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099 pss

PULLA-PIRTTI
RUISPALAT
9 kpl/500g

ATRIA
HERKKULENKKI
450g

PULLA-PIRTTI
AITTALEIPÄ
480g

099 pss

ATRIA KEITTO-
KINKKULEIKE
350g

MILKY KID
YLLÄTYSMUNAT
24 kpl

HEINZ KETSUPPI
1,35 kg
4,95

199 plo

FAIRY EXPERT
1 L

299 plo 3,-

245 pkt199 pkt

1790

MIESTEN BEAVERS 
PUSEROT
eri kuoseja
alk.

DUNE NAISTEN 
JOUSTO FARKUT
XL-koot 42-54

1580

MIESTEN REISI-
TASKUHOUSUT
C- ja D-malli

2450

6,- laatikko

NAISTEN JA 
MIESTEN BAMBU 
SUKAT
2 paria

580

VAASAN 100% HAPAN-
KORPUT
400g

2 pkt/

nro 14 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kansalaisopiston 
kevätnäyttely s. 3
Kampanja ruuan 

alkuperämerkintöjen 
puolesta takasivu

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 6.4.2011

TERVETULOA!
TULOSSA

Lauantaina 9.4. 

Perjantaina 8.4.
KARAOKE

Wintti Avoinna klo 24-04
Lippu 4 € sis. ep.

Lippu 4 € sis. ep. Avoinna 12-04

Esa Kiesi ja 
Väliaikainen

Lippu 10 € sis. ep.
15.4.11 Chanel Four 
16.4.11 Renne & Aliset 
22.4.11 Ässät 

Varaa aika silmälääkärille
to 7.4, to 14.4, to 21.4

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

Vonkamiehen Väläkky tietovisailu to 7.4. alk. klo 19

TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle
MUOTI-OLIIVIASSA
to 7.4. klo 10-17

”VAIHTOTARJOUS”
VÄLI-
RAHA99€

UUTEEN KONEESEEN
Esittelyssä mukana 
suositut koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, Postiaukio

p. 375 099 f. 375 961

TARJOUS!
Pikahuolto 25€

puh. esittelypaikalle 
040 544 1009

Kotikampaamo
Nyt Livolla 

Ritun Hius
kaikki alan työt 
ammattitaidolla.

puh. 050 355 0943
TERVETULOA!

VC
A

Vältä vesivahinko 
Uponor-komposiittijärjestelmällä
Teemme käyttövesi- ja patteriverkoston 
saneeraukset  laadukkaalla ja luotettavalla 
Uponor-komposiittijärjestelmällä. 
Kunnostusiässä ovat erityisesti 1980-luvulla 
ja sitä ennen rakennettujen talojen putkistot. 
Uponor-komposiittiputki yhdistää metalli- 
ja muoviputken parhaat ominaisuudet.

n o p e a
Rakenteiden päälle asennettavalla komposiitti-
putkella remontti sujuu nopeasti.

s i i s t i  j a  t u r va l l i n e n
Rakenteita ei rikota eikä asennuksessa 
tarvita tulitöitä. 

l u o t e t tava
Käytössä jo tuhansissa saneerauskohteissa.

k e s t ä v ä
Uudet putket turvaavat vesivahingolta vuosi-
kymmeniksi. Virtausputki ei altistu korroosiolle.

Varastotie 2 93100 Pudasjärvi

puh. (08) 823 510 

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI 
NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi

PUDASJÄRVEN LVI- JA RAUTATARVIKE OY
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi, puh. (08) 823 510

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

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

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

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

Puhelimitse annettujen 
ilmoitusten virheistä lehti 
ei vastaa. Lehden vastuu 
ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

-lehti

Virsi 79:1 Oi Jeesus, lähde autuuden, mun elämäni iäi-
nen, sä kärsit ristinkuoleman mun edestäni katkeran.
Tuleva viides paastonajansunnuntai haastaa meidät poh-
timaan kärsimystä. Miksi Jumala, joka on kaiken hyvyy-
den lähde, sallii maailmassa kärsimystä. Onnettomuu-
det, sairaudet ja erilaiset muut tilanteet pistävät meidät 
kyselemään: ”Missä olit silloin, kun..”? Myös Jeesus ky-
syi ristillään: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkä-
sit?” Mutta Jeesuskaan ei siinä tuskanhuudossaan saanut 
heti vastausta. Usein mekin joudumme vain jäämään hil-
jaa Jumalan jalkojen juureen. Mutta meille luvataan, että 
kerran asioihin saadaan vastaus. 

79:6: Vaan miksi kärsit vaieten, viaton Jeesus, piinan 
sen?Teit kaiken laupeudesta, pelkästä rakkaudesta.
Jumala haluaa puhutella meitä ihmisiä ja Hän halu-
aa myös, että me puhuisimme Hänelle. Siksi Hän lähet-
ti poikansa Jeesuksen maailmaan, antoi hänen syntyä ih-
miseksi ja jopa kuolla meidän puolestamme, että meidän 
olisi mahdollista päästä Jumalan luokse. Hän oli valmis 
syyttömänä kärsimään meidän puolestamme. Jeesus on 
siis kokenut kärsimyksen kovuuden omassa ruumissaan. 
Hän pystyy kaikessa ymmärtämään meitä.

79:9: Siis nöyrimmän nyt kiitoksen sinulle annan, 
armoinen,kun ristinkuolemallasi näin maksoit syntivel-
kani.
Me ihmiset usein keskitymme vain omaan tilanteeseem-
me. Lähimmäistemme kärsimys ja hätä liikuttaa meitä 
valitettavan harvoin. Kuitenkin juuri lähimmäistämme 
kärsimystä kohtaamalla me voimme ehkä olla askeleen 
lähempänä Kristusta. Kärsimys ei sitä kautta poistu, mut-
ta asiat saavat uudenlaisen näkökulman.  ”Minkä te olet-
te tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.” Haaste on meille mitä melkoisin, 
mutta siihen haluan meitä kaikkia kannustaa.  

79:12 Sun ristis olkoon ainoa tienviittaajani matkalla, 
ain aurinkona päivällä ja yöllä kuuna, tähtenä.

14: Se olkoon turva tuskissa, 
varustus vahva vaaroissa, 
maan päällä suurin iloni ja 
kuollessakin toivoni.

Keijo Piirainen
Kanttori

Hartaus

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

”Minkä te olette tehneet yhdelle 
näistä vähimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.”

Läheisen psyykkinen sairaus 
vaikuttaa perheen jäseniin 
monilla eri tavoilla. Läheisen 
sairaus voi herättää omaisis-
sa hyvin erilaisia tunteita ja 
vaikuttaa kaikkien perheen-
jäsenten elämään. Läheisen 
sairastuminen tuo omais-
tenkin elämään monia uusia 
asioita ja erilaisia tilanteita, 
joihin ei ole osattu etukäteen 
valmistautua. Omaiset halu-
avat pitää mahdollisimman 
hyvää huolta läheisestään ja 
saada hänelle apua ja tukea, 
mutta usein omaisilta kui-
tenkin unohtuu huolenpito 
omasta jaksamisestaan. 

Omaisen mielessä vel-
loo erilaisia tunteita surus-
ta epävarmuuteen ja hätään 
tulevasta. Omaisen oma elä-
mä: työssäkäynti, harras-
tukset ja sosiaaliset suhteet 
saattavat kapeutua, kun sai-
rastuneesta läheisestä ha-
lutaan pitää mahdollisim-
man paljon huolta. Omaisen 
hätä ja huoli sairastunees-
ta kertoo hänen rakkaudes-

taan sairastunutta kohtaan. 
Omainen voikin kokea avut-
tomuutta, mikäli hänellä ei 
ole tietoa siitä miten hänen 
tulisi toimia. Omainen voi 
myös uuvuttaa itsensä, mi-
käli hän kokee olevansa yk-
sin vastuussa sairastuneen 
hyvinvoinnista ja selviyty-
misestä. 

 Usein omaisilta puuttuu 
tuki tilanteessaan. He pyr-
kivät kaikin keinoin autta-
maan rakasta läheistään, 
mutta uuvuttavat usein it-
sensä vaativassa tilantees-
saan. Omaiset tarvitsevat 
tietoa ja tukea, jotta voivat 
toimia läheisensä rinnalla 
hänen selviytymistään tuki-
en. Omaisen tulee muistaa, 
että parhaiten hän huoleh-
tii läheisestään muistamal-
la huolehtia omasta jaksami-
sestaan.

Omaisten vertaistukiryh-
mä on paikka, josta omai-
set saavat tukea ja apua 
elämäänsä. Vertaistukiryh-
mässä kokoontuu psyyk-

Vertaistukea psyykkisesti 
sairastuneiden läheisille

kisesti sairastuneiden hen-
kilöiden omaisia ja läheisiä 
ryhmän ohjaajan tukemana. 
Ryhmässä omaiset pääsevät 
luottamuksellisessa ilmapii-
rissä jakamaan tunteitaan 
ja kokemuksiaan sekä saa-
maan tukea ja apua arkipäi-
vän tilanteisiin. Omaisryh-
mien antina on koettu tunne 
siitä, ettei ole yksin tilantees-
saan, ryhmässä voi avoimes-
ti puhua omasta elämänti-
lanteestaan ja saada tukea 
muilta samassa tilanteessa 
olevilta henkilöiltä. Omais-
ryhmissä puhutaan ”samaa 
kieltä”, joten kaikkea ei tar-
vitse selittää. Omaisryhmäs-
sä voi olla oman jaksami-
sensa mukaan: olla hiljaa ja 
kuunnella tai osallistua kes-
kusteluun. Pelkkä muiden 
kuuntelukin auttaa.

”Omaisryhmässä tuntuu 
siltä, että voi puhua 

asioista niin kuin ne on. 
Muut ymmärtää mistä on 
kyse, eikä tartte selitellä.”

Hyvän mielen talo ry on Lapin ja Pohjois-Suomen alueella toimiva mie-
lenterveysyhdistys, jonka toimintaan kuuluu mm. omaisten vertaistuki-
ryhmätoiminnan tukeminen Lapin ja Pohjois-Suomen alueella. 
Pudasjärvellä kokoontuu vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden 
henkilöiden omaisille ja läheisille. Ryhmä kokoontuu joka kuukauden 
toinen maanantai klo 18-20. Ryhmässä vierailee maanantaina 11.4. Hy-
vän mielen talo ry:n omaistyöntekijä Sanna Hyry. 
Tervetuloa paikalle Kajastus ry:n toimitiloihin Osviittaan, os. Kauppa-
katu 33, tutustumaan omaisryhmään, vaihtamaan kuulumisia ja kuule-
maan Hyvän mielen talon tukipalveluista omaisille. 
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki henkilöt, joiden läheinen on sairastu-
nut psyykkisesti. 

Lisätietoja omaistyöntekijä Sanna Hyry,  
p. 041-5402 354, sanna.hyry@hyvanmielentalo.fi.

Messu seurakuntakodissa su 
10.4. klo  10, Kimmo Helo-
maa, Jaakko Sääskilahti, Jukka 
Jaakkola. Kirkkokahvit.
Konsertti Keijo Piirainen, 
laulu, Kaisa Alasaarela, urut ja 
piano , seurakuntakodissa su 
10.4. klo 19. Kolehti yhteisvas-
tuukeräykselle.
Risto Ainalin säveltämä 
Luukaspassio Pudasjärven 
kirkossa ma 18.4. klo 19. 
Lauri-Kalle Kallunki, baritoni, 
Keijo Piirainen, bassobaritoni, 
Pudasjärven kirkkokuoro ja 

sekakuoro Tuike sekä jousior-
kesteri. Johtaa Jukka Jaakkola. 
Käsiohjelma 10€.
Lähetyksen kirpputori ke 
13.4. klo 10-13.
Sauvakävelyilta torstaisin 
Liepeen pappilassa klo 18-
19.30. Lenkin päätteeksi on 
pieni iltapala ja –hartaus. Olet 
tervetullut!
 Ystävänkammari seura-
kuntakodissa ti 12.4. klo 12 
– 13.30.
Kuulovammaisten kerho 
seurakuntakodissa ke 6.4. 
klo 11.
Kuorot:  Sarakylän kappeli-
kuoro to 7.4. klo 18.45.  Lap-
sikuoro ke 6.4. klo 16.30-17  
ja ke 13.4. klo  16:45 – 17:30. 
Vox Margarita ke 13.4. klo 18. 
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
13.4. klo 13.
Nuorisotyö: K18-toiminta 
(18-23-vuotiaat) jatkuu ret-
kellä Ouluun la 7.5. n. klo 12-
20. Ilmoittautumiset pe 29.4. 
mennessä. Lisätietoja Tiinalta 
ja Markolta.
Iltakahvila Rönö pe 8.4. 

klo 18-22.
Rippikoulu: MUUT- ryhmän 
leiripäivä Hilturannassa la 9.4. 
klo 10-16. MUUT-ryhmälle 
jaetaan virkatodistus sekä 
Raamattu. Rippikoulukortti 
mukaan.
ERÄ-ryhmän leiripäivä 
Hilturannassa la 16.4. klo 10-
16. Rippikoululaiset (A-, B-, 
C- ja MUUT-ryhmä) voivat 
korvata oman leiripäivän 
poissaolonsa ERÄ-ryhmän 
leiripäivässä. Poissaoloansa 
korvaamaan tuleva, ilmoita 
tulostasi Markolle tai Tiinalle 
etukäteen (viim. ke 13.4.), 
että osaamme varata sopivan 
määrän ruokaa.
Lapsiparkki ke 13.4. klo 
10-13.
3-vuotiaille synttärijuhla 
seurakuntakodissa su 10.4. 
klo 13.
Perhekerho seurakunta-
kodissa ma 11.4. klo 10-13,  
perhekerho kaikenikäisille 
Livon koululla maanantaisin 
klo 10-13, seurakuntakodissa 
to 7.4.  ja to 14.4. klo 10-13 ja 

Puhoksen koululla to 7.4.  ja 
to 14.4. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Om-
peluseurat Kaarlo ja Marjo 
Illikaisella pe 8.4. klo 18 (Eero 
Illikainen). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 10.4. klo 13 (Samuli 
Leppänen).  Käsityöilta Sara-
kylässä Mirja Kuuselalla pe 
8.4. klo 19. Lauluseurat Sara-
kylän kappelissa su 10.4. klo 
19 (Mikko Tuohimaa).

Pudasjärven seurakunta 
hakee kirkonesittelijää 
ajalle  27.6.-29.7. 2011.Va-
paamuotoiset hakemukset 
pe 29.4. mennessä osoitteel-
la.Pudasjärven seurakunta, 
kirkkoherra, PL 58, 93100 
Pudasjärvi. Tiedustelut  Kim-
mo Helomaa 0400-225055.

Kastettu: Jonne Jukka Sa-
kari Illikainen, Salli Ainikki 
Herukka
Haudattu:   Tyyne Maria 
Stenius 91 v

5. paastonajan 
sunnuntai 
(Judica)
Kärsimyksen sunnuntai 
Nimitys judica (= hanki 
minulle oikeutta) on päi-
vän antifonin alusta (Ps. 
43: 1).

Tästä sunnuntaista alkaa 
hiljaisen viikon loppuun 
ulottuva ns. syvä paas-
tonaika. Siksi päivää on 
sanottu kärsimyksen sun-
nuntaiksi (dominica pas-
sionis). Jeesuksen aikalaiset 
eivät ymmärtäneet hänen 
olemustaan ja tehtävään-
sä, mutta ”kivestä, jonka 
rakentajat hylkäsivät”, oli 
tuleva kivi, jolle Jumalan 
seurakunta rakentuu. Jee-
sus on uuden liiton välittäjä. 
Hän on kuollut kootakseen 
yhteen kaikki hajallaan 
olevat Jumalan lapset.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

...UUSIUTUVAA
ENERGIAA?

TALOUDELLINEN 
SÄHKÖSOPIMUS

VAI...  
Tarjoamme sinulle 

sopivimman sähkösopimuksen.
100 % Vesisähköä käyttämällä on kotisi  

sähkönkäytön hiilijalanjälki pyöreä nolla!*

OTA MOLEMMAT.
Teitpä päätöksesi sitten järjellä tai tunteella, Fortumin sähkösopimus on helppo valinta. Saat sen näin helposti:
1. Ota yhteyttä: Fortum.fi tai soita maksutta 0800 1 9500 ja kysy lisää.
2. Anna meidän suositella sinulle sopivaa sopimusta.
3. Jätä sopimuksen vaihtoon liittyvät käytännön asiat meidän hoidettavaksemme.

* Lähde: Suomen ympäristökeskuksen verkkopalvelu ilmastodieetti.fi, ilmastodieettipuntarin laskelmat. ”Uusiutuva energia oletetaan päästöttömäksi, yhden mukaisesti Energiatilaston ja 
EU:n energiapolitiikan kanssa. Niin kutsuttu vihreä sähkö, eli esimerkiksi tuulivoimaan, auringonsäteilyyn, biomassaan ja vesivoimaan perustuva sähkö on siis laskennassa nollapäästöistä, 
eli päästö on 0 g/kWh.” Lisätietoa uusiutuvasta energiasta eko-ostajan oppaasta www.kuluttajavirasto.fi.

Kansalaisopiston opistolais-
kunnan Kaunista käsillä ke-
vätnäyttelyn avajaiset olivat 

Korkeatasoisia töitä esillä kansalaisopiston kevätnäyttelyssä

Kaappien päälle oli aseteltu käsin tehtyjä antiikkinalleja. 
Koska näyttely oli kirjastossa, monet nallet oli laitettu esil-
le kirjojen kanssa.

maanantaina 4.4. kirjastos-
sa. Näyttelytöitä oli niin run-
saasti, että ne piti jakaa kir-
jaston lisäksi Pudikkiin. Työt 
ovat esillä 27.4. saakka. Kir-
jastossa on esillä kuvataide-
ryhmien töitä, käsin tehtyjä 
antiikkinalleja, posliinimaa-
laustöitä sekä keramiikka-
töitä. Esillä oli myös hopea-
savesta valmistettuja koruja. 
Pudikissa on esillä runsaas-
ti tauluja, käsityöpiireissä 
valmistettuja seinävaattei-
ta, liinoja, nypläystöitä, tyk-
kimyssyjä sekä tiffany-töitä 
ja hopeaketju, että hopeasa-
vitöitä. 

Esitellessään töitä, Ritva 
Viio sanoi, että näyttelyssä 
on vain pieni osa kaikesta, 
mitä kansalaisopistolla har-
rastetaan. Hän iloitsi siitä, 
että nuoria ja lapsia on paitsi 
musiikkiryhmissä, myös ke-
ramiikassa, kuvataiteessa ja 
posliininmaalauksessa.

-Rikkautta on sekin, että 
samoissa ryhmissä on kai-
kenikäisiä.

Kevätnäyttelyn avasi ope-
tus- ja sivistysjohtaja Juha 
Valta, joka totesi Pudasjär-
vellä kansalaisopistolla jär-
jestettävän yli 350 kurssia, 
joihin osallistuu yli 2500 
opiskelijaa eli 28 prosenttia 
pudasjärvisistä. Tuntiopetta-
jia on yli 140, jotka opettavat 

15 eri opetuspaikassa. Val-
ta luonnehti näytteillä olevia 
töitä hyvin korkeatasoisiksi. 

Myös kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila kiitteli 
näkemiään töitä hyvin kor-
keatasoiseksi taiteeksi ja to-
tesi Pudasjärven kulttuurin 
olevan myös monipuolista ja 
sitä kautta ihmiset löytävät 
juuriaan. 

Tilaisuuden juonsi Liisa 
Asikkala. Pirkko Polvi lausui 
runon ”Tyyrintyttö” sekä pi-
anomusiikkia esittivät Son-
ja Raappana ja Emma-Noo-
ra Jaakola. 

Heimo Turunen

Osa töistä oli laitettu vitrii-
neihin.

Keramiikkapiiriläiset esittelemässä omia töitään Este-
ri Ojala, Elina Mertala, Salme Ojala ja Kaarina Nevan-
perä. Oikealla opettajana vuodesta 1990 lähtien toiminut 
Vuokko Nyman. Myös kuvassa olevat piiriläiset ovat kaik-
ki tehneet yli 10 vuotta keramiikkatöitä. Niitä he kertovat 
lahjoittavansa lapsilleen ja muille sukulaisille sekä jonkin 
verran niitä menee myös kaupaksi. Kevätnäyttelyn avajaisissa yleisöä oli paikalla reilut 50 

henkeä.
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Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö järjesti lauantai-
na 2.4 torilla vaalitilaisuuden 
vapaamuotoisissa merkeis-
sä. Muurinpohjalettuja pais-
tettiin kolmella eri lettupan-
nulla ja grillimakkaroita ja 
kahvia oli tarjolla. Tilaisuu-
den juontaja Seppo Sammel-
vuo haastatteli paikalle saa-
puneita ehdokkaita, joita oli 
peräti kahdeksan. Inkeri Ke-
rola oli saapunut Raahes-
ta, Tapani Tölli Tyrnävältä, 
Niilo Keränen Taivalkoskel-
ta, Tuomo Hänninen Kuu-
samosta, Mirja Vehkaperä 
Haukiputaalta, Eero Isomaa 
Nivalasta, Kaisa Louet Rant-
silasta ja Sanna Isola Haapa-
järveltä. 

Reilun kahden tunnin ai-
kana torilla kävi reilusti yli 
200 henkeä. Ilma myös suosi 
tilaisuutta. Ehdokkaille jär-
jestettiin joukkuehiihtokisat. 
Siinä pärjäsi parhaiten Team 

Pohjois-Suomen näkemystä tarvitaan päätöksenteossa

Eero Isola vastailemassa tilaisuuden juontaja Seppo 
Sammelvuon esittämiin kysymyksiin.

Inkeri Kerolan 4-henkinen 
joukkue, jossa kärkihiihtäjä-
nä tahtia saneli Kerolan vaa-
lityöryhmään kuuluva Esko 
Kantola Siikajoelta. Aika 
oli 26 sekuntia. Sanna Iso-
lan joukkue jakoi kakkossi-
jan Mirja Vehkaperän jouk-
kueen kanssa 36 sekunnilla 
ja Koillismaan-Rantsilan yh-
distetty joukkue (Keränen, 
Hänninen, Louet) jäi neljän-
neksi vain kaksi sekuntia 
huonommalla ajalla. 

Ehdokkaat korostivat 
haastattelussa, että nämä 
vaalit ovat tärkeät Poh-
jois-Suomen kannalta.  Kai-
vosteollisuus, puu ja turve 
energian lähteinä sekä mat-
kailu ovat voimavarana, 
mutta päättäjien tulee kan-
taa huolta investoinneista. 

-Päättämässä tarvitaan 
Pohjois-Suomen näkemystä.

Inkeri Kerolan (punainen takki) joukkue sai par-
haan ajan Esko Kantolan lukiessa tahtia.

Ehdokkaat Kaisa Louet, Tuomo Hänninen ja Niilo Keränen hiih-
tivät samassa joukkueessa. Joukkuetta oli täydentämässä Pauli 
Tauriainen Taivalkoskelta.

Mirja Vehkaperä on vieraillut ahkerasti Pudasjärvellä ja 
oli mukana nytkin.

Heimo Turunen

Sanni Isola oikealla muurinpohjalettujonossa.

Mari Kangas tarjoilemassa muurinpohjalettua hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille, joka tavoittelee seuraavissa 
vaaleissa kolmatta kautta kansanedustajana.

Lapsia varten oli torille tuotu hoijakka, jossa Martti-pojalle 
antaa kyytiä Maire-mummi.

Puh. 0400 699 964
www.marttiturunen.fi

147

Vahva vaikuttaja valtatien varrelta
Kansanedustajaehdokas

Martti Turunen
Perusturvallisuutta läpi elämän 
vauvasta vaariin
· Koulutus
· Turvallisuus
· Ikäihmiset

Pudasjärvellä ke 6.4.
· klo 16-17 K-marketin piha
· klo 18 Pohjantähti vaalipaneeli
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Tavattavissa 
pe 8.4.2011 klo 15-17 

S-Marketin edustalla. Tarjoilua!

Lukijan kynästä

On aika tosiasioiden
Nyt viimeistään meidän Pudasjärvisten pitää ajatella to-
sissaan, mikä on tulevaisuutemme seuraavien vaalien 
jälkeen. Ei enää provosoinnit ja turhat leikkipuheet auta. 
On helppo luetella asioita ja lupailla yhtä sun toista, jopa 
lämpimikseen keskustella ministeritehtävistä, kun to-
dellisuudessa tietää, ettei puheista joudu vastuuseen. Ei 
myöskään vakuuttavaa kuvaa anna takin pyöräyttelijät, 
jotka pyöräyttävät lyyssiä riippuen siitä kuka kulloinkin 
kysyy.

Luotettava edustaja pysyy kannassaan vaikka mielipi-
teet ei kaikkia MIELLYTTÄISIKÄÄN. Kuitenkin ,kun asi-
at sitä vaatii hän on valmis keskustelemaan mielipiteistä 
ja hänellä on vaadittava ammattitaito siihen. Olemmehan 
nähneet historiassa ja politiikassa suurten asioiden paris-
sa, että lyyssin pyörittäjät ei pitkälle pötki. Tai ainakaan 
eivät saa aikaiseksi mitään. Kyllä jos missä niin politiikas-
sa, varsinkin nykytilanteessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä 
ja päättäväisyyttä jos mielii muutoksia saada aikaan.

Nythän Pudasjärven asiat on ajettu siihen tilanteeseen, 
että liioin mitään ei saa tehdä,ei varsinkaan töitä. On ai-
noa mahdollisuus yrittää jotakin energia puolelta, valtio-
vallan puolelta on kauniita lupauksia annettu jotta poh-
joissuomi rikastuu energialla ja kaivoksilla. Tiedämme 
kuitenkin pudiksen mahdollisuudet kaivosteollisuudes-
sa, jos jotakin tulee se tulee parin vuosikymmenen vii-
veellä. Pudasjärven mahdollisuudet on energiassa, senpä 
vuoksi tarvitsemme päättäjien paikalle Pohjois-Suomes-
ta osaavan ja ammattitaitoisen edustajan valvomaan etu-
jamme. Pudislaiset viisaudessaan hylkäsivät oman eh-
dokkaan joka olisi nämä asiat hoitanut. Käännetään 
katseet pohjois-suomalaiseen edustajaan ja ollaan vahin-
gosta viisastuneita. Saamme edustajan joka on osoittanut 
energiaosaamisensa jo koko maailmalle, eipä pyörittele 
jatkuvasti puseroa hän.

Alpo Laakkonen

Neljännet lionsklubi Hilimojen Hyvän Olon Messut järjeste-
tään lauantaina 7.5 Pudasjärven liikuntahallilla. Esiintyjäksi 
saapuu tänä vuonna iskelmälaulaja Saija Varjus, joka on vuo-
den 1996 tangokuningatar. Messuilla on perinteiseen tapaan 
muotinäytös, erilaisia liikuntaesityksiä, verenpaineen mit-
tausta, tuote-esittelyä sekä –myyntiä, arpajaisia sekä tämän 
vuoden erikoisuutena ryijyesittely. Messuille odotetaan run-
saasti näytteilleasettajia ja yli tuhat kävijää. Messujen tuotto 
käytetään pudasjärveläisten hyväksi. (ht)

Hyvän Olon Messut 
neljännen kerran

LC Hilimoilla on messuilla perinteisesti oma osasto, jos-
sa myydään muun muassa itse tehtyä sinappia sekä ar-
poja. 

Tervetuloa tapaamaan meitä 
Kuusamon torille 8.- 9.4.2011
Keskustellaan ja kahvitellaan.

palvelee
Ke-To 6-7.04. klo 10-17 

(keittiö 11-17)
Pe 08.04. klo 10-02 

(keittiö 11-22)
- illalla supersuosittu 

Pärjän-Karaoke
La 09.04.  klo 10-02 

(keittiö 11-22)
- PärjäCup 3. osakilpailu 
klo 12.  Ilmoittautuminen 

klo 10 alkaen 
Pärjänkievarissa.

   Tule mukaan tähän leik-
kimieliseen koko perheen 
rinnelaskutapahtumaan.
- klo 15 lapsille esiintyy 

Simosaurus
- klo 16 PärjäCup
palkintojenjako

- klo 18 Fazer-karkki-
bingo

- Illalla esiintyy Simodeus, 
tule mukaan!

Su 10.04. klo 10-17 
(keittiö 11-17)
Tule mukaan 

Pärjän rentoon 
menoon!

Tervetuloa!

p. 0400 499 216
Pärjänjoentie 626

93280 Syöte
www.syotecaravan.fi

NYT 
TALVILOMALLE 

OULUSTA!
Phuket: 
Karon, Kata ja Patong 
Beach – myynti jo käyn-
nissä!

Kanarian matkat 
tulevat myyntiin ti 12.4!

La Gomera 
– omatoimimatka

Teneriffa: 
Costa Adeje, Los Gigan-
tes, Playa de las Americas, 
Puerto de la Cruz

Gran Canaria: 
Playa del Ingles, Melone-
ras & Maspalomas, Puerto 
Rico

Matkatoimisto
Pudasjärven Matkailu Oy

Avoinna ma-pe klo 9-17
Puistotie 2

p. 08-823 400

Tukiryhmä. Vaalitili 545507-242844. 
Tue Niilon vaalityötä!

Eduskuntavaalit 17.4.2011. 
Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011

EDUSKUNNASSA TARVITAAN 
TERVEYDENHUOLLON 
ASIANTUNTEMUSTA.

Niilo Keränen tavallinen ihminen Taivalkoskelta

26
Juustolassa 8.4. klo 13-14

Sarakylän koululla 8.4. klo 18-
VAHVAA ASIANTUNTEMUSTA 
POHJOISEN IHMISTEN EDUKSI

AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA & KUMPP
P. 0400 198 382

ILMASTOINTI-
LAITTEIDEN 

KEVÄTHUOLLOT

• Katsastushuollot • Öljynvaihdot • Ym.

Sarakyläntie 6178 SARAJÄRVI
www.autokorjaamokummala.fi

su 10.4.11 klo 13.00 
Palvelukeskuksessa

Kauppatie 25

Pudasjärven 
Syöpäkerhon 

20-vuotisjuhla

Mahdolliset muistamiset
Pudasjärven OP
536004-214899

Lämpimästi tervetuloa!
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Juhan tukiryhmä

Käy tutustumassa

sanojensa m�ainen

Pohjoisen asialla

Tuomo 
Hänninen
Kansanedustaja, agronomi

· Alueyhteistyön toimija
· Koulutuksen, maaseutu-
  elinkeinojen ja eräharras-
  tusten vaikuttaja
· Numero valtatiemme 
  mukaan

Tavattavissa:
Pe 8.4.  klo 18- Sarakylä
To 13.4.  klo 11-13 Hernekeittotarjoilu S-Marketin
  paikoitusalue, Pudasjärvi
La 16.4.  klo 12-14  Erätulet luontoihmisille 
  Pudasjärven torilla

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

Tuomon tukiryhmä maksaa

Kaisa Louet
EDUSKUNTAAN 2011

Mari KangasLuonnollisesti

135
Insinööri, luottamusmies

Marin tukiryhmä

www.marikangas..

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

EDUSKUNTAVAALIT 2011

Olen kiertänyt eduskuntavaalien merkeissä maakuntia 
ja monessakin paikassa on noussut kysymys: miksi ih-
meessä Suomessa ei saa polttaa kuivikkeella höystet-
tyä kuivaa hevosenlantaa? Lannan määrä ja sen hävit-
täminen on talleille suuri ongelma. Alan ihmisten on 
ollut vaikea ymmärtää, miksi joissakin maissa lannan 
saa polttaa energiaksi ja joissain maissa taas ei.

Hevosen lantaa pidetään jätteenä ja sen polttaminen 
ainakin Suomessa vaatii ympäristöluvan. Jätteenpolt-
todirektiivi vaatii jatkuvaa päästökomponenttien mit-
taamista kaikissa laitoksissa niiden koosta riippumat-
ta. Ongelma jäi kaihertamaan mieltäni. 

Bioenergian käyttöä tulisi lisätä Suomessa merkit-
tävästi, sillä se työllistää ja on ympäristöystävällis-
tä. Puhtaan energian toimiala työllistää Saksassa jo yli 
300 000 ihmistä. Minkä ihmeen vuoksi jäisimme Suo-
messa huonommiksi? Me tarvitsemme toimivan ta-
kuuhintajärjestelmän puu- ja biokaasupohjaiselle ener-
giantuotannolle. Me tarvitsemme viisaita päätöksiä ja 
luovuutta. Luovuutta tarvitaan tässä hevosen lannan 
polttokysymyksessäkin.

Olen tutustunut ja rakentanut puun kaasutuslaitok-
sia ja ajan osan ajoistani puukaasuautolla. Ongelmas-
ta kuultuani ensimmäisenä ratkaisumallina mieleeni 
tuli lannan kaasutus. Onko lannan kaasutus ja sen jäl-
keen kaasuna polttaminen enää jätteenpolttodirektii-
vin alaista toimintaa? Selvitin asian ympäristöministe-
ri Paula Lehtomäeltä. Vastaus tuli samana päivänä: Ei 
ole, siitä vaan kaasuttelemaan.

Jos siis kaasutamme lannan ja kuivikkeen sekoituk-
sen pyrolyysikaasuttimessa hapettomissa olosuhteis-
sa ja syntyvä kaasu poltetaan vaikkapa lämpökattilas-
sa, kysymyksessä ei enää olekaan jätteen polttaminen. 
Syntyvä tuhka täytyy tietysti käsitellä asianmukaisel-
la tavalla, mutta se onkin jo paljon pienempi ongelma. 
Hevosen lannan käyttäminen tilan rakennusten läm-
mittämiseen tai muuhun energiantuotanto on siis mah-
dollista kaasutuksen kautta. Ei muuta kuin toimeen, 
kaasutus on edullinen ja toimiva ratkaisu lannan hyö-
dyntämisessä energiantuotannossa.

Juha Sipilä
Kansanedustajaehdokas (keskusta)
Kempele

Energiaa hevosen lannasta, 
nyt se on mahdollista

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsitä-, höyläys- ja porauspalvelut 

(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

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
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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 
terveyskeskusylilääkäri
niilokeranen.fi 
Taivalkoski

26

Markku 
Koski
kunnanjohtaja
markkukoski.fi 
Sievi

28
Ritva-Liisa 
Niskanen
varatuomari, yrittäjä
ritvaliisaniskanen.fi 
Oulu

31
Kaisa 
Louet
sairaanhoitaja
kaisalouet.ehdolla.fi 
Siikalatva

29
Juho 
Mattila
asiakkuuspäällikkö
juhomattila.fi 
Merijärvi

30
Eija
Nivala
kirkkoherra, TM
eijanivala.fi 
Kalajoki

32

Kyösti 
Oikarinen
professori
kyostioikarinen.com
Oulu

33
Antti 
Rantakangas 
kansanedustaja
rantakangas.fi 
Haapavesi

34
Mirja
Vehkaperä 
kansanedustaja, luokanopettaja
mirjavehkapera.fi 
Haukipudas

37
Juha 
Sipilä
DI, yrittäjä
juhasi.fi 
Kempele

35
Tapani
Tölli 
ministeri, kansanedustaja
tapanitolli.fi 
Tyrnävä

36

Eduskuntavaalit 2011  • Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011.
Vaalipäivä 17.4.2011.  • www.keskusta.� • 
www.keskusta.�/pohjois-pohjanmaa

M
aksaja: Keskustan Pohjois-Pohjanm

aan piiri r.y.
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Asiallisia ehdokkaita.
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LUE PUDASJÄRVI-LEHTI 
NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi

Näin vaalien alla kaikki puolueet lupaavat hoitaa asioita, 
niin että hyvinvointivaltio ja kansalaisten onnellisuus tur-
vataan. Näin on luvattu viimevuosikymmeniä aina vaa-
lien alla, mutta miten on käynyt. Hyvinvointivaltio on 
muuttumassa luokkayhteiskunnaksi, heikosti pärjäävien 
osuus kasvaa. Toimeentuloalarajan alapuolella on jo yli 
700 000 kansalaista. Mutta hyvin pärjäävien osuus kas-
vaa myös. Hyvinvointi ja onnellisuus määritelmä ei taida 
yltää toimeentulorajan alapuolella oleville kansalaisille. 
Tätä kahtiajakoa on edesautettu edellisten vaalikausien 
sosiaali- ja veropolitiikalla. 

Pienillä tuloilla toimeentulevien eläkeläisten, työttö-
mien, pätkätyöläisten, opiskelijoiden ja suurten lapsiper-
heiden, joita on kohdannut työttömyys, selviytyminen 
arjen asioista on erittäin huono. Nyt ei enää riitä poliitik-
kojen lupaus, että vähempiosaisilta ei leikata, nyt on teh-
tävä selviytymisohjelma, jolla turvataan toimeentulo hei-
kossa taloudellisessa asemassa oleville väestöryhmille. Se 
pystytään rahoittamaan verotuksen painopistettä muut-
tamalla osinko- ja pääomatuloihin.

Pääministeri Vanhasen II-hallituksen ohjelmassa lu-
kee ”suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentami-
sessa hallitus haluaa selkeyttää oman vastuun yhteisen 
vastuun ja yhteiskunnan vastuun välistä suhdetta”.  Van-
hasen hallitus lupasi vielä ”selvittää ikääntymiseen va-
rautumisen riittävyyden ja ryhtyä tarvittaviin toimenpi-
teisiin hallituskauden aikana”. 

Kyllä tämän hallitusohjelman kohta on jäänyt toteutu-
matta.  Tämän vuoksi terveydenhoitoa ja hoivaa tarvitse-
vien ikäihmisten määrä on kasvanut rajusti. Tilanne on 
muodostunut jo osassa maata katastrofaaliseksi. Palvelui-

Onko luokkayhteiskunta tulevaisuutemme
EDUSKUNTAVAALIT 2011

EDUSKUNTAVAALIT 2011

Mielikuva Suomen metsäteollisuuden alasajosta on hä-
lyttävä. Tosin osiltaan tämä on myös median vika, kos-
ka julkaisukynnys ylittyy helposti vain negatiivisten 
asioiden kohdalla.

Todellisuus on huomattavasti parempi ja pidetään 
huoli, että jatkossa vielä parempi. Suomessa valmiste-
taan paperia 100 miljoonan ihmisen tarpeisiin ja työ-
paikkoja on suoraan 50 000 kpl ja klusterissa 200 000 kpl 
ja välillisesti 500 000 kpl. Tämä jos mikä, kertoo mitta-
kaavan olevan meille todella tärkeä.

Tulevan eduskunnan, hallituksen ja edustajien pitää 
huolehtia siitä, että maamme kilpailukyky säilyy ja pa-
ranee jatkossa. Rikkidirektiiviä Venäjän eduksi meidän 
ei pidä lampaiden tavoin ottaa vastaan. Epäkohtiin on 
puututtava rohkeasti - isänmaan etua ajaen.

Metsäteollisuus edustaa uusiutuvasta energias-
ta 70%. Ja tätä taustaa vasten kasvutavoitteet ovat ko-
vaa luokkaa. Tarkoitus on kaksinkertaistaa tuotteiden 
ja palveluiden arvo vuoteen 2030 mennessä. Mielestäni 
tämä on täysin mahdollinen ja realistinen tavoite.

Mikäli haluamme kasvattaa Suomalaisten yhtiöiden 
menestymistä, meidän tulee laskea vientiteollisuuden 
veroleikkuria siten, että olemme kilpailijoiden kanssa 
samalla viivalla. Tämän puolesta olen itse valmis tais-
telemaan. Toisten paitojen peseminen - ei valitettavasti 
ole tämän kokoluokan bisnestä.

Suomalaisen 
metsäteollisuuden puolesta

Marko Hoikkaniemi
kansanedustajaehdokas KD

Pidetään Suomen metsä-
teollisuus hengissä - jatkossakin

den järjestämisvastuu on kotikunnilla, joten kunnat ovat 
keskenään hyvin erilaisessa asemassa lakisääteisten pal-
veluiden toteuttajina ja rahoittajina, erityisesti ne kunnat, 
joilla tulopohja on suurelta osin valtionosuus- ja veronta-
sausjärjestelmän varassa. Hoivapalveluista ei ole lainsää-
däntöä siitä, millaiseen hoivaan ja huolenpitoon kansalai-
sella on oikeus. Näin ollen kuntien taloudellinen erilaisuus 
vaarantaa kansalaisten tasavertaisen kohtelun jopa perus-
tuslain turvaavissa palveluissa.

Varsinkin tällä vuosikymmenellä valtio on siirtänyt pe-
ruspalveluiden vastuuta kunnille, mutta rahoitus on jäänyt 
ohjaamatta. Nyt on selkeytettävä valtion ja kuntien rahoi-
tussuhde sosiaali- ja terveyspuolen menoille, jotta kunnat 
kykenisivät turvaamaan tasapuoliset peruspalvelut koko 
maata kattavaksi joko niin, että palveluiden taloudellinen 
vastuu siirretään Kelalle tai toinen vaihtoehto on, että hei-
kon tulopohjan omaaville kunnille määritellään prosentu-
aalinen maksukatto sosiaali- ja terveyspuolen menoille ja 
ylimenevästä osuudesta vastaa valtio. Silloin turvataan ta-
sapuoliset palvelut myös tänne harvaan asutulle alueelle. 
Kyllä Suomessa on voitava asua myös maaseudulla. Val-
tion on ohjattava yritys- ja muita tukia alueellisin perus-
tein pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka luovat uusia 
työpaikkoja.  Uudenlaisella alue- ja maaseutupolitiikalla 
kyetään lisäämään maaseutukuntien elinvoimaisuutta. 

Kansanedustajaehdokas 
Paavo Tihinen, Pudasjärvi
Vasemmisto

 
 

 
 
 

 
 

Pe 8.4. 

 

Suvi Teräsniska
La 9.4. 

 

Tiskikone
Pe 15.4.

 

T.T. Purontaka
To 21.4.

 

Fintelligens
Pe 22.4. 

 

Eini & Boogie

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

Tunturin huippubileet:68
★ opintorahaan kunnollinen korotus

★ työhyvinvointia parannettava

★  verot maksukyvyn mukaan

Ilmoituksen maksoi Sari Kyllönen tukiryhmä

www.kissanainen.com

us

Sari Kyllönen
Sulavuutta politiikkaan

Ilmoitus: Terva-Toppilan Kokoomus

138

Suvi Lindén
Viestintäministeri, 

kansanedustaja

Varmista 
ja vaikuta

www.suvilinden.fi

PAAVO TIHINEN
Koneurakoitsija, Pudasjärvi

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

Arjen asiantuntija

http://paavotihinen.vas.fi

74
Tavattavissa 8.4.
Klo 10–11 Yli-Ii, 
12–13 Kuivaniemi, 
14–15.30 Iin tori, 
16–18 Haukipudas 
kauppojen edusta, 
18.30–20 Kiiminki, 
Jäälin ostoskeskus.

Vasemmistoliiton
vaalirytinät

torstaina 7.4 klo 10-13 
Pudasjärven torilla

Tavattavissa ehdokkaita muun muassa 
Paavo Tihinen Pudasjärvi, Merja 

Kyllönen Suomussalmi ja 
Jouko Korhonen Sotkamo

Vaaliautossa 
tarjolla kahvia, 

ulkopuolella 
paistettuja 

grillimakkaroita
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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

ONNI-
MARKKINA-

VIIKKO

Vohek sähkö-
keskus

ABB
ryhmäkeskus 385,-279,-

4950

Sulatuskaapelit
esim. 4 metrin

6950

Gustavberg
keittiöhana
korkea
tiskikone-
liitännällä

139,-

Opal wc-istuin

109,-

HOX!
Wc:n arvo 24,50
Istuinkansi
kaupan päälle

Opal pesuallas

3950

Opal tasoallas

Hansgrohe
allashana+bide

109,-

Online vesilukko
- kova ja taipuisa  

4950
FI BOX piharasia

16950

Franke
liesituuletin
50 cm

8950

6950

Hormituulettimet

alk.  2950

Hansgrohe 
suihkusetti

139,-

TF kable sähkökaapeli 
mmj 3x1,5 50m

3490 rulla

TF kable sähkökaapeli
mmj 3x2,5 50m

5490 rulla

Frostguad
sulatuskaapeli

Turvallinen tapa
suojautua

jäätymiseltä

Gustavberg
keittiöhana

matala
tiskikone-
liitännällä

129,-

Hansgrohe 
suihkuhana

TUOTTEITA RAJOITETUSTI!

HOX! Lattia-
lämmitys-
kaapelit

esim. 44m 
800W

89,-
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Syötehiihdossa yli 
200 osallistujaa

Syötehiihdon päivänä lau-
antaina 2.4 ilma oli keväisen 
tuntuinen, lauhahko pilvi-
nen sää ja kohtalainen tuuli. 
Ei näkynyt onneksi ennus-
tettua lumi-/räntäsadetta. 
Valmistauduin hiihtämään 
viidenkympin perinteisen 
tyylin kuntosarjan hiihtoa.

Kamat autoon ja menok-
si Syötteen hiihtostadionil-
le, jossa oli jo henkilökunta 
paikalla ja hiihtoporukkaa-
kin jo mukavasti. Numero-
lapun kiinnittelin näkyväl-
le paikalle rintaan, suksien 

Syötehiihto mukavasti 
perinteisellä tyylillä 

kokeilua ja hieman jännitys-
tä, kun lähtölaukaisua odo-
teltiin. Olihan meillä perin-
teisen lähtijöillä lähtö kolme 
varttia aikaisemmin, mitä 
vapaan hiihtäjillä. Näin var-
mistettiin latu-uran hyvänä 
pysyminen. 

Keskiahon Jouko pirs-
kautti haulikolla lähdön 
merkiksi ja parikymmen-
tä hiihtohaluista hiihtäjää, 
säntäsi parinkilometrin al-
kumutkalle ja taas stadionin 
kautta varsinaiselle laturei-
tille. Keli ja latu-ura oli hyvä 

hiihtää, kukin omaan tahtiin-
sa. Anninkosken sillan yli ja 
eteenpäin, kunnes tultiin en-
simmäiselle huoltopaikalle, 
jossa itse kukin hiihtäjä otti 
hieman juomaa ystävällis-
ten talkoolaisten tarjoilema-
na. Sitten vaan matka jatkui 
Toraslammem ja Ahmatu-
van kautta seuraavalle huol-
topaikalle. Toisen kierroksen 
loppupuolella hiihto alkoi jo 
tuntua jaloissa, johon vaikut-
ti myös edellisen lauantain 
Hallanhiihto. 

Maali kuidenkin koit-

Juoma ja muut tarjoamiset olivat tervetulleita jokaisella taukopaikalla. Kuvassa ensimmäinen taukopaikka.

ti lopulta, mehu ja munkki-
kahvit olivat paikallaan ra-
sittavan koitoksen jälkeen. 
Käytiin saunassa ja kuivaa 
ylle, jonka jälkeen oli hyvin 
lupsakkaa ajella kotia.

Kiitokset järjestäjille sekä 
talkooporukalle erinomai-
sesta huolehtimisesta. Tal-
koolaiset ovatkin avainase-
massa suurten tapahtumien 
onnistumisessa.

Erkki Honkanen

Pudasjärven Työkeskuksen 
väki vietti tiistaina 29.3 Ke-
vätkeikausta Hilturannassa. 
Paikalla oli henkilökunta ja 
kaikki tiistaina toiminnoissa 
käyvät asiakkaat. Aurinko 
paistoi täydeltä terältä, joten 
sää suosi parhaalla mahdol-
lisella tavalla virkistyspäi-
vää. Päivän ohjelmassa oli 
monenlaista touhua, makka-
ranpaistoa, pilkkimistä, jal-
kapalloa ja mukavaa yhdes-
säoloa.

Työkeskuksella on hyvin 
tarpeellinen rooli Pudasjär-

Pia Kelahaaran ensimmäinen pilkkireissu ja ensimmäi-
nen kala. Syytä ollakin iloinen. Pian mielestä parasta 
Kevätkeikauksessa oli hyvä seura.

Iso-Syötteellä pidettiin perinteiset 
Syötehiihdot lauantaina 2.4. Osallis-
tujia oli reilut 200. 
Yleinen 50 km:
1. Heinikoski Kauko Iin Hiihtoseura 
2.19,42, 2.  Kauppinen Kalle Metsä-
liitto 2.20,50, 3. Holappa Jouni Hau-
kipudas 2.20,53. 4. Kämäräinen Juho 
OHS 2.22,59, 5. Niemelä Kari OHS 
2.26,42, 6. Runtti Janne Vesaisten Po-
jat 26,45. Osallistujia 18. 
Miehet 40 v 50 km
1. Alm Juha Rovaniemen Maraton-
hiihtäjät 2.14,59, 2. Hökkä Tapio Yli-
Iin Naseva 2.35,14, 3.Pudas Jarmo 
Utajärven Urheilijat 2.35,36, 
Osallistujia 7.
Miehet 45 50 km:
1. Jaakkola Jari Raision Kuula 2.12,59, 
2. Kukkula Pekka Iin Hiihtoseu-
ra 2.21,09, 3. Törmänen Sakari Ro-
vaniemen Maratonhiihtäjät 2.29,02, 
4. Kuopus Arto PudasjU 2.35,19, 
5. Pudas Timo Utajärven Urheilijat 
2.35,40. Osallistujia 7. 
Miehet 50 50 km
1. Tervola Juhani KiimU 2.26,57, 2. 
Kyllönen Jorma Kuhmo-Ski 2.28,18. 
3. Hiltunen Kari RoLa 2.28,59. 4.  
Mustaniemi Tarmo KEV 2.35,39 
5. Määttä Pentti PudasjU 2.36,00. 
6.Aalto Jorma IinUrh 2.36,42. 
Miehet 55 50 km
1. Isola Reijo IinHS 2.32,23. 2. Pät-
si Tarmo KEV 2.38,35. 3. Tolonen 
Urpo PudasjU 2.44,41, 4. Kuopus 
Pentti PudasjU 2.45,25
Miehet 60 50 km:
1.  Heikkilä Ari Alavieskan Viri 
2.38,05, 2. Heinikoski Kalevi Iin 
Hiihtoseura 2.41,56, 3. Peltola Tapio 
OHS 2.43,51. Osallistujia 13.
Miehet  kunto 50 km
1. Paaso Antti JoPeRa Oy 2.36,50, 2. 
Kokko Hannu Utajärven Urheilijat 
2.37,18, 3. Mourujärvi Petri Hauki-
pudas 2.37,27. 30. Säkkinen Taito Pu-
dasjärvi 3.03,24
39. Härkönen Aleksi PudasjU 
3.13,27, 42. Kokko Jouni Pudasjär-

vi 3.23,08, 44. Vikamaa Sakari Syö-
te 3.24,47, 57. Illikainen Raimo Pu-
dasjärvi 3.32,52, 58. Kokko Tarmo 
Pudasjärvi 3.33,18, 61. Koivukangas 
Juho Pudasjärvi 3.34,20, 63. Illikainen 
Timo Pudasjärvi 3.34,48, 72. Honka-
nen Erkki Pudasjärvi 4.41,18. Osal-
listujia 74.
Miehet kunto 25 km 
1. Tukki Heikki Oulu 1.25,04, 2. Lip-
po Markus OulunHS 1.30,07, 3. 
Mukkala Jouni Ounasvaaran Hiihto-
seura 1.32,43, 10.  Moilanen Lasse 
PudasjU 1.51,30, 11. Härkönen Ta-
neli PudasjU 1.51,47, 19. Jylhänleh-
to Kari PudasjU 1.59,46, 23. Pauk-
keri Heikki Pudasjärvi 2.03,51, 25. 
Viuhkola Juha Pudasjärvi 2.04,58, 
26. Kuukasjärvi Juha Hotelli Isosyö-
te 2.14,01, 28. Kortetjärvi Vesa Pu-
dasjU 2.20,58, 29. Heikkilä Timo 
Sarajärven Sara 2.23,26, 38. Gran-
lund Teppo Pudasjärvi 2.44,39, 45. 
Kuukasjärvi Kauko Sarajärven Sara 
3.03,15. Osallistujia 50.
Naiset yleinen 50 km 
1. Nivala Maija OulunHS 2.33,02, 
2. Partanen Ritva Iisalmen Visa 
2.51,23. 
Naiset 40 50km
1. Ekdahl Arja Utajärven Urheili-
jat 2.53,00, 2. Junttola Ulla LNM 
2.59,52, 3. Keskiaho Mirja PudasjU 
3.14,47, 4. Luukinen Sisko-Liisa NM 
4.03,08
Naiset kunto 50 km  
1. Kokko Raili Utajärven Urheilijat 
3.17,20, 2. Pulkkinen Anu Kempele 
3.28,51, 3. Ojala Anneli Pudasjärvi 
3.34,49. Osallistujia 12. 
Naiset  kunto 25 km
1. Kukkonen Vilma OHS 1.35,37, 2. 
Niittymäki Johanna Noutotila Niit-
tymäki 1.39,30, 3. Posio Pirkko Pos- 
Py1.40,46, 11. Kosamo Maire KELA 
Pudasjärvi 2.31,26., 13. Harju Moo-
na PudasjU 2.33,08, 15. Seppänen 
Anna-liisa PudasjU 2.37,23
17. Koskela Martta Pudasjärvi 
3.01,00. sallistujia 18. 

vellä, osana vammaispalve-
luja. Keskus mahdollistaa 
hyvin monelle vammaiselle 
mahdollisuuden osallistua 
hyödylliseen ja mielekkää-
seen työ- ja päivätoimintaan. 
Toiminnat perustuvat lakiin. 
Työkeskuksen asiakkaina on 
noin 70 henkilöä, joista kol-
misenkymmentä työskente-
lee avotyössä työkeskuksen 
ulkopuolella ja loput käyvät 
työkeskuksessa työ- ja päi-
vätoiminnoissa. Päivittäinen 
asiakasmäärä työkeskuksen 
sisällä on noin 35. Työkes-

kuksesta voi tilata monenlai-
sia palveluja. Sinne voi jättää 
esimerkiksi autonsa puh-
distettavaksi. Lisäksi sieltä 
voi tilata apua vaikka lehti-
en haravointiin, kukkien is-
tutukseen, marjojen poimin-

taan ja moneen muuhunkin 
pikku askareeseen. Koko 
toimintaa ohjaa kahdeksan 
hengen henkilökunta. Kulje-
tuksia hoidetaan työllisyys-
varoin palkatun autonkuljet-
tajan toimesta. (ek)

Oskari Liikanen ja Antti Tolkkinen pelin tiimellyksessä. 
Pojat olivat sitä mieltä että molemmat voittivat ja että ei 
palellut näillä keleillä. 

Kevätkeikaus Hilturannassa

Oik. Elsa Vähäkuopus osoitti olevansa varsinainen ka-
lamies. Hänen saaliinsa oli peräti neljä ahventa. -Ehdin 
juuri laskea pilkin veteen kun se suurin iski kiinni, kertoi 
Elsa.
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Willis, Jeanne: 
Kattila-Kalle on hiiristä
 hirmuisin (2007)

Oli kerran hiiristä hirmuisin,
jota Kattila-Kalleksi kutsuttiin. 
Se pesän pikkuisen itselleen
oli laittanut hiutalepakettiin.
Riemastuttava tarina röyhkeästä 
hiirestä, jota ei saada millään 
kuriin!

LUKUVINKKI LAPSILLE Veirto, Kalle: 
Etsivätoimisto Henkka & 
Kivimutka (2008)

Henkka Virtanen on 10 vuot-
ta, ihailee Sherlock Holmesia 
ja pitää kaverinsa J.K. Kivimut-
kan kanssa etsivätoimiston 
haarakonttoria. Henkka on 
Etsivätoimisto Henkka & 
Kivimutkan Aivot, Kivimutka 
sen tylympi jäsen. Tiedossa 
on tiukkoja tilanteita ja ki-
murantteja käänteitä, kunhan 
toimisto saa työrauhan äidin 
valvonnalta, isän urheiluhul-
luudelta ja Kauko Mäyhköltä, 
8 v. Sarjan aloitusosassa tutki-
muskohteena on vakava rikos, 
koska naapurin orapihlaja-

LUKUVINKKI 
NUORILLE

aidasta löytyvät sukkahousut, 
mutta ei niiden omistajaa. Tan-
nermäki Go-Go -nuortenro-
maanistaan Topelius-palkinto-
ehdokkaana ollut Kalle Veirto 
kirjoittaa poikien maailmasta 
rennon letkeästi mutta her-
kästi. Se, mitä aikuinen pitää 
järkevänä, ei välttämättä ole 
sitä samaa lapsen mielestä. 
Näillä salapoliiseilla on oma, 
kutkuttava logiikkansa!  

Rajaniemi, Hannu: 
Kvanttivaras (2010)

Jean le Flambeur on mestari-
varas, huijari, josta tiedetään 
vähän mutta jonka teoista 
on kuultu kaikkialla. Hän teki 
kuitenkin yhden virheen ja 
maksaa siitä nyt virtuaalises-

LUKUVINKKI 
AIKUISILLE
sa dilemmavankilassa, jossa 
vangit pelaavat loputtomia 
kuolettavia pelejä tuhan-
sia itsensä kopioita vastaan. 
Kunnes Mieli-niminen nainen 
tarjoaa hänelle mahdollisuu-
den vapauteen. Hänen on vain 
vietävä loppuun yksi keikka, 
jossa hän ei aikanaan aivan 
onnistunut...
Kvanttivaras on säkenöivä 
romaani tulevaisuuden au-
rinkokunnasta, jossa Marsin 
kaupungit liikkuvat, muistot 
ovat jaettavissa ja aika on 
kirjaimellisesti rahaa.     

Thompson, Kate: 
Yön eläjä (2010)

Neljätoistavuotiaan nuoriso-
rikollisen Bobbyn yksinhuol-
tajaäiti muuttaa Dublinista 
maalle Clareen saadakseen 
poikansa pois huonojen vai-
kutteiden pauloista. Perhe 
asettuu taloon, jonka aiempi 
asukas Lars on selittämättö-
mästi kadonnut. Naapurit ker-
tovat Bobbylle, että talossa on 
aikoinaan asunut outo lapsi, 
joka niin ikään on kadonnut 
jäljettömiin; vanhusten mu-
kaan lapsi oli keijujen tuoma 
vaihdokas. Bobby ei välitä. 
Hän janoaa takaisin kaupungin 
sykkeeseen, mutta vanhoihin 
kuvioihin palaaminen ei ole 
helppoa. Mitä kauemmin hän 
viettää maalla, sitä vakuuttu-

LUKUVINKKI 
NUORILLE AIKUISILLE

neemmaksi hän tulee siitä, 
että jotain outoa on tekeillä. 
Onko talossa tapahtunut 
murha? Ja kuka tai mikä on 
se pieni vanha nainen, jonka 
Bobbyn pikkuväli väittää käy-
vän talolla öisin?
Yön eläjä on puhutteleva ja 
pelottavakin nuortenromaani, 
joka on samalla sekä erittäin 
ajankohtainen että täydellisen 
ajaton.

Kuukauden lukuvinkit

Kuukauden kirjat löytyvät Pudasjärven kaupunginkirjastosta

Siirtolaisten ja rintamamiesten asutustoimintaa on kuvat-
tu useimmiten miesten sankaritekona. Vähemmälle huo-
miolle on jäänyt, että naiset pitivät arjen käynnissä niin 
sota-aikana kuin sen jälkeen. Naisten sankaritarinoista ei 
liiemmin kirjallisuutta ole. 

Mirjam Kälkäjän Pilvenpitelijät sisältää joukon eri-ikäi-
siä naisia, jotka tekevät mahdolliseksi kansakunnan sel-
viämisen sotien jälkeen. Pohjoisen asutusalueella perheet 
joutuvat asettumaan rakentamattomille tiloilleen ja aher-
tamaan sopimusten mukaisesti asumukset ja karjan suo-
jat sekä raivaamaan pellot. Eläminen on raatamista, ilot 
kapeita. 

Silti elämä sykkii, nuoruus kipuilee omia kipujaan, ai-
kuisten arjessa kärsitään ja toisinaan päivän valaisee 
kumppanin kosketus. Tanssilavalta kohoaa ylös avaruu-
teen kiiman ja viinan väkevä höyry. He kulkevat helvetin 
läpi ja yhtäkkiä huomaavat, että minähän olen elossa! Mi-
nähän olen tässä ja elämä jatkuu. 

Viikolla 13 ilmestynyt Pilvenpitelijät on torniolaisen 
Mirjam Kälkäjän kahdeksas romaani. Torniossa asuva Käl-
käjä syntyi 1939 Petsamossa. Monien ammattien jälkeen 
hänestä tuli toimittaja, ensin radiotyöhön ja sitten lehtia-
lalle. Vuonna 1980 nivelreuma pakotti hänet työkyvyttö-
myyseläkkeelle, jonka jälkeen hän on jatkanut kirjailijana. 
Kälkäjän tuotantoon kuuluu kahdeksan romaanin lisäksi 
näytelmiä, runoja, sanoituksia, dokumentteja, runo- ja no-
velliantologioita, näytelmällisiä ohjelmakokonaisuuksia ja 
mietekirjoja. Hänen tuotannolleen on keskeistä petsamo-
laisuus, sekä poikkeavan yksilön asema henkisesti ahdas-
mielisessä pienyhteisössä. Tämä korostuu myös Pilvenpi-
telijöiden Maikissa. Sidotussa, kovakantisessa kirjassa on 
sivuja 252.

Samuli Arkko
Mäntykustannus

Pilvenpitelijät
Viikolla 13 ilmestynyt Pilvenpitelijät on 
torniolaisen Mirjam Kälkäjän kahdeksas 
romaani. 

Kuten kaikissa lypsyjärjestel-
missä, on uuden Lely Astronaut 
A4 -lypsyrobotin kehityksessäkin 
tärkeimpänä lähtökohtana ollut 
lehmä. Lypsyrobotti takaa ensi-
luokkaisen maidonlaadun, samalla 
kun sen ainutlaatuiset hallintalait-
teet varmistavat, että karjasi on 
täydellisesti Sinun valvonnassasi.
Lely Astronaut robottiin voit 
luottaa täysin. Niin myös meihin 
vuorokauden jokaisena tuntina. Se 
on Lely; luonnollinen tapa lypsää...

Live life Lely!

vapaampi, hallitumpi
enemmän maitoa

Lely Center Hämeenlinna
hameenlinna@ham.lelycenter.com

Hämeenlinna: • Jussi Liukkonen 045 124 9002 • Mikko Yli-Kauppila 043 211 2948 
• Tapani Komonen 040 901 1248  Seinäjoki: • Jorma Rantala 040 901 1257 
Kokkola: • Joakim Vidjeskog 040 901 1243   Jyväskylä: • Jyrki Ukonmäki 043 211 2949

Lely Center Kuopio
kuopio@kuo.lelycenter.com

Oulu: • Markku Törmikoski 040 901 1244 Iisalmi: • Simo Jokinen 046 859 0112  
Joensuu: • Arto Toivanen 046 878 3593 Ylivieska: • Mikko Holmström 046 859 0111  
Lappi: • Janne Jurva 040 901 1244
 

m

www. thena tu ra lwayo fm i l k i ng . com
www.nhk . f i
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MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

OSTETAAN

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

Palveluhakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!

Varastotie 5 Pudasjärvi

Puh. 040 187 1760
Jalkahoitaja Pirjo Leino

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

Syöte Experience Oy
Kelkkavuokrausta Syötteellä!

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

- Kuumakivihieronta
- Body Silk vartalohoidot 
- Reiki-hoidot

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

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

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

Kotipalvelu
Mesimarja

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

KAMPAAMOITA, 
PARTUREITA

puh. 040 581 6936

Parturi – Kampaamo

Landella
Ouluntie 194 A 93420 Jurmu

avoinna ma-la myös iltaisin

ISÄNNÖINTEJÄ

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

KELKKAVUOKRAUSTA

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentti
Karvanpoisto sokerilla

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelut

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

Jukolantie 4 Pudasjärvi 
(ent. Värikeskuksen tilat)

puh. 050 345 3680
Ensio Kauppila

arvio- ja kauppakirjat

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto
HIERONTAA, JALKA- JA KAUNEUDENHOITOA

FYSIOTERAPIAA, KUNTOSALI

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

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

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit

TOIMITUKSET KOKO MAAHAN
PURKUOSAT UUDET OSAT

Lapin Auto-Osa Oy

Avoinna ma-pe 8-17

Ota yhteys p. 040 1951 732

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

MKT tilatankki 900 litran, epäkun- 
toinenkin käy. p 040 589 4028

Imu-paine vaunu 3-6 kuutiota. 
puh: 040-589 4028.

Myydään Fiat Punto 1.1 vm 
1996.  Katsastettu 18.08.2010. 
Ajettu 148 000 km. Hinta 690e. 
Puh. 040 536 6466.

Myytävänä tyttöjen, poikien, 
miesten, naisten, lasten, jopo-, 
mummo- ja maastopyöriä. Puh. 
040-504 2814.

Vuokrattavana saunallinen rivitalokolmio 
Laidunalueella. puh. 040 833 7252

VUOKRATTAVANA

tiistaina 12.3. 
klo 19.00 Pudasjärvi, 
Hetekylä, Tauno Kujala,
Hetekyläntie 819

Ministeri Tapani Tölli 
tavattavissa:

Kaupunginhallitus hyväksyi tiistaina 5.4 omalta osaltaan 
1.9.2011 alkavaksi suunnitellun Virtaa ikääntyneille-osa-
toimijahankkeen hankesuunnitelman, jossa tarkoituksena 
on tuottaa taide- ja kulttuuripalveluja Pudasjärven alueen 
ikääntyneille ja syrjäytymisuhan alla oleville ihmisille sekä 
laitoksissa asuville. Pudasjärvi on haasteellinen alue toimin-
taympäristön muutoksista johtuen. Toiminnan ongelma-alu-
eita ovat pitkät välimatkat, harvaan asutut pienet kylät sekä 
väestöpohjan vanheneminen.

Hankkeen käytännön toimenpiteinä on järjestää päivä- ja 
viriketoimintaa niin sivukylillä kuin keskustan alueella asu-
ville ikäihmisille. Tämä toiminta sisältää yhteistyökumppa-
neiden kanssa järjestettäviä toimintapäiviä. Järjestettävä toi-
minta suunnitellaan kyläkunnittain tarpeita vastaavaksi. 
Päivä- ja viriketoiminnan avulla on mahdollisuus vahvistaa 
ikääntyneiden henkistä ja mielenterveydellistä hyvinvoin-
tia.  

Hankkeeseen työllistetään yksi hankeohjaaja sekä lisäk-
si voidaan ohjaajan avuksi työllistää kuntouttavassa työtoi-
minnassa olevia ja maahanmuuttajia.

Virtaa ikääntyneille-hankkeen hallinnosta vastaa Työpe-
tari ry, vastuuhenkilönä toimii puheenjohtaja Satu Piri-Ti-
hinen. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Kyläyhdis-
tykset, Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, seurakunta, Kansalaisopisto, 
kirjasto sekä erityisjärjestöt.

Kustannusarvio on osatoimijahankkeen osalta on 63 700 
euroa, josta kaupungin rahoitusosuus on 16 305 euroa koko 
kaudelta. Yksityinen rahoitusosuus on 13 340 euroa, josta 
puolet talkootyötä. (ht)

Virtaa ikääntyneille 
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Paleveluhakemisto on edullista ilmoitustilaa!
Ota yhteys p. 040 1951 732

TAKSEJA

Palveluhakemisto
LAKI- JA 

PANKKIPALVELUITA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

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

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

LAKKAUS- JA 
MAALAUSPALVELUITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Avoinna ma - pe  8.00 - 16.00
EkoSER

kierrätyssetelillä myymäläämme.

Hyvitämme romusta
 0.10 euroa / kilo

(ei kylmälaitteita eikä loisteputkia)

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA-
ROMUA

OTAMME VASTAAN

METSÄALAN
PALVELUITA

TAKSI
VELI-MATTI LAITINEN

0400 231 223

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
Kauttamme LVI-, sähKö-, KyLmä-, 

peLtItyöt seKä tarVIKKeet
meiltä mm. ilmastointikanavien putsaukset,

käyttövesi- sekä lämmitysputkistojen uusimiset.

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

Varastotie 2, 93100 pudasjärvi

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

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

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

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

KYNTTILÄTUOTTEET

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

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

KIINTEISTÖVÄLITYKSIÄ

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

Omistajajäsen, anna äänesi kuulua!
Metsäliitto Osuuskunnan 
ylintä päätösvaltaa käyttävän 
edustajiston vaali järjestetään 
postiäänestyksenä maalis-
huhtikuussa. Äänestysmate-
riaali on postitettu jäsenille 
viikolla 11 (perillä viikolla 
12). Äänestyslippujen on 

oltava perillä 15.4. klo 16 
palautusosoitteessa. Mikäli 
olet jo äänestänyt asia on 
kunnossa osaltasi, mutta 
mikäli äänestys on tekemättä, 
niin nyt olisi aika ottaa kynä 
käteen ja hoitaa asia kuntoon. 
Pudasjärven ehdokkaat, Kari 

Peuraniemi ja Urpo Puola-
kanaho, ovat koillismaalais-
ten kanssa samalla listalla, 
Jokainen ääni on tärkeä. 

Kari Peuraniemi
M-L Edustajiston jäsen

Puh. 0400 699 964
www.marttiturunen.fi

147

Vahva vaikuttaja valtatien varrelta
Kansanedustajaehdokas

Martti Turunen
Perusturvallisuutta läpi elämän 
vauvasta vaariin
· Koulutus
· Turvallisuus
· Ikäihmiset

Pudasjärvellä ke 6.4.
· klo 16-17 K-marketin piha
· klo 18 Pohjantähti vaalipaneeli

Elokuvailta kansalaisopistolla
Perjantaina 1.4. vietettiin elo-
kuvailtaa kansalaisopiston 
Salikissa, katsottavana suo-
malainen dokumenttieloku-
va Reindeerspotting- pako 
joulumaasta sekä Napapiirin 
sankarit.

Reindeerspotting on ker-
tomus huumekoukussa ole-
vasta Janista. Se on saa-
nut Suomessa harvinaisen 
18 vuoden katsojaikärajan, 
koska se esittää huumeiden 

käyttöä yksityiskohtaisesti ja 
näyttää kuvattavien henki-
löiden tekemiä rikoksia.

Napapiirin sankarit on 
puolestaan seikkailukome-
dia, joka kertoo digiboksista, 
rakkaudesta ja suomalaisen 
miehen sisäisestä sankaruu-
desta.

Heti alkuun järjestäjät 
SPR:n puheenjohtaja Tarja 
Hemmilä ja Lions Club Pu-
dasjärven edustaja Jari Kes-

kiaho toivottivat yleisön 
tervetuulleeksi. Järjestäjien 
pettymykseksi ensimmäis-
tä elokuvaa tuli katsomaan 
vain muutama kiinnostunut, 
vaikka näytös oli ilmainen. 
Toiseen elokuvaan lippuja 
myytiin 30.

Satu Piri-Tihinen
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/akti-
viteetit/viikko-ohjelma/  
Kurenkoskessa: 9.4. Esa Kiesi ja Väliaikainen, 15.4.Chanel Four, 
16.4.Renne & Aliset, 22.4. Ässät lippu, 23.4. Pauli Haapalainen & Maxi-
mus, 30.4. Romeot lippu.
Hotelli Iso-Syöte: 8.4. Suvi Teräsniska, 9.4. Tiskikone, 15.4. T.T. Pu-
rontaka, 21.4. Fintelligens, 22.4. Eini & Boogie.
Luontokuvakilpailun parhaat Kuusamo XV Nature Photo -valo-
kuvauskilpailun v. 2010 parhaimmistoa esillä Syötteen luontokeskuk-
sessa 13.1.-27.3.  Luontokeskus avoinna 19.2. alkaen joka päivä klo 
10–17.  Vapaa pääsy. 
Katariina Kuukasjärven akvarelleja näyttely 1.4.-27.6. Syöt-
teen Luontokeskuksessa.
Kansalaisopiston kevätnäyttely kaupunginkirjastossa ja Pudikissa 
4.4.-27.4.
Virtaa virkistyspäivät (ent. senioripäivät) Sarakylän koululla
to 7.4 klo 10.30 - 14.00. Kyytiasioissa ota yhteyttä Esko Piipponen
0400 - 388 231 tai Arto Tuominen 0400- 244 195
Pilkkikilpailut Jaurakkajärvellä venerannassa 9.4. klo 10-13. (opas-
tus Puolangan tieltä).
Vertaistukiryhmä. Psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omais-
ten ja läheisten vertaistukiryhmä kokoontuu ma 11.4. klo 18-20 Os-
viitan tiloissa, os. Kauppatie 33. 
Kirppis la 16.4 klo 10-14 MLL Kirppis entisen Vaateliike Ahosen ti-
loissa Varsitie 7.
Pääsiäistanssit Möykkylässä Puhoksella 23.4. alk. klo 21. Tanssitta-
jana Naseva.
Yleinen Pilkkikilpailu Korentojärvellä Pikkaraisen rannassa 25.4. 
klo 10-15. Järj. Virkistyskalastajat.
Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet ke 27.4. klo 12-15 
Rimminkankaan koulun salissa.
17. Paavo Kuosmanen maraton la 30.4. klo 12 liikuntahallin piha. 
Ilm. 26.4.2011 mennessä erkki.moilanen@pudasjarvi.fi tai heino.
ruuskanen@pudasjarvi.fi
Kurenalan halkijuoksu ke 18.5. klo 19. Ilm. vapaa-aika toimistoon 
17.5.2011 mennessä.

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 489 420 / Sari

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

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

MLL:n kirppis Pudasjärven Eläkeläiset ry järjestää 
Jokilaaksojen Aluejärjestön 

yhdistysten ja jäsenten väliset

PUDASJÄRVEN
ELÄKELÄISET ry 

Tiedustelut Ensio Takkinen puh. 0400 193 359

Sarjat naisille, miehille ja 
3-hengen joukkueille. 

Havulan rannassa 
perjantaina 8.4.2011 kello 11:00 – 14:00

pilkkikilpailut
Hyvät 

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

Jaakko Jukkola

JO RIITTÄÄ EU ORJUUS!

Jaakko Pudasjärvellä 
to 7.4 klo10:30-11:30 
S-Marketin parkkipaikka

Taivalkoski 12:30-13:30
Kuusamo 14:30-16:00

sitoutumaton

Sarakylän alueen kyläseura järjestää Vielä Vir-
taa tapahtuman, joka aiemmin oli Suvannon kou-
lun tapahtuma ja nimeltään Senioripäivät. Su-
vannonkoulun toiminnan hiipuessa päätettiin 
Sarakylällä ottaa päivien järjestäminen hoidet-
tavaksi. Virkistyspäivään kuuluu mukavaa ja lep-
poisaa yhdessäoloa, kuulumisien vaihtoa, ruokai-
lua ja kahvittelua. 

Voi olla, että koululta oppilaat piipahtavat 
tervehtimään virkistyspäivän viettäjiä. Virkis-
tyspäiville ovat tervetulleita kaikki ympäri Pu-
dasjärveä, joita asia kiinnostaa. Virkistyspäivil-
le kuljetusta saa Piipposen Eskolta tai Tuomisen 
Artolta. Kyyti maksaa liikkujalle oma-vastuun 
verran ja Oulunkaari hoitaa loput. 

Järjestäjät toivovat tietenkin mahdollisim-
man runsasta osanottoa ja ajatuksia päivien ke-
hittämiseksi, jotta tulevien päivien ohjelma ja 
toiminta olisivat mahdollisimman mieluisia kai-
kille. Tapahtumasta kertoi haastateltuna Kaisa 
Nivala (ek)

virkistyspäivät

Sarakylän koululla

Vielä Virtaa

Valtakunnalliset nuorille tar-
koitetut varjovaalit järjes-
tettiin Pudasjärven lukiolla 
torstaina 31.3. ja yläkoululai-
set järjestivät sen 29.3. keski-
viikkona. Varjovaaleissa sai-

Jenni Heikkilä sekä Aake Suvanne laskivat Pudasjärven 
lukiolaisten antamat äänet.

vat äänestää ainoastaan alle 
18-vuotiaat. Varjovaalien 
tarkoituksena on ollut tehdä 
äänestäminen tutuksi ylä-
koululaisille ja lukiolaisille. 

Varjovaalit

Topi Kettunen Kala-Eemeliksi
Hirvaskosken Kyläyhdistyk-
sen järjestämä ulkoilutapah-
tuma lauantaina 2.4. kerä-
si Pikkaraisen rantaan isoja 
ja pieniä ulkoilijoita liuku-
rein ja pilkein varustettu-
na. Tapahtuma sovittiin jär-
jestettäväksi säävarauksella 
ja niinpä ilmojen haltija piti 
järjestäjiä jännityksessä vii-
me metreille asti. Vesisa-
teelta säästyttiin ja ulkoilu-
tapahtuma saatiin pidettyä 
”kuivin jaloin”. 

Pienet pilkkijät pääsivät 
ensimmäisten makkaroiden 
jälkeen narraamaan sinttejä, 
joita ei Ahti suonut yhtään. 

Hirvaskosken Kyläyhdis-
tys päätti aloittaa perinteen, 
jossa Kala-Eemeli nimetään 
pilkkien ja onkien (talvi ja 
kesä) nuorimmista kalojen 
narraajista. Kala-Eemeliksi 
voi päästä saamalla sen pie-
nimmän kalan. Liekö syynä 
ollut tuulinen sää vai väärä 
kuun asento, mutta Kala-Ee-
melin titteli piti ratkaista ar-
pomalla. Hirvaskosken en-
simmäinen Kala-Eemeli on 
Topi Kettunen, nuorin osal-
listujista.

Liukurilla laskemisen ki-
sassa lapset päihittivät ai-
kuiset. Aikuisilla luisti ehkä 
liukuri painovoiman avul-
la hieman paremmin, mut-
ta pienet jalat ehtivät mäen 
päälle juostessa nopsempaa 
lähettämään seuraavaa las-
kijaa matkaan. Palkintojen 
jaon jälkeen paistettiin mak-
karaa ja nautittiin lätty-kah-
vista. Iloisesti rupatellen po-
rukka päätti yksimielisesti 
tällaisten tapahtumien ole-
van sitä parasta kylätoimin-
taa; kaiken ikäiset voivat olla 
mukana. Torstaina 7.4.2011 
klo 18 istahdetaan Hirvas-
kosken koululle kyläillan 
merkeissä ja katsotaan kuvia 
ulkoilutapahtumasta. Suun-
nitellaan tulevia toiminto-
ja eli tervetuloa kaikki kylä-
läiset!

         
Paula Ylitalo kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja

Kala ei ollut syönnillään 
tällä kertaa, joten Kala-
Eemeli titteli jouduttiin 
arpomaan. 

Hirvaskosken Ky-
läyhdistyksen jär-
jestämä ulkoilu-
tapahtumassa oli 
isoja ja pieniä ul-
koilijoita liukurein 
ja pilkein varus-
tettuna.

la	9.4.2011	klo	11:00-13:00	
Jaurakkajärvellä venerannassa 
(opastus Puolangan tieltä)

Järjestäjä: Korpisen Kyläseura

Kaikkien 10 euron osallistumismaksun lunasta-
neiden kesken arvotaan 100 euron rahapalkinto. 
Myynnissä kahvia, virvokkeita, 
makkaraa sekä arpoja. 
Sarjoissa rahapalkinnot. 
Huom. 100 euron rahapalkinnon arvontaan 
voi osallistua vaikka ei pilkikään. 

Sarjat: Miehet, naiset ja nuoret. 

Pilkkikilpailut
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

MLL:n Pudasjärven osaston sääntömääräinen 
kevätkokous ke 20.4.2011 klo 18 
Puikkarin kokoustiloissa, os. Tuulimyllyntie 4. 
Hallituksen kokous klo 17.

Tervetuloa!

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

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

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

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

Tuohikoti hoitajat puh. 040 517 6747

Hoiva-Lakkari os. Juhontie 8 

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

Oulunkaari tiedottaa 
Pudasjärven palvelualue, vanhuspalvelut

Muutoksia	vanhuspalveluiden	
tila-	ja	toiminnan	järjestelyissä

Helluntaiseurakunnassa 
tapahtuu

15-17.4 MIESTENPÄIVÄT 
Esko Koskenmäki,Toivo Junel
Rukoushuoneella, Kauppatie 32
Ilmoittautuminen
puh.040-5487169
Tervetuloa tilaisuuksiin!

10.4. klo 11 Päivätilaisuus
12.4. klo 19 Rukousilta

Liikunnalla on tärkeä vaikutus ihmisen hyvinvointiin, niin-
pä MTK Pudasjärvi tarjoaa jäsenilleen HYVÄÄ OLOA tu-
kemalla liikkumista seuraavasti huhti-toukokuussa: 
PUIKKARIN UIMALIPPUIHIN TUKI 2e/uintikerta
KOILLISMAAN KUNTONEVA TUKI 2e/kerta 
Tuki annetaan jäsenkorttia vastaan, joten PIDÄ JÄSEN-
KORTTI MUKANA! 

Toukokuun lopussa pidetään teeman mukaisesti HYVÄ 
OLO päivä, jolloin jäsenille perheineen järjestetään lii-
kunnallinen tapahtuma, tästä ilmoitetaan myöhemmin li-
sää!
Puheenjohtajana ja valtuutettuna luottamushommia on 
kertynyt ihan "kivasti”.  Anniina vauva ja muu perhe on 
tietenkin etusijalla ajankäytön suhteen, joten yhdistyksen 
sisällä järjestelimme niin, että lomitusvastaavan hommat 
hoitaa Sirkka Pankinaho. Sirkan tiedot löytyvät sivuiltam-
me: mtkpudasjarvi.kotisivukone.com
Yhdistyksemme on jo monessa mukana, mutta uudet ide-
at ja ihmiset ovat tervetulleita mukaan aktiiviseen jouk-
koomme!

Kesää odotellessa...
Mari Kälkäjä, pj

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

MTK:n KUULUMISIA!

KULTTUURIVIIKKO 
- Takaisin juurille  7.-13.4.2011

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulttuuri-pläjäysviikko tarjoaa Pudasjärven kouluil-
le mahdollisuuden osallistua  Komin tasavallan, Ve-
näjän Federaation suomalais-ugrilaisen kulttuuri-
keskuksen järjestämään LASTEN TAIDEKILPAILUUN 
”ESIVANHEMPIEN TESTAMENTTI”, JOKA PERUSTUU 
LEGENDOIHIN, KANSANTARUIHIN JA SUOMALAIS-
UGRILAISTEN KANSOJEN SATUIHIN
Pläjäysviikon järjestää  kulttuuriviikon työryhmä.
Yhteistyössä mukana Pudasjärven Nuorisoseura, Ku

-renalan, Lakarin ja Rimmin koulut, kulttuuritoimi, nuori
-sopalvelut, kirjasto,  Karhupaja, PuU:n voimistelujaosto,

SVS Pudasjärven osasto ry.
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Jaana
Jurmu
· Työ
· Hyvinvointi
· Pohjois-Suomi
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MTK Pudasjärvi järjesti tiis-
taina 5.4. toimintapäivän tee-
malla ”Tiedätkö, mistä ruo- 
kasi on peräisin” tarjoamal-
la pullakahvit ja tietoa K-Su-
permarketin pihapiirin pys-
tytetystä Cafe Heinämies 
teltasta. Päivän aikana kä- 
vi paikalla runsaasti ihmi-
siä. Ilahduttavaa oli nuor-
ten runsas osallistuminen ja 
he myös kirjoittivat nimen-
sä adressiin, jossa vaaditaan 
ruoan alkuperän parempaa 
merkitsemistä. Päivän aika-
na kertyi reilut 200 nimeä 
adressiin, joka toimitetaan 
Suomessa toimiville elintar-
vikeyrityksille ja alan päät-
täjille

Kampanjassa vaaditaan 
ruokapakkauksiin selkeitä ja 

Kampanja ruoan alkuperämerkintöjen puolesta

luettavissa olevia alkuperä-
merkintöjä. Tutkimusten mu- 
kaan suomalaiset haluavat 
syödä kotimaista, lähellä 
tuotettua ruokaa. Pudasjär-
ven ohella toimintapäivä jär-
jestettiin 58 muulla paikka-
kunnalla Suomessa. (ht)

 

MTK Pudasjärven toimintapäivään osallistui runsaasti ihmisiä.

Antti Holmström keräsi K-Supermarketin pihassa ni-
miä ruoan alkuperäismerkintöjen paremmin merkitsemi-
sen puolesta. Nimiään laittamassa Juho Iinatti ja Hanna-
Reetta Vikström.

Toimintapäivä järjestettiin 
Suomessa 59 paikkakun-
nalla.

Pe	8.4.2011	Pudasjärvi-päivä
klo 10-12  Kurenala S-Marketin piha
klo 13-15 Pärjänsuo
klo 18 Sarakylä


