue pystyy houkutte-
lemaan uusia yrityksiä ja asukkaita.

Mirja Vehkaperä
kansanedustajaehdokas (Kesk.)

Maaseudun monet 
mahdollisuudet

EDUSKUNTAVAALIT 2011

Kaisa Louet
EDUSKUNTAAN 2011

54

Pohjoisen asialla

Tuomo 
Hänninen
Kansanedustaja, agronomi
· Alueyhteistyön toimija
· Koulutuksen, maaseutu-
  elinkeinojen ja eräharras-
  tusten vaikuttaja
· Numero valtatiemme 
  mukaan
Tavattavissa:
Ke 13.4. Kainuun kierros 
 klo 14-14.30 Radio Kajauksen haastattelu
To 14.4. klo 11.30-13 Hernekeittoa ja asiaa 
 S-Marketin P-alue, Pudasjärvi
 klo 14-15 Hernekeittoa ja asiaa Taivalkosken torilla
 klo 18.30-20 Kuolion koulu, Kuusamo
Pe 15.4. klo 10.30-13 Hernekeittoa ja asiaa Kuusamon torilla
 klo 16-18 Keskustan vaalitupa, Rotuaari
La 16.4. Erätulet luontoihmisille
 klo 9.30-11 Huttukylän metsästysmaja, Kiiminki
 klo 12-14 Pudasjärven tori
 klo 15-17 Hotelli Herkon kota, Taivalkoski
 klo 18-20 Kuusamon tori
Tervetuloa!           Osallistu kampanjaan tukemalla 519407-2119556

Sinunkin äänelläsi turvaamme 
yhteyden eduskuntaan ja 
Tuomon kolmannelle kaudelle!

Puh. 050 511 3195 · tuomo.hanninen@eduskunta.fi
www.tuomohanninen.net

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 uusia 
työpaikkoja luovaa 
yritystoimintaa

74
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ANNA ÄÄNESI KUULUA
- vain äänestämällä voit vaikuttaa

105

108

111

106

109

112

107

110

113

Tytti 
Tuppurainen
FM, projekti-
suunnittelija,
Oulu

Risto Säkkinen
aluetoimitsija,
opettaja,
Ii

Paavo Törmi
radiotoimittaja,
Raahe

Raimo Piirainen
kansanedustaja
veturinkuljettaja
Kajaani

Jari Männikkö
pääluottamusmies,
kaupungin-
valtuutettu,
Oulainen

Henri Kylén
yhteisöpedagogian
opiskelija,
kunnanvaltuutettu,
Haukipudas

Tuija Pohjola
uinninopettaja,
projektisuunnittelija
Oulu

Pirjo Sirviö
erikoissairaanhoitaja,
tutkimuskoordi-
naattori,
Oulu

Tiina Partanen
TaM, aineenopettaja,
Liminka

114

117

120

115

118

121

116

119

122

Miikka-Aukusti 
Heiskanen
luottamustoimi-
henkilö,
Oulu

Jarmo Haapaniemi
asemamestari,
kunnanvaltuuston pj.,
Kempele

Veijo Ruonala
linja-autonkuljettaja,
AKT:n hallituksen vpj.,
Oulu

Sari Halonen
diplomi-insinööri,
luottamusmies,
Oulu

Jaana Jurmu
nuoriso-ohjaaja,
työsuojelu-
valtuutettu,
Kuusamo

Antti Tokola
hallintotieteiden
maisteri,
Ylivieska

Tomi Taka-Eilola
opiskelija, yrittäjä,
Oulu

Kari Nikulainen
rovasti,
Kuhmo

Tyyne Tuikka
sairaanhoitaja,
yrittäjä,
Pyhäjärvi

Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry

Kansan  edustaja.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA.

Suomussalmen Retikassa 
maaliskuun loppupuolella 
ensi-illan saanut Vysotski-
laulujen konsertti saapuu tu-
levana sunnuntaina 17.4 Pu-
dasjärvelle. Konsertin takana 
ovat Kajaanin Vuottolahdes-
ta kotoisin oleva ”Vuotto-
lahden Vysotski” Pertti Lei-
nonen ja Kajaanin Purolasta 
tuleva ”Purolan Pushkin” eli 
Veikko Pöllänen. 

Molemmat miehet ovat 
esittäneet Vysotskia joita-
kin kappaleita eri juhlissa lä-
hinnä Kainuussa jo useiden 
vuosien ajan, mutta nyt on 
luvassa reilun tunnin mit-
tainen konserttikooste ja vii-
tisentoista kappaletta. Pert-
ti huolehtii laulusta kitaran 
kanssa ja Veikko hanurista.

Vladimir Vysotski oli erit-
täin nerokas ja tuottelias lau-
luntekijä 1960- ja 70- luvuilla 
Neuvostoliitossa.

Vysotksi toimi näytteli-
jänä Taganka-teatterissa ja 
näytteli myös monissa elo-
kuvarooleissa. Sivutöinään 
hän teki runoja ja musiikkia, 
ja esitti taidettaan ahkeras-
ti - aina silloin, kuin se sal-
littiin - nimittäin virallinen 
Neuvostoliitto ei koskaan 
tunnustanut hänen lahjo-
jaan. Suuri kansa kyllä naut-
ti niistä suuresti ja Vysotksin 
laulut levisivätkin ympäri 
suuren valtakunnan konser-
teissa salaa tehtyjen magne-

Vysotski -musiikkia Pudasjärvellä
tofoninauhoitusten ansiosta. 
Hänen elinaikanaan ei tiettä-
västi koskaan esitetty hänen 
laulujaan Neuvostoliiton ra-
diossa, saati televisiossa.

”Volodja” menehtyi Mos-
kovan olympialaisten aikaan 
vuonna 1980 sydänkohtauk-
seen vain 42 -vuotiaana.

Kuitenkin hän ehti teh-
dä vajaa tuhat runoa/lau-

lua hengenheimolaistensa 
riemuksi. Laulut käsittelivät 
useinkin tavallisen, pienen 
kansalaisen elämää Neuvos-
toliitossa. Suomessa tunne-
tuin hänen lauluistaan lienee 
”Ystävän laulu”, josta on le-
vytetty useita versioita.

Esitys on sunnuntaina 
17.4 klo 17 kansalaisopiston 
Salikissa.

Vuottolahden Vysotski Pertti Leinonen (vas.) ja Purolan 
Pushkin Veikko Pöllänen pistävät parastaan ensi sun-
nuntaina kansalaisopiston Salikissa.

Tervetuloa tapaamaan meitä 
Kuusamon torille 8.- 9.4.2011
Keskustellaan ja kahvitellaan.
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Vasemmistoliiton vaaliryti-
nät veti torstaina 4.4 Pudas-
järven torille runsaasti vä-
keä. Tilaisuus oli yksi osa 
Pohjois-Pohjanmaan Vasem-
miston vaalikiertuetta, joka 
jatkui Taivalkoskelle ja Kuu-
samoon. Kansanedustaja-
ehdokkaista olivat paikalla 
pudasjärveläinen koneura-
koitsija Paavo Tihinen ja Suo-
mussalmelta saapunut bio-
analyytikko, kansanedustaja 
Merja Kyllönen. 

-Koskaan aikaisemmin ei 
ole tällaisessa tilaisuudessa 
ollut näin paljon väkeä, iloitsi 
Tihisen vaalitukiryhmän ve-
täjä Erkki Honkanen. Paavo 
Tihinen myös oli yllättynyt 
väen paljoudesta sekä siitä, 
että paikalla oli monia uu-
sia henkilöitä. Tilaisuudessa 
yleisö sai tavata kansanedus-
tajaehdokkaita sekä vaali-
kiertueella olevia Vasemmis-
toliiton vaalityön talkoolaisia 
muun muassa Martti Kor-

Vasemmiston 
vaalirytinä veti väkeä

Grillimakkarat tekivät hyvin kauppansa. 

hosen liiviä kantanut oulu-
lainen Jaakko Alavuotunki. 
Grillimakkaroita grillattiin 
yli 300 kpl ja kahvia ja pullaa 
oli tarjolla.

Paavo Tihinen kertoi ole-
vansa arjen asiantuntija sekä 
kantavansa huolta maaseu-
dun elinvoimasta, joka onnis-
tuu turvaamalla julkiset pal-
velut sekä tukemalla uusia 
työpaikkoja luovaa yritystoi-

mintaa.
Merja Kyllönen sanoi te-

kevänsä kansanedustan työ-
tä täydellä tarmolla ja suu-
rella sydämellä. Hän kantoi 
huolta tuloerojen kasvusta, 
joka vieraannuttaa ihmiset 
toisistaan. Hän vakuutti, että 
tasa-arvo luo tuvallisen yh-
teiskunnan ja solidaarisuus ja 
yhdenvertaisuus ovat arvoja, 
jotka eivät vanhene.  (ht)

Kansanedustajaehdokkaat Merja Kyllönen ja Paavo Tihinen olivat yleisön tavattavis-
sa torstaina 4.4 Pudasjärven torilla. Keskellä Martti Korhosen tukiryhmän jäsen Jaak-
ko Alavuotunki Oulusta. 

Vasemmistoliiton vaalikiertueeseen kuuluva vaalirytinät kokosi runsaasti väkeä Pudas-
järven torille. 

Eläkeläisiet kokoontuivat 
perjantaina 8.4 Pudasjärvelle 
Havulan rantaan Eläkeläiset 
ry:n pilkkikalastuksen alue-
mestaruutta tavoittelemaan. 
Järjestelystä vastasi Pudas-
järven eläkeläiset ry. Osan-
ottajia ja kannustajia oli tul-
lut Oulujoen eteläpuolelta 
saakka, suurin osa tietenkin 
omasta kaupungista. Kellon 
lyödessä yksitoista tuli kil-
paan osallistuville kiire ja 
uskomattoman ketterin ja-
loin he hajaantuivat järven 
jäälle.

Kolmen tunnin pilkkimi-
sen aikana kannustajille oli 
tarjolla tikanheittoa, arpajai-
set, kahvia ja kuumia mak-
karoita sekä yhteislaulua ha-
nurin säestyksellä. Jää oli 
ylen kestävää ja poraus vaa-
ti kestävyyttä, mutta reiän 
teko kannatti, sillä saalista 
tuli. Huikeista saalismääris-
tä kertoo yksin kolmen hen-
gen joukkueen yhteissaalis 
yli 23 kiloa! Kala joka mi-
nuutti oli kaiketi voittajan-
kin tavoitteena.

Sää suosi, lettukah-
vin kera laulu soi, makka-
ra maistui ja kalaa tuli - voi-
ko enempää vaatia? Kaikki 
osallistuja saivat lisäksi pal-
kinnon. Kyllä kannatti tulla 
yli sadan kilometrin päästä 
yksin tunnelmankin vuoksi. 
Kulkuneuvonkin sai melkein 
rantaviivalle. Eläkeläisten 
Jokilaaksojen aluejärjestön 
mestaruuspilkintä oli tämän 
talven merkkitapaus.

Kuvat ja teksti: 
Veikko Meriläinen

Olipa kalaisa pilkkikilpa

Tulokset: 
Naiset: 
1. Saimi Kuusisto-Mikkonen 
Pudasjärven Eläkeläiset 6,550 
kg  2. Sirkka Kokko 6,385 kg 
3. Orvokki Hyttinen 3,810 
kg 4. Rauni Jussila 3,495 kg 5. 
Else Soronen 2,075 kg 6. Tuu-
la Pirttiah 1 775 kg 7. Hilja 
Rantala 1,610 kg 8. Helli Ti-
monen 1,315 kg 9. Martta 
Timonen 0,975 kg 10. Kaisa 
Veteläinen 0,510 kg 11. An-
na-Liisa Raitio 0,135 kg 
Miehet: 
1.Ensio Takkinen Pudasjär-
ven Eläkeläiset 8,920 kg 2. 
Alpo Kukka 7,655 kg 3. Pent-
ti Stenius 6,515 kg 4. Reino 
Soronen 5,790 kg 5. Usko 
Kokko 5,580 kg 6. Matti Mik-
konen 5,375 kg 7. Pekka Tuo-
maala 4,210 kg 8. Toivo Män-
nikkö 3,150 kg 9. Kauko 
Hemmilä 3,105 kg 10. Ola-
vi Loukusa 3,070 kg 11. Sep-
po Stenius 2,920 kg 12. Aimo 
Hyttinen 2,870 kg 13. Ville 
Takkinen 1,845 kg 14. Mart-
ti Nisula Haukiputaan Elä-
keläiset 1,395 kg 15. Olavi 
Peltoniemi Oulun Eläkeläi-
set 1,365 kg 16. Matti Pirt-
tiaho Pudasjärven Eläkeläiset 
0,585 kg 17. Timo Vilppula 
Haukiputaan Eläkeläiset 18. 
Matti Nisula  - 

Sarjojensa voittajat, (vas.) Ensio Takkinen miesten sar-
ja ja (kesk.) Saimi Kuusisto-Mikkonen, Elsa Piri vieress 
todistaa.

Pekka Piri yhtä tarkkana kuin sähköinen vaaka, apuna 
Hilkka Tihinen

Kultajoukkue mitalit kaulassa; Ensio Takkinen, Alpo Kuk-
ka, Pentti Stenius, Pudasjärven eläkeläiset ry.

Hopeamitalistit: Sirkka Kokko, Usko Kokko, Reino Soro-
nen, Pudasjärven eläkeläiset ry.

Pronssijoukkue: Matti Mikkonen, Saimi Kuusisto-Mikko-
nen, Olavi Loukusa, Pudasjärven eläkeläiset ry. Paikal-
listuntemus oli kisassa eduksi.
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Vuonna 1956 alkaneessa jat-
kokoulussa oli kaksi luok-
kaa; tytöt ja pojat eri luo-
kassa, jossa kummassakin 
oli reilut 30 oppilasta. Suu-
rin osa oppilaista asui asun-
tolassa pitkien kotimatkojen 
vuoksi. 

Johtajaopettajana toimi 
Tapani Karvanen, joka täyt-
ti juuri 80 vuotta ja asuu 
edelleen Pudasjärven Kure-
nalla. Koulun oppilaina ol-
leet Tyyne Lybeck ja Terttu 
Laakkonen saivat idean, että 
kutsutaanpa kaikki 1956-57 
jatkokoulun käyneet oppi-
laat johtajaopettaja Karvasen 
80-vuotispäivän kunniaksi 
luokkakokoukseen. 

Alkutiedustelun jälkeen 
kokoontumisidea herätti 
suurta kiinnostusta ja pian 
oli koolla 11 sen ajan oppi-
lasta, joka ryhmä lopulli-
sesti suunnitteli lauantaina 
9.4. olevan kokoontumisen 
Liepeen pappilaan. Kutsua 
noudatti noin 20 oppilasta 
ja Karvanen oli kunniavie-
raana ja ainoana opettajana 
paikalla. Suurin osa paikal-
la olleista oli Pudasjärvel-
tä. Pisimmän matkan olivat 
tehneet Hyvinkäältä ja Riihi-
mäeltä junalla ja linja-autol-
la saapuneet Anja Mikkola ja 
Aune Luokkanen sekä Antti 

Paljon muistoja:

Vuoden 1956-57 jatkokoulun oppilailla luokkakokous

Honkanen, joka oli matkan-
nut Parolasta. Lisäksi oli tul-
tu Laihialta, Oulunsalosta ja 
Oulusta. 

Koolle kutsujat kertoi-
vat, että oli aikamoinen työ 
yhteystietojen saamisessa ja 
kutsumisessa tilaisuuteen. 
Porukan työn tuloksena tiet-
tävästi vain yhteen oppilaa-
seen ei ole saatu yhteyttä. 
Pudasjärvellä asuu vajaa pa-
rikymmentä henkilöä ja ajan 
rajan tuolle puolelle siirtynyt 
tiettävästi kaksi henkilöä tyt-
töluokasta ja seitsemän poi-
kaluokasta. Näin suurin osa 
oppilaista asuu eri puolilla 
Suomea ja muutama Ruot-
sissa ja Espanjassa saakka. 

Kokoontuminen oli hy-
vin vapaamuotoinen, ilman 
virallista ohjelmaa. Huhti-
kuun kuudentena 80-vuot-
ta täyttänyttä opettaja Tapa-
ni Karvasta onniteltiin aluksi 
kukkasin ja onnittelulaulul-
la.  Tilaisuuden juontaja Juk-
ka Salmela muisteli vuoden 
mittaista yhteistä koulu-
taivalta. Kuvia katseltiin ja 
erityisesti esillä oli luokka-
kokouksen kutsuunkin pai-
nettu kevätretken kuva Ou-
lun tuomiokirkon portailla. 
Välillä oli ruokailu ja kahvit. 
Kappalainen Juha Kukkurai-
nen ja kanttori Keijo Piirai-

nen piipahtivat pitämässä 
hartaushetken ja jonka lo-
puksi laulettiin koulusta tut-
tu suvivirsi.

Syntymästä  
saakka koululla
Tapani Karvanen kertoi 
omasta lähes 40 vuotta Pu-
dasjärvellä kestäneestä opet-
tajan urastaan ja koulun vai-
heista. 

-Olen kotoisin Oulunsa-
losta, jossa myös äitini toimi 
opettajana ja asuimme kou-
lulla, joten olen syntynyt, 
kasvanut ja tehnyt työikä-
ni eli koko elämäni koululla. 

Lisäksi tyttäreni on opettaja 
ja vanhimman tyttäreni tytär 
on myös luokanopettaja. 

Karvanen kertoi tulleen-
sa Pudasjärvelle vaimon-
sa kanssa 25-vuotiaana. Tar-
koitus oli olla vain muutama 
vuosi paikkakunnalla ja jat-
kaa työtä sen jälkeen Oulu-
seudulla. 

-Kotiuduimme tänne kui-
tenkin niin hyvin, että nyt 
olemme asuneet täällä jo lä-
hes 60 vuotta. 

Karvanen muisteli per-
heiden olleen koulumyön-
teisiä. 

-Tapana oli käydä henki-

lökohtaisesti niissä kodeissa, 
joista oppilaat eivät tulleet 
kouluun – yleensä poikaop-
pilaat. Vanhemmat selitti-
vät, että poikaa tarvittaisiin 
metsätöissä isän apuna. Kes-
kustelun jälkeen yleensä poi-
ka ilmaantui kouluun muu-
taman viikon sisällä. 

-Aluksi olin aineenopet-
tajana ja 1-vuotisen kansa-
laiskoulun johtajaopettaja. 
Oppilaita oli niin paljon, että 
hyvä kun rinnakkaisluokki-
en nimissä aakkosissa kirjai-
met riittivät. 

Peruskoulun tultua 
-70-luvulla Karvanen toi-

mi yläasteen rehtorina, jos-
ta jäi eläkkeelle 60-vuotiaa-
na vuonna 1991. Karvanen 
toimi 70- ja 80-luvulla myös 
kunnanvaltuustossa, kun-
nanhallituksessa sekä seu-
rakunnassa valtuustossa ja 
kirkkoneuvostossa. 

Elämä on yhtä koulua, 
sillä tällä hetkellä Karvanen 
kertoi opiskelevansa tietoko-
neen käyttöä kansalaisopis-
ton senioripiirissä. Myös 
hiihtokilometrejä on kerty-
nyt talven kuluessa. 

Heimo Turunen

Uusi ”luokkakuva” Liepeen pappilan väentuvassa yli 50 vuoden jälkeen. 

Kevätretkellä vuonna 1957 Oulussa Tuomiokirkon portailla. 

Tapani Karvanen muisti, että Tyyne Lybecillä oli kouluai-
kana tukka letillä ja niissä punaiset lettinauhat. Muisto-
ja riitti kaikilla keskusteluaiheita riitti koko kokoontumisen 
varatun iltapäivän ajan.

Pudasjärvellä alkoi säännöllinen ammatillinen 
jatkokoulutus vuonna 1956, jolloin valmistui 
Kurenalan koulu. Jatkokoulu käytiin vuoden 

mittaisena kansakoulun jälkeen, mikäli oppilas 
ei ollut keskikoulussa.

Vanhojen valokuvien katsominen toi mieleen muistoja yli 
50 vuoden takaa.



10 nro 15PUDASJÄRVI lehti

IVT-Center Zeppelin   
Kauppakeskus, Kempele

Uusi IVT Nordic Inverter LR-N on ilmalämpöpumppu-
tekniikan viimeisin saavutus. Se lämmittää kotisi jopa 
-30o C:n pakkasella ja viilentää yhtä korkeissa helle-
lukemissa. Silti säästösi vuositasolla ovat jopa 10% 
aiempaa suuremmat täysin uudistuneen tekniikan 
ansiosta.
Uudessa, entistä hiljaisemmassa sisäyksikössä on 
kolmiasentoinen ilmanohjaus, uuden kompressorin 
lämmitysteho riittää entistä hyytävämmässä pakkasessa 
ja ulkoyksikkö on tehokkuudestaan huolimatta hiiren
hiljainen puhaltimen uuden muotoilun ansiosta.
IVT Nordic Inverter LR-N on vaativan valinta. +10oC:n 
ylläpitolämmitys on vakiovaruste, GSM-ohjauksen saat 
lisävarusteena. Joutsenmerkki ja 5 vuoden IVT-
ErikoisTakuu turvaavat toimintavarmuuden.

Myynti, asennus ja 
huolto  

040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com   

Vakiopäivystykset 
pe klo 11-17, la 10-14

Kaikki, mitä uutuudelta voit odottaa
IVT Nordic Inverter LR-N

     -ilmalämpöpumpulla

•suurempi vuosisäästö
•parempi lämmitysteho
•tehokkaampi ulkoyksikkö

1-VUOTISSYNTTÄRIT!
Kysy 

erikoistarjousta!
(Tarjousetu on 
voimassa 13.-16.4.)

Otetaan reilun kokoinen pala isoa lohta. 
Leikataan semmoisiksi 3x3x6 cm pötköiksi. 
Kiedotaan pekonisiivu jokaisen palan ympärille. Joihinkin voi 
menä parikin palaa. Paistetaan pannulla kuumalla lämmöllä ra-
peaksi. 
Lisätään pannuun sipulia, parsaa, paprikaa ja saapa sinne 
heittää vaikka vähän sieniäkin. Enään puuttuu kerma. Itse lai-
tan kunnon kermaa ihan reippaasti, 3-5 dl ja annan muhia var-
tin verran.
Maustan kastiketta hyppysillisellä suolaa ja pippuria, kalaan en 
laita pekonin lisäksi muuta. 
Nautitaan joko salaatin tai keitettyjen perunoiden kera. Itse poi-
mituista puolukoista tehty mehu kruunaa herkun, uskokaa pois.

Tosimiehen pekoni-lohi resepti

Jaurakkajärvellä järjestettiin 
Korpisen kyläseuran pilkki-
kisat lauantaina 9.4. Vene-
rantaan alkoi kertyä pilkkijöi-
tä jo ennen kello kymmentä 
kun alkamisajankohdasta 
oli ollut hieman epäselvyyt-
tä. Oikea pilkkiaika oli 11-13. 
Pilkkijöiden toivomuksesta 
aikaa jatkettiin vielä tunnil-
la. Viime vuonna valiteltiin 
palkintojen huonoutta ja nyt 
olikin tarjolla rahapalkinnot 
miesten, naisten sekä nuor-
ten sarjoissa. Veteraanisarjaa 
ei ollut ollenkaan ja tästä jär-
jestäjät saivat palautetta. 

Talkoolaiset kauppasivat 
kahvia, munkkeja, makka-
raa, mehua sekä arpoja ve-
nerannan laavulla. Kellon 
näyttäessä yhtätoista Korpi-
sen kalastuskunnan edusta-
jan Pentti Ylilehdon lyhyen 
avauspuheen jälkeen hän lä-
hetti 31 kalastajaa matkaan. 
Tuntien kuluessa pilvet väis-
tyivät taivaalta ja aurinko al-
koi lämmittää. Vähän ennen 
pilkkiajan loppumista alkoi-
vat jo ensimmäiset pilkki-
jät saapua punnituspaikalle. 
Jorma Syrjäpalo toimi saa-

Jaurakkajärven pilkit 
aurinkoisessa säässä

liiden punnitsijana ja Rau-
ni Räisänen kirjasi tulokset 
ylös.

7.5.2011 Pudasjärven liikuntahallilla

LC Pudasjärvi/Hilimat
Pöytävaraukset Pirkko Polvi
puh: 040-7694386, pirkko.polvi@pp.inet.fi

Hyvän Olon Messut

Hyvän Olon Messuilla esiintyy
iskelmälaulaja Saija Varjus

Messuarpoja, muotinäytös, ryijyesittely, erilaisia
liikuntaesityksiä, verenpaineen  mittausta, tuote-
esittelyjä ja -myyntiä ym. Tervetuloa!

 Saija Varjus on
vuoden 1996

tangokuningatar.
Aiemmin hän on

työskennellyt
musiikin- ja

luokanopettajana

Saija Varjus on
vuoden 1996

tangokuningatar.
Aiemmin hän on

työskennellyt
musiikin- ja

luokanopettajana

Kristillisdemokraattien vaa-
likiertue pysähtyi Pudas-
järvelle torstaina 7.4. K-Su-
permarketin pihassa, jossa 
kansanedustajaehdokkaat 
Vesa Aitto-oja Oulaisis-
ta, Marja-Leena Kemppai-
nen Oulusta ja Jaakko Juk-
kola Pyhäjoelta juttelivat 
kävijöiden kanssa ja tarjosi-
vat munkkikahvit. 

Ehdokkaiden mielestä 
näissä vaaleissa on kyse ko-
dista, uskonnosta ja isän-
maasta, jotka arvot ovat 
merkinneet suomalaisille 
vuosikymmenien ajan ahke-

Koti, uskonto ja isänmaa vaaliteemana

Miesten sarjan kaksi parasta pilkkijää oli puolankalaisia. 
Pudasjärven miespilkkijöistä parhaiten pilkki kolmannek-
si sijoittunut Hannu Kellolampi, joka hakemassa rahapal-
kintoa Jani Lehtolalta.

Pudasjärveläiset naispilkkijät onnistuivat hyvin. He saivat kolmoisvoiton. Kuvassa kol-
manneksi sijoittunut Aila Hemmilä.

Nuorten sarjan voitti ai-
noana osallistujana Mik-
ko Juurikka 787 gramman 
tuloksella. Naisten sarjas-
sa voiton vei Terttu Hiltula 
3770g, toisena Hanna-Leena 
Poropudas 2841g ja kolman-
neksi sijoittui Aila Hemmilä 
2043g.

Miesten sarjan voitti Rau-
no Oikarinen 4412 grammal-
la. Toiseksi pilkki Hannu 
Karila 4258g ja kolmannen 
palkinnon kuittasi Hannu 

Kellolampi 2318g.
Sarjojen voittajat saivat 

60 euron rahakuoren, toisek-
si pilkkineet 40 euroa ja kol-
mannet 30 euroa. Kaikkien 
10 euron osallistumismak-
sun lunastaneiden kesken 
arvotun 100 euron rahapal-
kinnon voitti Rauni Räisä-
nen

Jani Lehtola, 
kuvat Rauni Räisänen 

Kristillisdemokraattien eh-
dokkaat Vesa Aitto-oja, 
Marja-Leena Kemppainen 
ja Jaakko Jukkola (toinen 
oikealta) esittelemässä Pu-
dasjärvellä periaatteitaan 
ja tavoitteitaan. 

ruutta, rehellisyyttä, työn ja 
ihmisarvon kunnioittamis-
ta, perheistä huolehtimista ja 
yhteisvastuuta. 

Ehdokkaiden mielestä 
Suomen julkisen talouden 
velkaantumiskierre on saa-

tava katkaistua hyvinvointia 
ja sosiaalista oikeudenmu-
kaisuutta tukevalla tavalla. 
Reilun tunnin pysähtymi-
sen jälkeen ehdokkaat jatkoi-
vat matkaa Taivalkoskelle ja 
Kuusamoon. 

Kemppainen kantoi huol-
ta ihmisten työssä jaksami-
sesta, Aitto-oja puhui lap-
siperheiden puolesta ja 
Jukkola halusi rakentaa yh-
teiskuntaa, joka huolehtii 
kansalaisistaan. (ht)
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Asiaa.Keskustan ehdokkaita Oulun vaalipiirissä  
Vaalipäivä 17.4.2011  www.keskusta.fi /pohjois-pohjanmaa

Koko Suomen asialla.

Tuomo 
Hänninen 
kansanedustaja, 
agronomi
tuomohanninen.net
Kuusamo

20
Sanna 
Isola
maanviljelijä, 
agrologi
sannaisola.fi 
Haapajärvi

21
Eero 
Isomaa
maanviljelijä

isomaa.net
Nivala

22
Inkeri 
Kerola
kansanedustaja, 
opettaja
inkerikerola.net
Raahe

25
Niilo
Keränen 
terveyskeskus-
ylilääkäri
niilokeranen.fi 
Taivalkoski

26
Markku 
Koski
kunnanjohtaja

markkukoski.fi 
Sievi

28

Kaisa 
Louet
sairaanhoitaja

kaisalouet.ehdolla.fi 
Siikalatva

29
Juho 
Mattila
asiakkuuspäällikkö

juhomattila.fi 
Merijärvi

30
Ritva-Liisa 
Niskanen
varatuomari, 
yrittäjä
ritvaliisaniskanen.fi 
Oulu

31
Eija
Nivala
kirkkoherra, 
teologian maisteri
eijanivala.fi 
Kalajoki

32
Kyösti 
Oikarinen
professori

kyostioikarinen.com
Oulu

33
Antti 
Rantakangas 
kansanedustaja

rantakangas.fi 
Haapavesi

34

Juha 
Sipilä
DI, yrittäjä

juhasi.fi 
Kempele

35
Tapani 
Tölli 
ministeri, 
kansanedustaja
tapanitolli.fi 
Tyrnävä

36
Mirja
Vehkaperä 
kansanedustaja, 
luokanopettaja
mirjavehkapera.fi 
Haukipudas

37

eijanivala.fi 
Kalajoki

kyostioikarinen.com
Oulu

rantakangas.fi 
Haapavesi

M
aksaja: K

eskustan P
ohjois-P

ohjanm
aan piiri

Keskusta
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Mari KangasLuonnollisesti

135
Insinööri, luottamusmies

Marin tukiryhmä

www.marikangas..

Jaakko Jukkola

JO RIITTÄÄ EU ORJUUS!

sitoutumaton

Sinun ja 
Suomen 
puolesta

6

NOUSUUN!
POHJOIS-SUOMI

n Pohjoinen ulottuvuus – Koillis-
väylä työn alle  n  Tie- ja rataverk-
ko kuntoon n Kaikille töitä va-
pauttamalla työmarkkinat n  Kai-
kista huolehdittava yhteisvastuun 
kautta  n  Veronkierto ja harmaa 
talous kuriin  n  Palkat ja eläkkeet 
samalle viivalle  n  Yrittäjyys tavoi-
telluksi, niin yrittäjä työllistää – 
omissa pk-yrityksissä pohjoisen 
voima!

Matti Kyllösen vaalitukiyhdistys

43MATTI KYLLÖNEN  
EDUSKUNTAAN!

WWW.MATTIKYLLONEN.COM

Matti tavattavissa Pudasjärvellä 
Hotelli Kurenkoskessa 
Kauppatie 7 torstaina 14.4. 
klo 13.00-14.30. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

KOILLISMAA 
KUKOISTAMAAN!

-Osastoissa ja kerhoissa teh-
dään perustyö. Ilman niitä 
Syöpäyhdistys ei voisi toimia 
niin laajasti ja monipuolises-
ti kuin se nyt toimii. Haluan 
kiittää Pudasjärven kerhoa 
siitä aktiivisesta työstä, mitä 
täällä on tehty. Toiminta on 

monesti muutamilla henki-
löillä ja tässä yhteydessä toi-
votankin onnea ja menestys-
tä Pudasjärven kerholle, sillä 
Teillä on myös nuoret vetä-
jät, Kiviniitty iloitsi.

Kiviniitty korosti sitä, että 
Suomessa ja Pohjois-Suo-

messa on syöpien hoidossa 
kansainvälisesti hyvät hoi-
totulokset. Samalla on tultu 
uudenlaiseen tilanteeseen, 
jossa osastojen ja kerhojen 
osuus korostuu.

-Yhä enemmän keskuu-
dessanne on ikääntyneitä ih-
misiä, jotka ovat itse jossain 
vaiheessa sairastaneet syö-
pää, Kiviniemi luonnehti tu-
levaisuutta.

20-vuotisjuhlassa kerhon 
historiikin esittänyt perus-
tajajäsen Seija Perttu kertoi, 
että kerholla on ollut monen-
laista toimintaa:

-Tukihenkilökoulutuk-
seen osallistui heti alussa 
kolme henkilöä, jotka ovat 
osallistuneet useana vuonna 
jatkokoulutuksiin. Vuosiko-

kouksiin, neuvottelupäiville, 
kesäpäiville, ideapäiville on 
osallistuttu milloin suurem-
malla, milloin pienemmäl-
lä porukalla. Retket ovat ol-
leet hyvin suosittuja, niitä on 
tehty enimmäkseen Lapin 
suuntaan, esimerkiksi rus-
karetket Olokselle, Ylläksel-
le, Luostolle, Pyhätunturille, 
Leville ja Saariselälle.

 Aktiiveja muistettiin 
Vuosijuhlassa Pohjois-Suo-
men Syöpäyhdistyksen vii-
reillä muistettiin itse kerhoa 
ja seuraavia pitkäaikaisia jä-
seniä: Martti Valikainen, Hel-
li Riekki, Marjatta Vuorma, 
Jenni Kokko, Ritva Holm-
ström ja Arja Vähäkuopus. 
Viirit ojensi toiminnanjohta-
ja Pertti Taimisto.

Pudasjärven kerho muis-
ti ruusuin Pentti Ekdahlia, 
Esko Riihiahoa, Marjatta 
Vuormaa, Arja Vähäkuopus-
ta (yli 10 vuotta vetäjänä), 
Martti Valikaista, Pirjo Kou-
vaa, Aini Koivulaa, Sei-
ja Perttua, Eeva Kenttälää, 
Hilkka Vuormaa, Helli Riek-
kiä, Aini Alataloa ja Jenni 
Kokkoa.

Pudasjärven kaupun-
gin tervehdykseen juhlaan 
toi kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila ja seurakunnan 
tervehdyksen vs. kirkkoher-
ra Kimmo Helomaa.

Tilaisuuden tervehdyssa-
nat lausui kerhon puheen-
johtaja Maarit Särkelä ja 
juhlaohjelman juonsi Ritva 
Kinnula. Tilaisuuden musii-
kista vastasivat Riku-Ville, 
Juhana, Vilhelmiina, Riina-
Sofia ja Iida-Alisa Heikki-
lä. Juhlaan osallistui noin 50 
henkilöä. (ht)

Pudasjärven Syöpäkerho 20-v:
Osastoissa ja kerhoissa tehdään perustyö

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n  Pudas-
järven kerhon 20-vuotisjuhlassa sunnuntaina 
10.4 juhlapuheen pitänyt professori ja kunnia-

puheenjohtaja Kalevi Kiviniitty korosti osastojen 
ja kerhojen asemaa toiminnassa. 

Standaarien saajat ryhmäkuvassa. Kuvasta puuttuu Jenni Kokko ja Ritva Holmström.

Juhlapuheenpitäjä, kunniapuheenjohtaja, professori 
Kalevi Kiviniitty oli mukana myös silloin, kun 15.4.1991 
Pudasjärvelle perustettiin oma paikallisosasto onnis-
tuneen ”Estä syövän eteneminen” –kampanjan 1990-
1992 innoittamana. Tuolloin pudasjärveläisten keräys-
tulos oli 111.701 mk. Tavoite oli 67.080 mk.

Vilhelmiina, Riina-Sofia ja Iida-Alisa Heikkilä lauloivat 
kappaleet ”Terve teille lintuset” ja ”Laulan kukkia kukki-
maan”.

Pudasjärven kerho palkitsi ruusuin omia aktiivejaan. Ruusut ojensi puheenjohtaja Maa-
rit Särkelä.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Mauri Kunnas
lasten kirjain 
T-paidat
92-128 cm

Novita
henkseli-
tunika

1980

Hello Kitty 
tyttöjen kevät 

pipo

790

Collegetakki
90-130 cm

1995
1180

Naisten
collegehousut

2495

Naisten 
tunika

2450

Kissa & koira
koriste-
tyynyt

Softshell
takki

49,-

Martinex
huopatabletit

360 kpl
Casa fleecehuopa

960
Casa koriste

tyynyn
päällinen

670

KESKIVIIKKO-
SUNNUNTAI

Lasten tuulipuvut
takit ja housut 

-20%

Softshell
housut

3990

695 kpl
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Puh. 0400 699 964
martti.turunen@kuusamo.fi
www.marttiturunen.fi

147

Vahva vaikuttaja valtatien varrelta
Kansanedustajaehdokas

Martti Turunen
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

Perusturvallisuutta läpi 
elämän vauvasta vaariin
· Koulutus
· Turvallisuus
· Ikäihmiset

Tavattavissa 
Pudasjärvellä 

pe 15.4. klo 10–11 
K-Supermarketin piha.

Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikön 
opiskelijat ovat kevään ai-
kana kunnostaneet opiskeli-
ja-asuntolassa olevaa biljar-
dinpeluuhuonetta, joka on 
kaikkien opiskelijoiden käy-
tössä. Biljardipöytä oli vuo-
sien saatossa kulunut ja pöy-
dän verkakangas oli rikki. 
Muutenkin huone kaipa-
si piristystä. Biljardinpeluu 
on opiskelijoiden suosiossa 
ja on erityisesti poikien kes-
kuudessa suosittu vapaa-
ajanviettotapa. 

Pudasjärven yksikön 
opiskelijakunta sai bilishuo-
neen kunnostusta varten 100 
euroa Nuorten Akatemian 
13–19-vuotiaiden nuorten 
omille projekteille tarkoitet-
tua Homma-rahaa. Tällä ra-
halla hankittiin uusi ver-
kakangas, jonka opiskelijat 
vaihtoivat pöytään itse. Ku-
kaan talkoissa mukana ol-
leista opiskelijoista ei ol-

Tee video, aihe vapaa, kokeile, luo! 

Tallenna DVD:lle  AVI:na (mielellään data muodossa).
DVD:n mukana tulee olla kaikkien tekijöiden nimet, yhteystiedot 
ja ikä. Tallenteita ei palauteta ja kilpailun järjestäjällä on oikeus 
näyttää videoita Taidehuone Pudikin näyttelytilassa. Tekijöillä tu-
lee olla myös oikeudet käyttää videoissa esitettävää musiikkia.

I   palkinto 200 € 
II  palkinto Pinnacle Studio14 Ultimate editointiohjelma
III palkinto Videokirja

PARHAAT VIDEOT PYÖRIVÄT 
Taidehuone PUDIKISSA 2.-20.5.2011 
Tiedustelut: 040 5856229/ Pudasjärven kulttuuritoimisto

Asuntolan bilishuone 
kuntoon opiskelijavoimin 

lut aikaisemmin vaihtanut 
verkakangasta biljardipöy-
tään, mutta yhdessä he on-
nistuivat purkamaan pöy-
dän, vaihtamaan vanhan 
kankaan uuteen ja lopuksi 
kokoamaan pöydän jälleen 
käyttökuntoon. Vaikka välil-
lä opiskelijat epäilivät hank-
keen onnistumista, loppujen 
lopuksi jokainen saattoi olla 
yhtä mieltä siitä, että uusi 
verka on ehdottomasti pa-
rempi kuin vanha. Ainakin 
nyt jokainen talkoissa muka-
na ollut tietää, kuinka moni-
vaiheinen projekti kankaan 
vaihto biljardipöytään on. 

Opiskelijakunta tarjosi 
ahkerille talkoolaisille työn 
valmistuttua hampurilais-
ateriat. Oulun seudun am-

mattiopiston opiskelijatoi-
minnan kehittämishanke 
Tolokku on luvannut toimit-
taa biljardinpelaajille uudet 
biljardikepit. Huoneen sei-
nälle on tarkoitus myös lait-
taa liitutaulu, johon kävijät 
voivat tehdä omia piirus-
tuksiaan tai jättää terveisiä 
muille opiskelijoille. Aikai-
semmin näitä piirustuksia 
oli ilmestynyt huoneen sei-
näpinnoille. Nyt opiskelijat 
pääsevät pelaamaan biljar-
dia entistä ehompiin tiloi-
hin, joiden kunnostamisen 
he ovat itse suunnitelleet ja 
toteuttaneet. 

Projektipäällikkö
Anne-Mari PirinenSähköalan opiskelija Ma-

tias Lukkari ja prosessite-
ollisuuden opiskelija Joni 
Mikkola testaavat kunnos-
tamaansa biljardipöytää.

Matkailualan opiskelija 
Juuso Leino ja prosessite-
ollisuuden opiskelija Joni 
Mikkola purkavat biljardi-
pöytää kankaan vaihtoa 
varten.

Ennakkoäänestys eduskun-
tavaaleihin alkoi keskiviik-
kona 6.4. ja päättyi tiistaina 
12.4. Pudasjärven kaupun-
gintalon ennakkoäänes-
tyspaikasta kerrottiin, että 
vilkkaimmaksi ennakkoää-
nestyspäiväksi nousi maa-
nantai, jolloin ennakkoää-

Sisarukset Aino (vas,) ja Aili Pelttari käyttivät äänioikeu-
tensa tiistaina. Samalla he muistivat lahjoituksella Leila 
Ruuskasen hoitamaa keräyspistettä, jossa koottiin varoja 
Pudasjärven kehitysvammaisten tukiyhdistyksen lisäksi 
reumayhdistykselle, sydänyhdistykselle, invalideille, dia-
betesyhdistykselle, hengitysliitolle ja kuulovammaisille.

nen Pudasjärvellä antoi 400 
henkilöä. Tiistaikin oli vilkas 
päivä, sillä kello 15.40 men-
nessä oli käynyt jo 304 ää-
nestäjää. Ennen tiistaita oli 
äänioikeutensa Pudasjärvel-
lä käyttänyt 1628 äänestä-
jää, kun äänioikeutettuja on 
kaikkiaan 6916.

Ennakkoäänestys oli vilkkainta maanantaina
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Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila puhui omassa 
puheenvuorossaan uusiutu-
van energian energiavaro-
jen hyödyntämisestä Pudas-
järvellä. Hän sanoi tilanteen 
Pudasjärvellä olevan oikein 

hyvän energiavarojen osal-
ta kiteyttäen Harvan ideolo-
gian lyhyesti sanoihin “sivu-
kylän ihmisten ja kaupungin 
ymmärrettävä toisiaan”.  

Tärkeää on myös oman 
kunnan historian ymmär-

täminen. Daavittila esitti 
huolensa väkiluvun vähen-
tymisestä. Se ei saisi enää 
vähentyä. Pudasjärvi pitäisi 
pystyä pitämään asutettuna 
sivukyliä myöten. Daavitti-
lalle kerrottiin, että Siuruan 

kyläläiset työstävänsä oman 
kylänsä historiaa. 

Palvelujen (kauppa yms.) 
loppuminen kyliltä huolet-
ti kyläläisiä. Tiestön huono 
kunto koettiin paikoin on-
gelmalliseksi. 

Harvan tiimoilta keskus-
teltiin ja suunniteltiin muun 
muassa kylätoiminnan elä-
vöittämistä. Kyläjohtokun-
nan kokoontumiset toivot-
tiin tasapuolisuuden vuoksi 
vuorollaan jokaisella alueen 
kylällä. Senioritoiminnan 
aloittamista toivottiin alueen 
ikääntyneille Siuruan työvä-
entalolla, jonka suunnittelu 
aloitetaankin lähiaikoina ja 
toiminta lähtee käyntiin heti 
sen jälkeen. Aittojärvelle toi-
vottiin säännöllisesti järjes-
tettäviä toimintapäiviä, joi-
den sisältöön kuuluisi niin 
perinnetöitä kuin liikuntaa. 
Toimintapäivät olisivat tar-
koitettu koko perheelle, jon-

Kylätoimintaa elävöitetään  Pudasjärven sivukylillä järjestettävissä kyläkuhinoissa oli keskiviikkona 
30.3 vuoro kokoontua Siuruan työväentalolla. Siuruan jokivarren ja 

Aittojärven kylien yhteinen kyläilta keräsi yli viisikymmentä osallistujaa 
keskustelemaan ajankohtaisista oman kylän ja koko kaupungin asioista. 

ka yhteyteen järjestettäisiin 
lapsiparkkitoimintaa. 

Kyläläiset toivoivat Har-
vatyöntekijän käyntejä 
enemmän kylilleen toivoen 
samalla tietoa Harvan konk-
reettisista toiminnoista ja 
miten se näkyy Pudasjärven 
kylillä. 

Tällä hetkellä näkyvim-
piä asioita ovat kylätyönte-
kijät yhteistyössä Kerttu ja 
Kauko-hankkeen kanssa, jot-
ka tekevät kylillä vanhus-
ten tukipalveluihin kuuluvia 
tehtäviä. Myös usealla kyläl-
lä järjestettävät senioripäivät 
kuuluvat Harvan ideologi-
aan. Senioritoiminnan kehit-
tämiseen suunnitellaan haet-
tavaksi osatoimijahanketta 
Taidekehrä-hankkeeseen. 

Kylien turvallisuusin-
fot kuuluvat myös Harvan 
toimintoihin. Niitä jatke-
taan vuoden loppuun. Tilai-
suuksista ilmoitetaan lehdis-

sä. Kylille voidaan perustaa 
omat ns. hälytysryhmät ja 
alkusammutusvälineet on 
mahdollisia niillä kylillä mis-
sä on toimivia maatiloja. 

Kerttu ja Kauko-hanke 
jatkaa työllistämistä niiltä 
osin kuin tarvetta kylillä tu-
lee.

Tekninen johtaja Rit-
va Kinnula puhui jäteasias-
ta, joka sai aikaan hyvinkin 
vilkkaan keskustelun. Var-
sinkin mökkiläiset kokivat 
olevansa huonommassa ase-
massa kuntalaisten kanssa 
maksuja ajatellen. 

Työllistämiskoordinaat-
tori Sari Ranua kehotti ot-
tamaan tonnityöläisiä kesä-
aikana myös kotitalouksiin. 
Myös useampi talous voi yh-
dessä palkata kesätyönteki-
jän. Näin kustannukset eivät 
nouse kovin korkeaksi per 
talous. Kesätyöasiaa hoitaa 
4H-yhdistys. (s-lt)

Siuruan työväen talolle kokoontui kyläkuhinaan reilut 50 henkeä. Kyläläiset toivoivat 
Harvatyöntekijän käyntejä enemmän kylilleen toivoen samalla tietoa Harvan konkreet-
tisista toiminnoista ja miten se näkyy Pudasjärven kylillä. 

Toista viikkoa sitten B-tytöt 
voittivat ylivoimaisesti Su-
persarjan aluemestaruuden 
ja sai järjestettäväkseen val-
takunnallisen lopputurna-
uksen lyhyellä varoitusajal-
la. Ja kun huonoa turnausta 
ei kannata järjestää, hommat 
hoidettiin viimeisen päälle. 
Myös kotijoukkue menestyi 
loistavasti.

Alkusarjan ensimmäises-
sä ottelussa PuU ei antanut 
suuria mahdollisuuksia vas-
tustajalleen Kausalan Yrityk-
selle. Vain ajoittain Kausalan 
tytöt pystyivät horjuttamaan 
kotijoukkueen torjuntaa ja 
uhrau-tuvaa puolustusta. 
Niinpä PuU:n voitto oli sel-
vä 2-0. 

Toisessa ottelussa vas-
taan asettui huomattavas-
ti pitempi ja voimakkaam-
pi joukkue. Koijärven Kunto 
oli jäänyt niukasti ulos SM-
sarjasta. Joukkueen pitkä 
torjunta aiheutti alkuun on-
gelmia kotijoukkueen hyök-
käyspelille. Vähitellen Anu, 
Sanna ja Jenni saivat juones-
ta kiinni ja paukuttelivat pal-
loja kenttään Veeran hyvistä 
passeista. Erä niukasti, mut-
ta ansaitusti kotijoukkueel-
le 25-23. 

Toisessa erässä forssalai-
set saivat pelinsä kuntoon ei-
vätkä antaneet PuU:n tytöil-
le mahdollisuuksia rakentaa 
omaa peliään. Erä Kunnol-
le 25-13. Kolmanteen erään 
kotijoukkue sai uutta virtaa 
ja erä eteni loppuun saakka 
parin pisteen erolla. Viimei-
sissä palloissa Kunto oli te-
hokkaampi voittaen erän 15-
13. Kun forssalaiset voittivat 

PuU:n valmentaja Timo 
Kokko oli tyytyväinen tur-
naukseen ja kotijoukkueen 
menestykseen. 

-Kausi on mennyt parem-
min kuin osattiin ennakoida. 
Aluemestaruus ja SM-ho-
pea kruunasivat kauden. Ty-
töt ylittivät itsensä myös val-
mentajan odotukset. Koko 
joukkue voi olla kauteen 
tyytyväinen.

PuU:n joukkueessa pela-

selvästi Kausalan, se oli loh-
kon ykkönen.

Toisessa lohkossa Espoo 
Lentis voitti kummankin 
ottelunsa ja voitti lohkon-
sa. Kun Varkauden NMKY 
voitti sodankyläläisen Tähti-
Volleyn selvästi 2-0, puolivä-
lieriin PuU:n tyttöjä vastaan 
tuli juuri Tähti-Volley, jon-
ka PuU oli viikkoa aiemmin 
voittanut aluemestaruustur-
nauksen loppuottelussa. Nyt 
ottelun alku oli kotijoukku-
eelle vaikea. Normaalipelis-
sä hyvin kulkenut syöttöpeli 
takkuili eikä kenttäpuolus-
tus liikkunut riittävästi. Täh-
ti-Volley veikin eka erän 25-
21.

Toiseen erään valmen-
taja Timo Kokko oli syöttä-
nyt tytöille käärmekeittoa ja 
niinpä peli alkoi kulkea nor-
maalilla tavalla. Lappilaiset 
olivat koko ajan muutaman 
jäljessä. Toinen erä PuU:lle 
25-15 ja kolmas 15-9. Muissa 
puolivälieräotteluissa voit-
toon palasi Kausala voitta-
malla tiukan väännön jäl-
keen Varkauden 2-1. 

Välierissä Koijärven Kun-
to joutui yllättävän tiukoille 
Kausalan Yrityksen kanssa. 
Kummankin erän loppu-
puolella Kunnon tyttöjen pi-
tuusylivoima alkoi näkyä ja 
Kunto selviytyi loppuotte-
luun. Toinen välierä oli ko-
tijoukkueen tyttöjen näytös-
tä. Espoo Lentis joutui jyrän 

alle. Kovat aloitussyötöt te-
ki-vät tuhoaan espoolaisten 
vastaanotossa ja hyökkäyk-
siin löytyi tehoa riittävästi. 
Kun Espoon pitkien tyttöjen 
harvat hyökkäykset nostet-
tiin takaisin peliin, vastusta-
ja oli aseeton. Ottelun luke-
mat olivat selvät 2-0 (25-13, 
25-18). 

Loppuotteluun selvisi-
vät turnaukseen kaksi pa-
rasta joukkuetta. Koijärvi 
oli ottelun ennakkosuosik-
ki voitettuaan kaikki siihen 
asti pelaamansa ottelut. Ko-
tijoukkue oli päättänyt tais-
tella jokaisesta pallosta eikä 
antanut mitään ilmaiseksi 
forssalaisille. Erän puoleen 
väliin asti pisteitä tehtiin sa-
maan tahtiin, mutta vähitel-

len pituusero alkoi näkyä. 
Kunnolle eka erä lukemin 
25-19. Myös toinen erä oli 
tiukkaa taistelua. Kunto oli 
muutaman pisteen edellä, 
kunnes PuU aloitti loppu-
kirin tilanteessa 12-15. Koti-
joukkue siirtyi pisteen joh-
toonkin, mutta ei voinut 
mitään forssalaisten loppu-
kirille. Erä Kunnolle 25-17 ja 
loppuottelu selvästi 2-0.

Turnauksen jälkeen 

sivat Jenni Timonen-Nissi, 
Kirsi Salmela, Heidi Valkola, 
Sanna Kokko, Janika Kokko, 
Veera Pirinen, Anu Honka-
nen ja Milla Jurmu. Joukku-
een valmennusjoukoissa on 
koko talven häärinyt isänsä 
apuna Eija Kokko. 

Timo Puolakanaho

PuU:lle lentopallohopeaa
Pudasjärven Urheilijat on menestynyt hyvin viime vuosina 

nuorten lentopallosarjoissa myös valtakunnallisesti.

Loppuottelussa Sanna hyök-
kää ja muu joukkue varmistaa

PuU:n joukkue sekä val-
mentajat Timo ja Eija Kokko
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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

Kuomullinen h.auton peräkär-
ry, lavan koko 135 x 200. Siis-
ti. Hinta 1500€, puh. 044 582 
2015.

Vuokrattavana Korennolla järven 
rannalla, 2h+ keittiö ja sauna 55m2

p. 0400 512 997

Perinteinen Taipaleenhar-
jun kevättapahtuma pidettiin 
sunnuntaina 3.4 hirvikodal-
la.  Kevät teki ankaran hyök-
käyksen samana päivänä ja 
ilma lämpeni peräti viiteen 
plusasteeseen.  Se ja vesisade 
asetti laduntekijöiden taidot 
koetukselle.  Ladut saatiin 
kuitenkin hyvään kuntoon 
kilpailuja varten, joskin hie-
man lyhennettyinä.

Tätä tapahtumaa on alet-
tu Taipaleenharjulla järjestää 
keväisin jo 1960-luvun alus-
ta lähtien ensin maamiesseu-
ran toimesta. Viimeiset 15 
vuotta on kyläseura jatkanut 
perinnettä.  Alkuaikoina ta-
pahtuma painottui enemmän 
kilpailutouhuun, jolloin ai-
kuisetkin hiihtivät tosissaan 
kilpaa lähes ”verenmaku 
suussa”.  Viime vuosina on 
kokoonnuttu yhteen enem-
män hauskanpidon merkeis-
sä.   Lähes sata nykyistä tai 
muualle muuttanutta taipa-
leenharjulaista saapui hirvi-
kodan alueelle viettämään 

Hiihtoa ilman jarruja Taipaleenharjulla
kevätpäivää.  Koko ajan pa-
ranevassa säässä aikaa vie-
tettiin kahvitellen, arpoja os-
tellen, makkaraa paistaen, 
tikkaa heittäen, seurustellen 
sekä lapsia kannustaen hei-
dän hiihtäessä kilpaa.  Osa 
yleisöstä jopa innostui itsekin 
hiihtelemään.

Tapahtuman tarkoituk-
sena on koettaa edistää ny-
kyisten taipaleenharjulaisten 
yhteenkuuluvaisuutta sekä 
pyrkiä säilyttämään pois-
muuttaneiden siteitä entiselle 
kotiseudulleen.  Samalla on 
pyritty tietenkin myös talou-
delliseen hyötyyn tavoittee-

na saada tapahtuman oheis-
toiminnoista omalta osaltaan 
rahallista tuottoa pienen ky-
läseuran varainhankintaan. 
Tällä, sekä eri taloissa vuo-
den mittaan pidettävillä tu-
pailloilla kerätään varoja, 
jotka käytetään kyläläisten 
hyväksi moniin toimintoihin 
edistämään asukkaiden yh-
teistoimintaa ja viihtyvyyttä 
kotiharjullaan.

Hiihtokilpailujen kovim-
massa eli alle nelivuotiai-
den sarjassa olivat suveree-
nit voittajat Emma Riepula ja 
Joonas Korteniemi virittäneet 
itsensä kevään päätapahtu-

maan huimaan hiihtokun-
toon oikeaan aikaan ja pal-
kinnoksi heille ripustettiin 
kultamitali kaulaan heilu-
maan. Myös muiden sarjojen 
osallistujat kamppailivat mi-
talinkiilto silmissään uljaasti 
hyvää kuntoa ja urheiluhen-
keä osoittaen saaden jokai-
nen mitalin uurastuksestaan.

Taipaleenharjun kyläseu-
ra kiittää kaikkia kävijöitä, 
arpajaispalkintojen lahjoitta-
jia sekä toimitsijoita ja toivot-
taa hyvää kevättä! 

Seppo Sankala 
kuva Esko Viitala

Taipaleenharjun kevättapahtuma pi-
dettiin lämmenneessä kevätsäässä.

Hiihtokilpailujen tulokset:

Tytöt 2007 ja jälkeen synt.
1. Emma Riepula 0,28
Pojat 2007 ja jälkeen synt.
1. Joonas Korteniemi 1.12, 2. 
Tytöt 2005-2006 synt.
1. Meja Märsynaho 0.43, 2. Elena Ma-
java 0.57, 3. Ella Taipale 1.09, 4. Elina 
Taipale 1.19
Pojat 2005-2006 synt.  
1. Aleksi Kärki 1.06, 2. Antti-Matti Tai-
pale 1.50
Tytöt 2003-2004 synt.

1. Anni-Maria Runni 3.15, 2. Suvi Kärki 
3.16, 3. Mimmi Sankala 4.08
Pojat 2003-2004 synt.
1.  Mikael Korteniemi 2.18, 2. Niklas 
Kärki 2.45, 3. Arttu Simonen 3.07
Tytöt 2001-2002 synt.
1. Siiri Runni 2.36, 2. Anni Taipale 2.49
Pojat 2001-2002 synt.
1. Antti Riepula 1.57, 2. Janne Simonen 
2.11, 3. Mikael Majava 2.25, 3. Elias Ma-
java 2.31, 4. Arttu Runni 2.44. 
Tytöt 1999-2000 synt.
1. Rosa Simonen 4.08
Pojat 1999-2000 synt.

1. Lauri Riepula 3.59, 2. Elias Kortenie-
mi 3.59, 3. Samuel Majava 4.21, 4. Ant-
ti Kärki 4.37. 
Tytöt 1997-1998 synt.
1. Paula Riepula 3.47, 2. Laura Simo-
nen 4.02, 3. Päivi Kärki 4.44. 
Pojat 1997-1998 synt.
1. Tuomas Korteniemi 4.23
Pojat 1995-1996 synt.
1. Lasse Kärki 3.49
Tikanheitto nuoret:
1. Paula Riepula 68 pist., 2. Samuel Ma-
java 59, 3. Elias Korteniemi 58, 4. Lau-
ri Simonen 43, 5. Joel Korteniemi 39, 

6. Antti Riepula 37, 7. Arttu Runni 34, 
8. Antti Kärki 33, 9. Lauri Riepula, 10. 
32, 10. Lasse Kärki 30, 11. Päivi Kärki 
5, 12. Meja Märsynaho 0.
Tikanheitto naiset:
1.  Päivi Taipale 70 pistettä, 2. Tii-
na Haapakoski 62, 3. Sari Viitala 37 4. 
Paula Mustonen 11.
Tikanheitto miehet:
1. Pekka Kärki 51 pistettä, 2. Kari Kär-
ki 49, 3. Mika Huusko 36, 4. Harri Tai-
pale 33, 5. Erkki Tai-pale 32, 
5.Juhani Mustonen, 32 6. Esko Viitala 
28, 7.Janne Taipale 24. 

Haja-asutuksen jätevesisää-
dösten muutoksilla varmistet-
tiin tarvittavien investointien 
kohtuullisuus sekä iäkkäiden 
ja vaikeassa elämäntilantees-
sa olevien mahdollisuus saada 
vapautus vaatimuksista.

Keskeisinä muutoksina jä-
tevesisäädöksiin käsittely-
vaatimuksia lievennettiin. 
Pääsäännöksi tuli aiempaa ma-
talampi puhdistustaso. Kunta 
voi ympäristönsuojelumäärä-
yksissään edellyttää tiukem-
paa puhdistustasoa esimerkik-
si ranta- ja pohjavesialueilla. 
Ennen uudistusta pääsääntö-
nä oli tiukempi puhdistusta-
so, josta kunta saattoi poiketa 
alaspäin.

Vaatimuksista vapautettiin 
kiinteistöllä vakituisesti asuvat 
omistajat, jotka ovat täyttäneet 
68 vuotta lain voimaan tulles-
sa. Lisäksi tarkennettiin ns. so-
siaaliset perusteet, joiden pe-
rusteella kunnalta voi hakea 
viiden vuoden mittaista va-
pautusta vaatimusten täyttä-
misestä.

Lain siirtymäaikaa piden-
nettiin kahdella vuodella eli 
vuoden 2016 maaliskuuhun 
saakka.

Poikkeukset säädösten 
noudattamisessa
Erityisen vaikeassa elämänti-
lanteessa olevat, kuten työt-
tömät ja pitkäaikaissairaat, 
voivat saada vapautuksen ase-
tuksen vaatimusten noudatta-
misesta. Vapautusta haetaan 
kunnalta ja se myönnetään vii-
deksi vuodeksi kerrallaan.

Puhdistustasoa koskevan 
vaatimuksen noudattamisesta 
vapautuvat kiinteistönomista-
jat, jotka asuvat kiinteistöllä va-
kituisesti ja ovat täyttäneet 68 
vuotta ennen 9.3.2011. Jos kiin-
teistön jätevesistä kuitenkin 
aiheutuu ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa, voi kunnan 
ympäristönsuojeluviranomai-
nen puuttua asiaan.

Haja-asutuksen 
jätevesisäädökset 
uudistuivat vuonna 2011

Ikäpoikkeukseen on kolme 
erillistä poikkeustapausta. En-
simmäiseksi poikkeus ei koske 
vapaa-ajan asuntoja, toiseksi 
ikäpoikkeus ei koske, jos kiin-
teistön omistaa useampi asu-
kas, joista yksi tai useampi on 
alle 68-vuotias ja kolmanneksi 
ikäpoikkeus ei koske, jos kiin-
teistöllä asuu yli 68-vuotias, 
mutta kiinteistön omistaa joku 
muu.

Jos jätevesijärjestelmä 
täytyy uusia tai vanhaa 
tehostaa
Selvitä kunnasta, voiko kiin-
teistön liittää vesihuoltolaitok-
sen viemäriverkostoon. Tutki 
mahdollisuutta yhteiseen vie-
märöintiin tai käsittelyjärjes-
telmään alueella tai naapuri-
en kanssa.

Jos päädyt kiinteistökohtai-
seen ratkaisuun, käytä pätevää 
suunnittelijaa. Suunnittelija te-
kee suunnitelman kiinteistöl-
lesi sopivasta jätevesijärjestel-
mästä.

Jätevesien käsittelyjärjestel-
män ei tarvitse täyttää puhdis-
tustasoa koskevia vaatimuksia, 
jos kiinteistön jätevedet johde-
taan tai tullaan johtamaan ve-
sihuoltolaitoksen viemäriver-
kostoon. Kiinteistön jätevesien 
määrä on vähäinen eikä vesi-
käymälää ole tai jos kiinteistöl-
lä on velvollisuus hakea ym-
päristölupa.

Puhdistustason koskevia 
vaatimuksia ei myöskään tar-
vitse täyttää, jos kaikki kiin-
teistöllä vakituisesti asuvat 
kiinteistönomistajat ovat täyt-
täneet 68 vuotta ennen 9.3.2011 
tai jos kunta on myöntänyt lyk-
käystä vaatimusten noudatta-
misesta vaikean elämäntilan-
teen vuoksi.

(Lyhennelmä ympäristömi-
nisteriön julkaisusta)

Keskiviikkona 12.4 on lii-
kuntahallilla Pudasjärven 
Urheilijoiden voimisteluja-
oston järjestämä perinteinen 
Tanssi- ja liikuntanäytös. 
Joka vuotiseen tapaan näy-
töksessä esiintyy voimistelu-
jaoston omat ryhmät ja jouk-
ko muita esiintyjiä. Näytös 

on osa Kulttuuriviikkoa ”Ta-
kaisin juurille”.

Jumppakoulujen esityk-
sissä toivotetaan Tervetuloa 
kesä!  Esitetään Pikku hiir-
ten retki ja päästään mukaan 
Lasten huoneen salaisuu-
teen.  Mixdancen tytöt mene-
vät vauhdikkaasti Eteenpäin 

ja esittävät ihanan haikean 
Yksinäisen keijun tarinan. 

Zumba ryhmät pääste-
tään vauhtiin Katjan johdolla 
myös näytöksessä vauhdik-
kaine esityksineen.  Lasten 
Zumbatomicin Lil’Stars ryh-
mä esittää yhden zumban 
ja aikuisten Zumba Fitness 
kaksi. Lisäksi Rimminkan-
kaan koulun 9–luokkalaisten 
liikunnan valinnaisryhmä 
tulee esittämään Eurovision 
Flash mob dance esityksen.  
Perinteisesti nuorisoseuran 
tanhuryhmät Tillin-tallin ja 
Vinksin-vonksin esittävät 
omat ihanat rockaavat Au-
torämärock ja Robottirock 
esityksensä, joita taas jänni-
tyksellä odotamme. Saamme 
nauttia myös iki-ihanista se-
nioritanssijoista Talvipäivän 
jenkan tahdissa.

Vieraileva esiintyjäryhmä 
on Oulusta ja nimeltään Sa-
fir. Ryhmä esittää itämaisia 
tansseja. He esittävät kaksi 
tanssia; Ensimmäinen kap-
pale on Habibi Arhamni ja 

Tanssi- ja liikuntanäytös liikuntahallilla

Vauhtia edellisen vuoden 
tanssi- ja liikuntanäytök-
sessä. Kuva Crista Valkola

Kuvassa vasemmalta: Sari Aura, Sirkka Aura ja Virva Lii-
kamaa-Muikku Safir ryhmästä. Kuva Sari Aura

toinen tanssi on Inshallah.
Lisäksi näytöksessä on 

muotinäytös, jossa esitel-
lään Pudasjärven Kespor-
tin kevään ihania uutuuksia 
urheiluun ja vapaa-aikaan.  
Uutuuksien lisäksi esitellään 
nostalgisia esiintymisasuja 
vuosien varrelta ja Pudasjär-
ven Urheilijoiden seura-asu-
ja. Tiedossa siis oikein mu-
kava keskiviikkoilta iloisen 
liikkumisen parissa.

Jaana Valkola
PuU / voimistelujaosto

Tervetuloa sukulaiset, ystävät ja tuttavat 
viettämään satavuotisjuhliamme 

Juurikkaan kakkukahvien merkeissä 
pääsiäissunnuntaina 24.4 klo 12.00-17.00.

Viisikymppiset 
Anna-Mari Kostianus ja Markku Pirnes

Kankainen sohvakalusto. Soh-
va + 2 tuolia. Hyväkuntoiset ja 
siistit. Hintapyyntö 180 €, puh. 
040 7348734.

Poronjäkälää säkissä, 3.50€/
säkki N. 60 säkkiä. Puh.. 040 
755 8216.
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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

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

LAKKAUS- JA 
MAALAUSPALVELUITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

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

Esko 0400 388 231 
Arto 0400 244 195

•	Kolme	taksia	lähtö-
 valmiina 24 h 
•	Kaksi	autoa	1+8	
 pyörätuolivarustuksella
•	Kolmas	viiden	hengen											
 auto

Taksi 
Piipponen Oy

Palveluhakemisto on edullista ilmoitustilaa!
Ota yhteys p. 040 1951 732

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO
Juha Asikainen

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Parin viime vuoden aikana 
rippikoulu- ja isosiän ylittä-
neiltä nuorilta on tullut meil-
le palautetta, ettei heille ole 
sopivaa tekemistä seurakun-
nassa tarjolla. He ovat koke-
neet olevansa ”liian vanho-
ja tai yli-ikäisiä” nuorisotyön 
tarjoamiin toimintoihin. Vii-
me vuoden syksyllä päädyim-
me ajatukseen, että aloitamme 

Seurakunnan K18-toiminta alkaa

vuonna 2011 koeluontoises-
ti seurakunnan nuorisotyössä 
K18-toiminnan. 

Nimensä mukaisesti K18 
-toiminta on tarkoitettu täysi-
ikäisille nuorille. Toiminnan 
sisältö suunnitellaan ja toteu-
tetaan yhdessä toiminnassa 
mukana olevien nuorten kans-
sa. Lähtöajatus on tarjota mie-
lekästä toimintaa rippikoulu- 

ja isosiän ylittäneille nuorille, 
jotka ovat omasta mielestään 
”kasvaneet liian vanhoiksi” 
osallistumaan nuorisotyön 
perustoimintaan.

Moni nuoristamme siir-
tyy opiskelemaan muualle 
ja vaihtaa samalla seurakun-
taa. Tämä ei ole este osallis-
tua K18-toimintaa. Ehtona on 
kuitenkin se, että on ollut ja 

EI ALAIKÄISILLE:

Nimensä mukaisesti K18 -toiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille nuorille. 
Toiminnan sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä toiminnassa mu-
kana olevien nuorten kanssa. Toimintaa myös Pudasjärven ulkopuolella.

asunut Pudasjärvellä ennen 
opiskelemaan lähtöä. K18-
toiminnan ei tarvitse tapah-
tua välttämättä kaikilta osin 
kotipitäjässä eli Pudasjärvel-
lä, vaan nuorisotyönohjaajat 
voivat siirtyä pudasjärveläis-
ten opiskelijanuorten pariin 
esim. lähialueen opiskelukau-
punkeihin. Opiskelukaupun-
geissa voidaan sitten yhdessä 
käydä esim. paikallisen seura-
kunnan tilaisuuksissa ja muis-
sa alueen kiinnostavissa koh-
teissa. 

K18 -toiminnan tarkoi-
tuksena on jatkaa seurakun-
tayhteyden ylläpitoa. K18 
-toiminta ei ole säännöllis-
tä eikä sitouta ketään tiukas-
ti mukaan. Jokainen voi olla 

mukana toiminnassa omi-
en aikataulujensa ja meno-
jensa mukaan. K18-toimintaa 
voi olla esim. K18-kahvilail-
lat, saunaillat, lautapeli-illat, 
leirit, retket sekä osallistu-
miset oman seurakunnan tai 
lähialueen seurakuntien tilai-
suuksiin ja tapahtumiin.

Aloitus  
K18-reissulla  
Ouluun
Ensimmäinen yhteinen ta-
pahtuma on reissu Ouluun 
toukokuun alussa. Linja-auto-
kyyti lähtee seurakuntatalol-
ta puolilta päivin ja palaa läh-
töpisteeseensä illan aikana.  
Mitä reissu tarkalleen ottaen 

pitää sisällään jääköön salai-
suudeksi. 

Jos sinä K18-toimintaan 
kelpoinen nuori kiinnostuit 
reissusta tai toiminnastam-
me, niin ole yhteydessä mei-
hin. Lupaamme kertoa sinulle 
lisää toiminnasta sekä Oulun 
reissuun liittyvät ”salaiset 
suunnitelmamme”.

K18-terveisin,
Tiina Inkeroinen 
nuorisotyönohjaaja
Marko Väyrynen
nuorisotyönohjaaja
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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!

Pöytävaraukset ilt. klo 17 jälkeen 
0400 498 420 / Sari

la 16.4.2011 klo 10-14
entisen Ahosen tiloissa, Varsitie 6

Pöytämaksu 10€, jäsenille 8€ 
(sis. vohvelikahvit)

MLL:n kirppis

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 17.4.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseura

Pääpalkinto200 €B I GN O

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/akti-
viteetit/viikko-ohjelma/  
Kurenkoskessa: 15.4.Chanel Four, 16.4.Renne & Aliset, 22.4. Ässät 
lippu, 23.4. Pauli Haapalainen & Maximus, 30.4. Romeot lippu.
Hotelli Iso-Syöte: 15.4. T.T. Purontaka, 21.4. Fintelligens, 22.4. Eini 
& Boogie.
Bingot Hetepirtillä la 16.4.ja la 30.4.klo 14.00. Järjestää Hetekylän 
Nuorisoseura ry. 
Katariina Kuukasjärven akvarelleja näyttely 1.4.-27.6. Syöt-
teen Luontokeskuksessa.
Kansalaisopiston kevätnäyttely kaupunginkirjastossa ja Pudikissa 
4.4.-27.4.
Kirppis la 16.4 klo 10-14 MLL Kirppis entisen Vaateliike Ahosen ti-
loissa Varsitie 7.
Pilkkikilpailut Liekolammella su.17.4. klo:10.00-14.00 Järj.  Yli-Siu- 
ruan metsästysseura.
Tanssit Hetepirtillä pitkänäperjantaina 22.4.2011 klo 21-01. Järjestää 
Hetekylän Nuorisoseura ry. 
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.

Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle ja myös tieto siitä että 
löytyykö oma sidontapenkki. Kurssimaksu 20€ ja kurssin 
pituus vähintään 4 iltaa. Sidontaa opettaa Esko Ovaska.

Perhonsidontakurssi Koskenhovilla  
ma 25.4 klo 18.30

Ilmoittautumiset 
045-6330740 Ensio  

tai enskoi@gmail.com  
TERVETULOA!

Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille aiheesta kiinnos-
tuneille vanhemmille, työntekijöille sekä vapaaehtoisille. 
Luennoijana on Yhdessä elämään –kampanjan äiti Anne 
Eskelinen jolla on jo yli viidentoista vuoden kokemus eri-
laisten paikkakuntien kasvatusyhteistyöstä. Eskelinen 
kertoo innostavasti ja kansantajuisesti v.1995 Laukaassa 
käynnistyneen Yhdessä elämään –kampanjan kokemuksis-
ta. Yhteisöllisellä kasvatuksella tuetaan ja tehostetaan 
kaikkien lasten ja nuorten elinympäristössä vaikuttavien 
tahojen yhteistyötä. Kukaan ei jää yksin!

Tervetuloa

Ti 26.4.2011 klo 17.30
Kansalaisopisto, Salikki

YHDESSÄ ELÄMÄÄN-ILTAAN

Kasvatusvastuu kuuluu kodille, mutta 
kasvattamiseen tarvitaan koko kylä

Ilmoittaudu mukaan 21.4. mennessä, 
p. 044-0849799, mira.kemppainen@pudasjarvi.fi

Huom! Klo 17.30 paikalla näytteilleasettajia, myyn-
nissä kahvia ja arpoja! 
Klo 18.00-20.00 Yhdessä elämään –luento Ilmainen 
lastenhoito paikanpäällä (järjestää MLL)

Pudasjärven kirkkokuoro, Sekakuoro Tuike, Jousiorkesteri ja urut
johtaa Jukka Jaakkola

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

Luukas-passio
sävellys Risto Ainali

Pudasjärven kirkko, ma 18.4.2011 klo 19
Pyhän Tuomaan kirkko, ti 19.4.2011 klo 19

Keijo Piirainen, bassobaritoni
Lauri-Kalle Kallunki, baritoni

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Luvassa reilun tunnin mittainen
 konsertti Vysotskin musiikkia

Vysotskilaulujen konsertti
sunnuntaina 17.4 klo 17.00 

Pudasjärven kansalaisopiston Salikissa.

Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta

Esiintyjinä: ”Vuottolahden Vysotski” Pertti Leinonen (laulu ja 
kitara) ja ”Purolan Pushkin” Veikko Pöllänen Kajaanista

Tervetuloa!
Pääsymaksu 10 euroa

Tervetuloa!

Euron 
kirpputori
Pudasjärven torilla 
pe 15.4. klo 10 – 15

Kaapu Ry

Kouluttajana Pia Orell-Liukkunen Oulusta. 

Perehdymme ehdollistumattomaan nauruun, mitä se on ja 
miten sitä voi tehdä. Osallistuminen, kahvit ja lounas ovat jä-
senille ilmaisia. Ilmoittautuminen 20.4.2011 mennessä Tarjal-
le puh. 040 5459314. 
20 henkilöä mahtuu mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pudasjärven JHL ry os. 330 
järjestää jäsenilleen TSEMPPIPÄIVÄN 
Puikkarissa 7.5.klo 9.00 – 15.00.

Kun perhettä ja sen jäseniä 
kohtaa kriisitilanne, nousee 
esille tarve saada myös ver-
taistukea. Kaikki ammatti-
tuki, jota kriisissä olevalle 
perheelle voidaan antaa, on 
tärkeää, mutta parhaan avun 
perhe voi saada toisilta, sa-
man kokeneilta. 

Vertaistukea saadessaan 
ihmisille tarjotaan tilaisuus 
miettiä oman perheensä tilan-
netta. Vaikka oma elämä tun-
tuisi kaoottiselta ja huomi-
sen epävarmuus näkyisi koko 
ajan arjessa, voidaan yhden 
vanhemman perheiden ver-
taistukiryhmissä antaa toivoa 
ja näyttää huomiselle vihre-
ää valoa. Sen huomaaminen, 
että joku toinenkin on selvin-
nyt ja mennyt elämässään 
eteenpäin antaa voimia ajatel-
la omasta elämästään positii-
visemmin. 

Kun ihminen voi ryhmäs-
sä verrata omaa tilannettaan 
ja arvioida sitä muiden tilan-
teeseen, asettuvat palaset hel-
pommin paikalleen ja oman 
elämän hallinnantunne voi-
mistuu. Ryhmässä ihmiset 
ovat omassa kriisissään eri 
käsittelyvaiheessa. Tämä an-
taa ryhmälle suurta viisaut-
ta ja näin ryhmän ns. sosiaali-
nen paine auttaa muuttamaan 
omaa suhtautumistaan asi-
aan. Kokemuksista puhumi-
nen ja niiden jakaminen on 
tärkeää selviytymisen polul-
la. 

Perheen kriisitilanteessa, 
johtui se sitten erosta, puoli-
son kuolemasta tai jäämisestä 
jostain muusta syystä lasten 
kanssa yksin, emotionaalinen 
tuki on tärkeää. Asioiden kä-
sitteleminen tunnetasolla ja 
omien tuntemustensa auki 

puhuminen antaa voimava-
roja, jollaisia ei voi missään 
muualla saada. 

Olohuone – meidän 
kaikkien yhteinen 
Yhden vanhemman perhei-
den liitto tukee paikallisyh-
distystensä vertaistukitoi-
mintaa ja toivottaa kaikki 
yhden vanhemman perheet 
tervetulleeksi paikkakunnan 
omaan olohuoneeseen. Olo-
huone on paikka, jossa koke-
muksia voi jakaa, antaminen 
ja saaminen on vastavuorois-
ta. Lapsille on järjestetty mu-
kavaa tekemistä vanhempi-
en keskustelun ajaksi. 

Ulla Sauvola aluepäällik-
kö Yhden Vanhemman 
Perheiden Liitto ry

Olkkarista yhden vanhemman perheille vertaistukea

Pudasjärven olokkari
Kokoonnumme parillisen viikon torstai-iltoina klo 18.00 - 20.00 pikku-nuokkarilla, 
Tuulimyllyntie 3. Lisätietoja: Mervi puh. 040 961 7921

Viken lähetti – 
ja huoltopalvelu

Monipalvelu

Javi

Uusi numero 
040 855 8324
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Pe-su 15-17.4 MIESTENPÄIVÄT 
Esko Koskenmäki,Toivo Junel

Tervetuloa mukaan!

Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista 
täyttämistä varten seuraavat rehtorien virat 1.8.2011 alkaen 

1. KURENALAN KOULUN
     REHTORIN VIRKA
Kurenalan koulu on yli 300 oppilaan koulu. Koulussa on aamu- ja iltapäivätoi-
minta, esiopetus, vuosiluokat 1–6, erityisopetuksen luokat 0–9 sekä maahan-
muuttajien valmistava opetus. Koulussa painotetaan mm. kehittävää oppilas-
huollollista työtä ja kansainvälistä toimintaa. 

Virkaan valittavalta rehtorilta edellytämme perusopetuksen rehtorin 
kelpoisuutta siitä annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti ja kokemusta 
alakoulun johtamistehtävistä. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen 
taitoja, opetushallinnon tuntemusta, vahvaa osaamista johtamis-, kasvatus- ja 
opetustehtävistä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa näkemystä 
koulutuksen kehittämisestä. 

2. LUKION REHTORIN VIRKA
johon kuuluu velvollisuus toimia Rimminkankaan yläkoulun rehtorina. Koulut 
toimivat samassa pihapiirissä.

Pudasjärven lukiossa opiskelee 133 opiskelijaa, joista osa on etäopiskelijoi-
ta ja kaksoistutkinnon suorittajia. Rimminkankaan yläkoulussa (7–9) opiske-
lee 354 opiskelijaa. Lisäksi koulussa annetaan maahanmuuttajien valmista-
vaa opetusta. Rimminkankaan yläkoulu on Liikkuva koulu -hankkeen 
pilottikoulu. Koulussa edellytetään mm. monipuolista yhteistyötä eri tahojen 
kanssa ja kansainvälistä toimintaa. Lukiossa on laaja kurssitarjonta ja 
Pudasjärven lukio toimii yhtenä Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston 
etälukiona. 

Rehtorin viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. 
Edellytämme kokemusta lukion tai yläkoulun johtamistehtävistä ja 
arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, opetushallinnon tuntemus-
ta, vahvaa osaamista johtamis-, kasvatus- ja opetustehtävistä, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa näkemystä koulutuksen kehittämisestä.

Valittujen on toimitettava ennen viran vastaanottamista Pudasjärven 
kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja 
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosre-
kisteriote.

Lisätietoja antavat opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, 040 826 6629, 
kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, 040 826 6588 ja sivistyslautakunnan 
puheenjohtaja Pekka Määttä, 0400 260 989. Haastattelujen lisäksi osa 
hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Hakuaika päättyy 18.4.2011. 
Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai ansioluettelo (CV) sekä 
jäljennökset kelpoisuutta osoittavista todistuksista, tulee toimittaa 
osoitteella: Pudasjärven sivistystoimi, PL 10, 93101 Pudasjärvi. 

Ajanvaraus 
0306 343 056 
Työterveyshuollon sihteeri
Hilkka Kokko
 
Ajanvaraus palvelee 
klo 8.00-14.00. 
Ei kiireelliset ajanvaraukset 
mielellään klo 12 jälkeen. 

Aukioloajat:
Ma-to 8.00-15.30 ja 
pe 8.00-14.00 
(ja juhlapyhien aattona). 

Työterveyshoitajien aamu-
vastaanotto ja puhelinajat:
Aamuvastaanotto ja 
puhelinaika 
ma-pe klo 8.00-9.00 ja
toinen puhelinaika 
klo 11.30-12.00. 
Työterveyshoitajan vastaan-
otolle voi tulla klo 8-9 välillä 
ilman ajanvaraustakin!

Työterveyshoitajat:
Elmi Kouva
0306 343 055

Helena Nevakivi
0306 343 059

Taina Niemelä
0306 343 058

sähköposti: 
etunimi.sukunimi@attendo.fi

Attendo MedOne 
Oulun Seudun 

Työterveyshuolto
Juhontie 8 

93100 Pudasjärvi

Puhelinnumeromme 
ovat muuttuneet

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen alueella on kelirikko alkamassa. Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun teillä päällystetyt tiet ovat sulaneet lähes kokonaan. 
Sorateiden pinnat ovat alkaneet sulamaan alueen eteläisissä 
osissa. Routa on sulanut tien pinnasta noin 0 - 30 cm. Sulanut 
kerros on osin veden kyllästämä ja siten kantavuus heikenty-
nyt. Pinnan kuivuessa kantavuus paranee vaiheittain. 

Kelirikkokausi on alkanut

Su 17.4 Päivätilaisuus Esko Koskenmäki, Toivo Junel
Ti 19.4.klo 19 Rukousilta
Su 24.4 klo 11 Aila Pyörälä&tiimi

Rukoushuoneella, Kauppatie 32

Päivät alkavat pe klo 19. Voit olla myös lyhyen ajan, 
ilmoittautuminen puh. 040 548 7169.

Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!
Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

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

RAUTAKOURA HEIKKILÄ OY
Vaunutie 1, 93400 Taivalkoski • puh. 045-2033337

www.rautakouraoy.fi

järjestetään Taivalkosken varastolla (Vaunutie 1)

Rautakouran rakennuskauden 

Tervetuloa ideoimaan ja suunnittelemaan rakennusprojek-
teja ammattilaisten kanssa. Pääset tutustumaan Rautakou-
ran toimintaan ja henkilökuntaan pullakahvin merkeissä 

avajaiset 15.4.2011

Paikalla myös yhteistyökumppaneita kuten Paroc Oy, Ruukki, Lammi 
Betoni ja tietenkin ”Oikea” Rautakoura Matti Koivisto. Yhteiskump-
panit esittelevät oman toimialan uusimpia tuotteita rakennusalalta. 
Tapahtuman juontaa viimevuodelta tuttu Jouni ”Jone” Kokkoniemi.

kaikkien kävijöiden 
kesken arvotaan 
Narvin savus-
tamo.

Aikataulu:
9:00  Aamukahvi/tutustuminen toimintaan
9:30 Yhteistyökumppaneiden esittely
10:30 ”Oikean” Rautakouran voimanäytös
11:00 Yleisön voimatestit (Lammin salkut)
12:00 Huutokauppa
13:00 Narvin savustamon arvonta

Vain äänestämällä varmistamme Antin 
kolmannelta kaudelle neljännelle. 

Tule tapaamaan Anttia
Pe 15.4.2011 klo 14.00-17.00
Pudasjärvi, K-Supermarket 

PAIKAN PÄÄLLÄ OTETAAN TARJOUKSIA 
MICHICAN -KUORMAAJASTA

ELY-keskus rahoitti Iijoen kalatiet hanketta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi maaliskuussa EU-rahoi-
tusta Oulun kaupungin hankkeille noin miljoona euroa. Rahoitus-
ta myönnettiin myös mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ra-
kennesuunnitteluinsinöörien koulutushankkeelle sekä Iijoen kalatiet 
2011-2013 –hankkeelle.


