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KEIJU
CARS
DUMBO

CASA 
KÄSIPYYHE 
50X70

290

NAISTEN 
CAPRIFARKUT
valk.
musta

2990

pkt 390233 g kpl

990

Tarjoukset nähtävissä myös:
www.pudasjarvi-lehti.fi

PULLAPIRTTI
PÄÄSIÄISLIMPPU

500g

pss149

PULLAPIRTTI
BANAANIN
MAKUINEN 
KAHVIKAKKU

690 kpl

PERHELEIPURIEN
KEVÄTPITKO

249
410g

pitko

ATRIA HUNAJA-
MARINOITU

659 pkt900g

BROILERIN OHUT
FILEELEIKE

4251 kg

ATRIA
MARINOITU
VILJAPORSAAN
KASLERPIHVI

MALACO
PÄÄSIÄISMUNA
MEKEISSEKOITUS

MALACO
YLLÄTYSMUNAT

3502 kpl/

e.t.m. NAISTEN PAITA CASA 
KYLPYPYYHE 
70X130

790

KEVÄÄN UUDET KUOSIT SAAPUNEET
VAHA-
KANKAAT

399 395

KOSTEAN
TILAN MATTO

m m

Pääsiäisen aukioloajat: ma-to 9-19, pe 11-18, la 9-18, su-ma 11-18
ATRIA JAUHELIHA-
JA KINKKU-
ANANASPIZZAT
200g

079 kpl 119

HK POPRILLI
GRILLIMAKKARA

400g

pkt

690

MR. MAX 
COLA 6x2L

kolli

HOX! 12L 
LIMSAA

580/250 g
SUVISILLI

199 prk

(sis. pantti 2,40)
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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI -lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 20.4.2011

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

6-24
Koillisportti
Ouluntie 74 
puh. 044 788 4812

Pääsiäisenä
22.-25.4. 

joka aamu klo 7-10

695

Pääsiäisenä
22.-25.4. 

joka aamu klo 7-10

669595

ABC-AAMIAINEN
noutopöydästä

Meiltä nyt saatavilla eläinlääkäriasemilla myytäviä Virbac- eri-
kois- ja päivittäisruokavalioita koirille ja kissoille. Muita eri-
kois- ja lääkintäruokavalioita tilauksesta. Vastaanotolla myös 
kattava valikoima tarvikkeita ja lisäravinteita lemmikeille. 

Eläinlääkärit
Miia Konttila ja Henri Pätsi 
Jyrkkäkoskentie 18, Pudasjärvi

Uusien tilavien vastaanottotilojen 
myötä pyrimme kehittämään  
kaupungineläinlääkäreiden palveluita

Hoitaja paikalla ark. 
klo 9-13, muulloin 
sopimuksen mukaanTervetuloa 

tutustumaan! 

TERVETULOA!

TULOSSA

Lauantaina 23.4. 

Perjantaina 22.4.

Wintti

Lippu 12 € sis. ep.

Lippu 4 € sis. ep. 

Lippu 12 € sis. ep.

Vonkamiehen Väläkky tietovisailu to 21.4. alk. klo 19
30.4. Romeot

KARAOKE

ÄSSÄT

PAULI HAAPALAINEN 
&MAKSIMUS

KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

Suomalaisen 
iskelmämusiikin 

ilta to 21.4.  Alk. klo 21.
Vetäjänä Jari K.

Luvassa myös Irwin show

Yhteensä 73 pankkivuotta
takana

Kiitämme asiakkaitamme, työkavereitamme ja
työnantajaamme yhteisestä ajasta jäädessämme

vapaalle.

Liisa ja Irma

Tervetuloa kahvittelemaan kanssamme
Osuuspankin alakertaan perjantaina

29.4 klo 9-16

Yhdessä hyvä tulee.

pe-la klo 24-04

Ke 22.4. avoinna klo 14-01
To 21.4. avoinna klo 14-02

Lippu 4 € sis. ep. 

Avoinna 12-04

Avoinna 12-04

25.4. avoinna klo 12-18

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

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

(08) 824 480
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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
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
Ilmoitusneuvotelijat:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Ensio Koivula
040 910 0852
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
Hartaus

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

usko on elettävä todeksi
Papit puhuvat kuulemma saarnoissaan kaanaan kieltä. Se 
tarkoittaa, ettei puheesta tahdo ottaa selkoa. Monet termit 
ja sanonnat kumpuavat menneisyydestä, eivätkä kerro ny-
kypäivän kuulijoille yhtään mitään. Itse olen sanonut, että 
on hyvä opetella kaanaan kieltä, koska luvattuun Kaanaan-
maahan tässä ollaan menossa. Mutta taustalla on toki itsel-
länikin aito huoli sanoman perillemenosta. 

Kaanaan kielen pitäisi oikeastaan olla selkeää, ymmär-
rettävää ja iloista, sen pitäisi kertoa kouriintuntuvalla ta-
valla kuulijalle kristillistä ilosanomaa. Ennen kaikkea kie-
lenkäytön tulisi olla yksinkertaista. Puheen tulisi heijastaa 
jo tulevaisuutta, sitä aikaa jolloin kaikki arvoitukset ratkea-
vat, sitä aikaa jolloin näemme Jumalamme kasvoista kas-
voihin. 

Moni pappi huokaa pääsiäisen tienoilla ja murehtii, mis-
tä oikein saarnaisi. Kun koko vuoden julistaa Kristuksen 
sovitustyötä ja hänen ylösnousemustaan, mitä uutta löytää 
enää itse juhla-aikaan, jossa tämä pelastustyö havainnollis-
tuu. Ehkä saarnoihin ja puheisiin ei tarvitsekaan keksiä mi-
tään uutta. On vain etsittävä yksinkertaisempaa tapaa sanoa 
tämä kaikkein tärkein ja riemullisin sanoma. On uskalletta-
va antaa tilaa hiljaisuudelle ja suurille tunteille. Hiljainen 
viikko ja pääsiäinen pitävät sisällään melko suuria tunnela-
tauksia. Tunteiden laaja kirjo vaihtelee suuresta murhees-
ta ja ahdingosta kaikenvoittavaan iloon ja riemuun. Mat-
kaamme kuolemasta elämään, vihasta rakkauteen. Näille 
tuntemuksille ei välttämättä löydy selittäviä sanoja. Usko 
ei tyhjenny sanoihin, se on elettävä todeksi. 

Kristus teki Jumalan rakkauden todeksi meille kaikille 
hyvin selkeästi: hän kärsi rangaistuksen meidän rikoksis-
tamme, synneistämme, hän voitti kuoleman ja antoi meille 
kristityille ikuisen elämän lupauksen. Tämän ilosanoman 
kanssa me saamme tehdä matkaamme. Seurakunta kutsuu 
teitä hiljaisen viikon matkalle kohti pääsiäistä monin eri ta-
voin: sävelin, draaman keinoin, Jumalan sanaa julistamal-
la ja kutsumalla ehtoollisen armopöytään. Ja kaikki päättyy 
pääsiäisen huimaan riemuun: 

Vapahtajamme elää! Hän elää aina ja ikuisesti. Valo on 
voittanut pimeyden. 

Siunattua ja armorikasta 
pääsiäistä teille kaikille.
Kimmo Helomaa

Pudasjärven Osuuspankin 
järjestämän kuvataidekilpai-
lun palkintojen jako järjestet-
tiin alakoululaisille torstaina 
14.4 pankin kokoustiloissa.

Kilpailu järjestettiin yh-
teistyössä kuvataideopettaji-
en ja koulujen kanssa ja sen 
aihe on ”Koti on siellä, mis-
sä on hyvä olla”. Jokainen 
6-13-vuotias sai osallistua 
kilpailuun.

Kuvataidekilpailu järjes-
tettiin yhteistyössä muiden 
eurooppalaisten pankkien 
kanssa. Se järjestetään kan-
sainvälisellä tasolla jo 41. ker-
ran ja Suomessa 35. kerran. 
Kilpailu on Guinnesin ennä-
tyskirjan mukaan maailman 

Maailman suurin lapsien 
ja nuorten taidekilpailu

suurin lapsille ja nuorille jär-
jestettävä taidekilpailu ja sii-
hen osallistuu vuosittain yli 
miljoona lasta ja nuorta Eu-
roopassa. Loppukilpailu jär-
jestetään Ranskassa

Pudasjärvellä nuorten te-
kemiä piirustuksia oli noin 
400, joista taiteilija Paa-
vo Ahonen valitsi kustakin 
sarjasta kolme parasta voit-
tajapiirustusta. Työt ovat 
muutaman viikon näytteil-
lä Pudasjärven Osuuspan-
kin pankkisalissa, jossa töitä 
voi käydä tarkemmin ihaile-
massa.

Sarja 1, 6-8-vuotiaat

1. Janette Manninen Sara-
kylän koulu, 2. Alisa Luok-
kanen Sarakylän koulu, 3. 
Emmi Ekdahl, Lakarin kou-
lu
Sarja 2, 9-10-vuotiaat
1. Arttu Isomursu Kurenalan 
koulu, 2. Riikka Lehtola Hir-
vaskosken koulu, 3. Anne-
Mari Kummala Sarakylän 
koulu
Sarja 3, 11-13-vuotiaat
1. Katja Tolkkinen Kurenalan 
koulu, 2. Justiina Manninen 
Sarakylän koulu 3. Anna 
Kälkäjä Aittojärven koulu
Erityismaininta: Tea Lehmi-
kangas Kurenalan koulu
(s-lt) 

Palkinnon saajat voittajatöineen

Kiirastorstain messu seu-
rakuntakodissa to 21.4. klo 19, 
Kimmo Helomaa, Juha Kukku-
rainen, Kimmo Juusola.
Kiirastorstain messu Sarakylän 
kappelissa to 21.4. klo 19, Jaak-
ko Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
kappelikuoro.
Sanajumalanpalvelus seura-
kuntakodissa pitkäperjantaina 
22.4. klo 10, Juha Kukkurainen, 
Keijo Piirainen, Vox Margarita.
Messu seurakuntakodissa pää-
siäispäivänä 24.4. klo 10, Jaak-
ko Sääskilahti, Juha Kukkurainen, 
Keijo Piirainen

Iltakirkko Pytkynpirtillä pää-
siäispäivänä 24.4. klo 17, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirainen
Sanajumalanpalvelus seura-
kuntakodissa 2. pääsiäispäivänä 
25.4. klo 10, Jaakko Sääskilahti, 
Keijo Piirainen, lapsikuoro.
Messu Korpisen kylätalossa yh-
dessä Puolangan seurakunnan 
kanssa 2. pääsiäispäivänä klo 13, 
Kyösti Juntunen, Jaakko Sääski-
lahti, Keijo Piirainen.
Kansalaisopiston oppilas-
konsertti seurakuntakodissa ti 
26.4. klo 19.
Kuorot: Eläkeläisten musiikki-
piiri ke 27.4. klo 13
Naistenpäivät Pudasjärvel-
lä seurakuntakodissa 30.4. -1.5. 
Naistenpäivien teemana ”sinun 
varaasi kaiken laitan”, vieraana 
teologi, kirjailija Anna-Liisa Val-
tavaara, Kansan Raamattuseu-
rasta. Päivät alkavat klo 11.45 
tulokahveilla. Ilmoittautuminen 
26.4. mennessä kirkkoherran-
virastoon 08-8823100. Ruokai-
lut 10 €. Yöpymismahdollisuus 
Hilturannan leirikeskuksessa 10 
€/hlö. Lauantaina on järjestetty 
lastenhoito seurakuntakodilla.
Lähetyksen kirpputori ke 

27.4. klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa 
ti 26.4. klo 18.
Sauvakävelyilta torstaisin 
Liepeen pappilassa klo 18-19.30. 
Lenkin päätteeksi on iltapala ja 
–hartaus.
Kuulovammaisten kerho 
seurakuntakodissa ke 27.4. klo 
11.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa ti 26.4. klo 12-13.30.
Nuorisotyö: K18-toiminta 
(18-23-vuotiaat) jatkuu retkel-
lä Ouluun la 7.5. n. klo 12-20. 
Ilmoittautumiset pe 29.4. men-
nessä. Lisätietoja Tiinalta ja Mar-
kolta.
Perhekerho kaikenikäisille Li-
von koululla ma 2.5. klo 10-13, 
seurakuntakodissa ma 2.5. klo 
10-13 ja to 28.4. klo 10-13 ja 
Puhoksen koululla to 28.4. klo 
10-13.
Lapsiparkki seurakuntakodis-
sa ke 27.4. klo 10-13.
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 Liuk-
konen). Pääsiäisseurat Saraky-
län koululla su 24.4. klo 12 ja 19 
(Matti Mäkimartti, Aapo Mäen-
pää). Seurat Kurenalan ry:llä ma 
25.4. klo 17 (Pekka Lehto, Tau-
no Kujala). Lähetysseurat: Kipi-
nässä Paula ja Pauli Pähtilällä ti 
26.3. klo 18, Aittojärvellä Riit-
ta ja Matti Hankkilalla ke 27.4. 
klo 18, Iinattijärvellä Terttu Pin-
tamo-Kenttälällä to 28.4. klo 18, 
Taipaleenharjussa Virpi ja Pekka 
Kärjellä pe 29.4. klo 19, Korpi-
sella Merja ja Heikki Putulalla la 
30.4. klo 18, Kurenalla seurakun-
takodissa su 1.5. klo 17 (Usko 
Ojala, Erkki Rautakoski). Ompe-
luseurat Pärjänsuolla Eija ja Jou-
ni Seppälällä pe 29.4. klo 18.30 
(Seppo Leppänen).
Kuulutus: Pudasjärven seura-
kunnan kirkkovaltuuston ko-
kous pidetään seurakuntakes-
kuksessa maanantaina 2.5.2011 
klo 16.30 alkaen. Kokouksen 
asialista on yleisesti nähtävänä 
18.4. – 2.5.2011 kirkkoherran-
virastossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen tar-
kistettu pöytäkirja on yleises-
ti nähtävänä kirkkoherranviras-

tossa 9.5. – 8.6.2011 viraston 
aukioloaikoina. Pudasjärvel-
lä, huhtikuun 11. päivänä 2011, 
Arvo Niskasaari, kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja.

Pudasjärven seurakunta ha-
kee kirkonesittelijää ajalle 
27.6.-29.7. 2011.Vapaamuotoi-
set hakemukset pe 29.4. men-
nessä osoitteella.Pudasjärven 
seurakunta, kirkkoherra, PL 58, 
93100 Pudasjärvi. Tiedustelut  
Kimmo Helomaa 0400-225055.

Riekinkankaan hautaus-
maan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon mittai-
siin työsuhteisiin 16 vuotta täyt-
täneitä nuoria. Työaika ajoittuu 
kesä-heinäkuulle. Ilmoita kiin-
nostuksestasi 29.4. mennessä 
joko puhelimitse 08 8823100 tai 
sähköpostitse teija.mustonen@
evl.fi

Kastettu: Julia Pieta-Lyydia 
Partala, Noora Emilia Parkkinen
Haudattu: Sylvi Taimi Riepula 
88 v, Kaija-Leena Irmeli Heikki-
nen 74 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

To 21.4 Fintelligens

Pe 22.4 Eini & Boogie

AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA & KUMPP
P. 0400 198 382

ILMASTOINTI-
LAITTEIDEN 

KEVÄTHUOLLOT

• Katsastushuollot • Öljynvaihdot • Ym.

Sarakyläntie 6178 SARAJÄRVI
www.autokorjaamokummala.fi

Tunturivesien kaloja: siikaa, rautua
Merikalat: puna-ahventa, turskaa, ruijapallasta, merikrottia
Grillisuolattua siikaa ja rautua (sopii savustukseen)
Savukalat: kuningasrapua ja tiikerirapua, 
myös puna-ahventa savustettuna ym, ym

Kala-auto Pudasjärvellä torilla
to 21.4 klo 9-17

Puh. 0400 169 259

Hiljainen viikko on alkanut 
sekä siellä, että täällä. Sun-
nuntai-iltana 17.4 kun pala-
simme maasaikylästä, seu-
rasimme mielenkiinnolla 
vaalien tulospalvelua. Aika-
moinen muutos. Se on no-
teerattu myös kansainvä-
lisillä uutiskanavilla, koko 
aamun on BBC:n uutiskana-
vallakin pyörinyt Suomen ja 
EU:n uusi tilanne.

Eilen aamulla kun ajoim-
me Morogoron kaupungin 
läpi matkallamme etäiseen 
maasaikylään, tapasimme 
kulkueita ja yksittäisiä kirk-
koon menijöitä palmun leh-
tiä käsissään. Oli vahva pal-
musunnuntain tunnelma. 
Meidän palmusunnuntaim-
me ohjelma oli jumalan-
palvelus hyvin syrjäisessä 
maasaikylässä. 

Teillä siellä Suomessa on 
kevät, meillä täällä on sade-
kausi. Onneksi sadetta on 
tullutkin. Se takaa, että ruo-

Terveiset Morogorosta
kaa riittää. Myös kaupungin 
vesihuolto pelaa nyt. Välil-
lä vedenjakelu keskeytyi tai 
loppui ja vettä piti homma-
ta kotiin säiliöautolla. Myös 
sähkökatkot ovat nyt har-
ventuneet.

Sateiden seurausta kui-
tenkin on, että kulku mo-
niin maasaikyliin on vaike-
aa ja ajoittain yhteydet ovat 
kokonaan poikki. Meiltäkin 
on monta matkaa peruun-
tunut. Edellisellä matkal-
lamme Kambalan kylään oli 
tie monesta kohdasta huuh-
toutunut poikki, mutta vesi 
oli kuitenkin niin matalalla, 
että maastoautolla pääsi kul-
kemaan. Olimme nytkin va-
rautuneet siihen, että pää-
sy kylään voi olla vaikeaa 
tai mahdotonta. Jatkuttuaan 
sateet olivatkin edelleen tu-
honneet tietä. Nyt oli useita 
siltojakin poikki ja kiertotiet 
kulkivat jokien pohjia pit-
kin. Kylään saavuttuamme 

mukanamme matkustanut 
maasaipastori vei meidät ko-
tiinsa. Kotiin oli kerääntynyt 
paljon juhlaväkeä. Mekin 
saavuimme sinne aamuteel-
le, munkille ja vuohenlihalle. 
Pöydän ääressä kanssamme 
istui kotikyläänsä edellise-
nä iltana ajanut Morogoron 
piispa, joka on maasai.  Pai-
kalle saapui sitten myös ta-
lon isäntä. Hän on maasai-
vanhemmiston jäsen ja yksi 
alueen johtajista. Olimme 
tulleet suureen juhlaan, hä-
nen kastejumalanpalveluk-
seensa. Mukanamme mat-
kustanut pastori on toinen 
tämän maasaivanhuksen 
pappispojista. Isä halusi tul-
la nyt kastetuksi ja liittyä 
seurakunnan jäseneksi. Hä-
nen kanssaan kasteelle oli 
tulossa myös naapurikylän 
johtaja.  Aamuteen jälkeen 
juhlan kohteet siirtyivät au-
toomme ja ajoimme kirkol-
le. Siellä odottivat jumalan-

palvelusväki ja suuri joukko 
muita kastettavia pikkulap-
sista sotureihin ja äiteihin. 
Oli hieno hetki olla todis-
tamassa suurta juhlaa, jos-
sa nämä kaksi isokokoista, 
harmaapäistä vanhusta kas-
tettiin pienten lasten rinnal-
la.  Jumalanpalvelus kestikin 
sitten viisi tuntia! 

Tässä pääsiäisen lähel-
lä tämä jumalanpalvelus, 
sen tunnelma ja muut sii-
hen liittyvät asiat, erityisesti 
näiden kahden vanhan joh-
tajan arvokkuus ja leppoi-
sa vapautuneisuus, kerto-
vat pääsiäisen vapauttavasta 
ilosanomasta. Yksi maasai-
vanhus sen puki sanoiksi: 
”Kirkko on tuonut meille 
rakkauden.”

Siunattua ja rauhallista 
pääsiäisen aikaa toivottaen

Anna-Riitta ja Oskari 
Holmström

Morogoron Uluguru-vuori koti-
portiltamme nähtynä, sadekau-
den vehreydessä, sadepilvien 
osin peittämänä

Kartongista, massapalloista, maitotölkeistä, wc-paperirullien hylsyistä ja peltipurkeista 
tuli askartelemalla monenlaisia tuotteita. 

Perhekahvila Livolla
Lauantaina 16.4 vietettiin-
Perhekahvilaa Livolla yh-
dessä Livokas ry:n, Pudas-
järven Perhekeskusyhdistys 
ry:n ja Työpetari ry:n kans-
sa.

Päivän teemana oli tuuna-
us eli vanhasta uutta. Livok-
kaan kirpputoria sai käyttää 
hyödyksi ja itse löysin siel-
tä huivin, josta muutamal-
la ompeleella tein kenkäpus-
sukan. Ajatuksena oli myös 
tuoda jotain omaa, jota ha-
lusi tuunata. Askarteluma-
teriaalina oli käytettävissä 
myös uutta esimerkiksi kar-
tonkia ja massapalloja, mut-
ta suurimman suosion lasten 
parissa saivat maitotölkit, 

wc-paperirullien hylsyt ja 
peltipurkit. Niistä loihdittiin 
muun muassa pääsiäisnoitia 
ja kynätelineitä, ainoastaan 
mielikuvitus oli rajana. Par-
hain palaute tuli eräältä pie-
neltä innokkaalta puuhas-
telijalta: “Mukavaa kun saa 
päästää mielikuvituksen val-
loilleen”.

Kierrätystorin ajatukse-
na oli “Toisen romu voi olla 
toisen aarre”. Mukanaan sai 
tuoda 1-2 ehjää tavaraa, joi-
ta ei enää tarvinnut ja jot-
ka arvottiin tuojien kesken. 
Moni tavara löysikin uuden 
kodin.

Kasvomaalarilla riitti töi-
tä. Ensijännityksen jälkeen 

lapset jonottivat kasvomaa-
laukseen, eikä suinkaan pel-
kästään yhtä kertaa.

Päivä oli erittäin antoisa, 
aika kului nopeasti ja mie-
lessä siintää ajatus järjestää 
tapahtuma uudelleen. Itsel-
leni jäi päivästä käteen pal-
jon uusia ideoita siitä, miten 
melkein kaikkea roskana pi-
tämäämme voi hyödyntää. 
Pää suorastaan pursuaa ide-
oita ja kädet syyhyävät pääs-
tä loihtimaan vanhasta uut-
ta.

Satu Piri-Tihinen
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Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry 
on huolestunut viimesijaisen toimeentulotuen varaan pu-
donneista työttömistä. Työ- ja elinkeinoministeriö on lin-
jannut keskittyvänsä jatkossa vain niiden työttömien aut-
tamiseen, joilla on mahdollisuuksia työllistyä avoimille 
työmarkkinoille. TE-toimistoille on annettu valtuudet arvi-
oida asiakkaiden tilanne asiakassegmentoinnin avulla. Ne 
työttömät, jotka tulevat diagnosoiduiksi asiakassegmenttiin 
4 eli 0900-ryhmään, jäävät täysin ilman TE-toimistojen työl-
listymistä edistäviä palveluja.

Ryhmään kuuluvista useimmat ovat käytännössä vähem-
män koulutettuja, ikääntyneitä tai työkyvyttömiä mm. mie-
lenterveys- ja päihdeongelmien tai muun sairauden vuoksi. 
Mielestämme ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin tulee 
panostaa nykyistä huomattavasti enemmän. Myös vähem-
män koulutetuille ihmi-sille tulee luoda nykyistä enemmän 
työpaikkoja, sekä järjestää työn ohella tapahtuvaa koulutus-
ta. Näin mahdollistetaan nopeampi työllistyminen ja ehkäis-
tään syrjäytymistä. TVY ry kysyy, mikä taho jatkossa vas-
taa 0900-ryhmästä ja huolehtii heidän palvelutarpeistaan? 
Tähän etuusasiakkuus - ryhmään kuuluvat tarvitsevat usein 
moniammatillisia palvelukokonaisuuksia, joiden järjestämi-
nen on aikaa vievää, vaativaa ja kallista tai niitä ei ole saata-
villa.

TVY ry pitää tärkeänä, että ihmisillä säilyy mahdollisuus 
kuntoutuessaan päästä 0900-ryhmästä pois ja päästä takaisin 
työvoimapalveluiden piiriin. Vaarana on, että työttömät ih-
miset tietämättään segmentoidaan loppuelämäkseen ongel-
matapauksiksi, sen sijaan, että heitä yritettäisiin vielä kun-
touttaa työelämään. Kuntouttamisen laatuun tulee kiinnittää 
erityistä huomiota ja siihen pitää ohjata nykyistä enemmän 
resursseja.

Niiden ihmisten taloudellinen tilanne, jotka eivät enää 
kuntoudu työhön, on ratkaistava TVY ry:n mielestä oikeu-
denmukaisella ja pysyvällä tavalla. Suomessa tulee harkita 
ns. sosiaalieläkkeen käyttöönottoa Ruotsin ja Tanskan mal-
lien mukaisesti. Eläkkeen tulee olla tasoltaan riittävä, jotta 
näiden ihmisten toimeentulo on hoidettavissa yhdeltä luu-
kulta. 

TVY ry: n hallitus vuosikokouksen valtuuttamana Lah-
dessa 11.4.2011

Työpetari ry Satu Piri-Tihinen

Vaikeasti työllistyviä ihmisiä 
ei saa jättää heitteille

Kevätauringon paistaessa 
Viisaasti Vesillä -kampan-
ja muistuttaa heikoista jäis-
tä. Kevään lämmössä jäähän 
muodostuu pystysuoria on-
kaloita, jotka tekevät jääs-
tä arvaamattoman. Varmo-
ja kantavuuslukuja ei voida 
esittää. Keväällä jää voi pet-
tää kulkijan alla jopa 30 sen-
tin vahvuisena. Vielä aamul-
la kulkija kestänyt jää voi jo 
puolen päivän aikaan olla 
hengenvaarallisen heikkoa.

Yksinään kulkevan ihmi-
sen alla on oltava vähintään 
viisi senttimetriä teräsjää-

Järki mukana kevätjäillä

Syötteen ympäristöpainotteinen 
laatuohjelma etenee
Syötteen Matkailualueen 
ympäristöpainotteisen laa-
tuohjelman toteuttaminen 
etenee. Pääsiäisen jälkeen 
keskiviikkona 27.4 aamupäi-
vällä järjestetään Syötteen 
Luontokeskuksessa Syötteen 
uutta matkailustrategiaa kä-
sittelevä, kaikille avoin oh-
jelmallinen tilaisuus, johon 
tulee mukaan muun mu-
assa Leviltä Levin Matkai-
lu Oy:n toimitusjohtaja Jussi 
Töyrylä. Hän kertoo kuin-

ka Levi on pysynyt kehittä-
misen kärjessä. Syöte Green 
DQN-ohjelmaa esittelee pro-
jektipäällikkö Oili Ruokamo. 
Paikalliset matkailuyrittä-
jät käyttävät puheenvuoro-
ja alueen kehittämisestä ja 
Metsähallituksen luontopal-
velujen edustajat Syötteen 
luontomatkailusuunnitel-
man roolista matkailupalve-
lujen laadun kehittämises-
sä. (ht)

tä. Halkeamat heikentävät 
kantavuutta, vaikka ne ei-
vät ulottuisikaan jään läpi. 
Jäällä kulkijan vähimmäis-
varustukseen kuuluvat aina 
kaulalla käyttövalmiina 
roikkuvat jäänaskalit, me-
tallipäinen keppi jään kes-
tävyyden koettelemiseen, 
kelluttavaksi pakattu rep-
pu, jossa varusteet ovat vesi-
tiiviisti muovipussissa sekä 
heittoliina tai köysi.

(ht)

Koivisto aloitti uutena 
hankintaesimiehenä

Vapaa-aikana Vilho Koivisto harrastaa metsästystä ja kalastusta sekä soittaa kitaraa.

Hankintaesimies Seppo Miettunen kertoo, että kelien pa-
rantumisen myötä puukaupassakin on havaittavissa pie-
niä käynnistymisen merkkejä.

Pölkky Metsä Oy:n hankintaesimiehenä Pudasjärven alueella on aloittanut 
huhtikuun 2011 alusta lukien metsätalousinsinööri Vilho Koivisto, 26 v., 
Kiimingistä. Parhaillaan Pudasjärvelle muuttoa tekevä Koivisto valmistui 
metsätalousinsinööriksi vuonna 2008 Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta 
Tuomarniemellä Ähtärissä. 

Aiemmin Vilho Koivisto on 
työskennellyt kausiluontei-
sesti Kiimingin Metsänhoi-
toyhdistyksen palvelukses-
sa. Viime kesäkauden hän 
työskenteli Metsäntutkimus-
laitoksella. 

Koivisto kertoo, että hä-
net löytää parhaiten aamui-
sin Pölkky Metsän toimistol-
ta Toritie 1:stä. 

-Metsänomistajat tulkaa 
vaan rohkeasti juttelemaan. 
Tukkipuulle olisi kovasti ky-
syntää ja kesäleimikoita os-
tetaan, mistä vaan tukki-
puuta löytyy, Vilho Koivisto 
rohkaisee. Ennen toimistol-
le tuloa kannattaa kuitenkin 
puhelimitse varmistaa, että 
Vilho on paikan päällä.

Koivisto kertoo harrasta-
vansa metsästystä ja kalas-
tusta sekä musiikkia.

-Keräilen vanhoja vinyyli 
LP levyjä ja soittelen kitaraa, 
hän kertoo.

Puukauppa kaipaisi 
piristystä 
Metsäpäällikkö Hannu Vir-
ranniemi Pölkky Metsä 
Oy:stä toivoo vilkastumista 
puukauppaan.

-Sahatavaramarkkinoil-
la kysyntä on kohtalaisen 
hyvä. Se, mitä sahataan ensi 
kesänä, on kuitenkin ongel-
ma, kun puukauppa ei käy, 
Virranniemi kertoo.

Tänä keväänä puuta oste-
taan suurin piirtein samalla 
hintatasolla kuin viime syk-
synä, mutta verohuojennus-
ten loppuminen vaikuttaa 
metsänomistajiin ja kauppa 
ei käy.

-Heikolta näyttää. Näin 
hiljaista puukauppakevättä 
ei tule mieleen, Virranniemi 
toteaa.

Hannu Virranniemen 
mukaan tämä kevät osoit-
taa ainakin sen, että lyhyt-
jänteisillä toimenpiteillä ei 
puukauppaa pystytä ohjaa-
maan. 

-Alalla kaivataan pitkä-
jänteistä suunnitelmallisuut-
ta. Tässä ei nyt pärjännyt 
kukaan ja saatiin häiriö puu-
kauppa-alalle, Virranniemi 
toteaa.

Joka tapauksessa tukki-
puulla on kova kysyntä ja 
hintakin on hyvällä tasolla. 
Tarjouksia kannattaa pyy-
tää. Puukaupan vilkastumis-
ta toivoo koko Suomen met-
säteollisuus.

Pieniä merkkejä  
vilkastumisesta
Kuivaniemellä asemapaik-
kaansa pitävä Pölkky Met-
sän hankintaesimies Seppo 
Miettunen kertoo, että puu-
kaupassa on alkanut näkyä 
pientä vilkastumista etenkin 
Ylikiimingin suunnalla.

-Ylikiimingissä ei ole ol-
lut lunta paljon ollenkaan 
ja puukaupassa on käynnis-
tymisen merkkejä. Pudas-
järvelläkin on alkanut tulla 
tarjouspyyntöjä kesäleimi-
koista, hän kertoo.

”Metsänomistajat tulkaa vaan roh-
keasti juttelemaan. Tukkipuulle oli-
si kovasti kysyntää ja kesäleimikoi-
ta ostetaan, mistä vaan tukkipuuta 

löytyy, Vilho Koivisto rohkaisee. 
Ennen toimistolle tuloa kannattaa 
kuitenkin puhelimitse varmistaa, 

että Vilho on paikan päällä.”
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Onko sinulla olkapään tai 
niskahartiaseudun kipua? 

Avoinna 1.5 alk. ma-to 8-20, pe 8-18, la suljettu

Kuntoutusryhmä ma 2.5 alkaen 4 x klo 17-18. 
Ryhmän hinta on 30 € (sis. materiaalit) 

Info-tilaisuus kiinnostuneille ti 26.4 klo 18.

Koillismaan Kuntoneva
Puistotie 2, Pudasjärvi

044-294 4345 www.kuntoneva.fi

Aukioloajat MA-TO 8-20, PE 8-18, LA 10-15

Pudasjärvellä on tällä het-
kellä arviolta satakunta jää-
kiekon harrastajaa, jotka 
pelaavat  Suojalinnan jää-
kiekkokaukalossa sekä osa 
heistä pelaa lähinnä viikon-
loppuisin harrastesarjoissa 
ja turnauksissa lähiseudun 
jäähalleissa. Sivukylillä luis-
telumahdollisuus on muun 
muassa Hirvaskosken kou-
lulla. Pudasjärvellä toimii 
Huvi- ja urheiluseura Sip-
pi, joka on pelannut kiekkoa 
harrastesarjassa viime syk-
systä saakka. Harjoituksia 
on kolmena iltana viikossa. 
Myös Jongulla on aktiivinen 
jääkiekkoa pelaava poruk-

ka ja osallistuvat turnauk-
siin. Kaupungilla on suunni-
telmissa uusia ensi talveksi 
Suojalinnan kaukaloa, mutta 
jääurheilun harrastajilla on 
noussut toive saada Pudas-
järvelle oma jäähalli. 

Sipissä aktiivipelaajana 
toimiva Jarno Tauriainen otti 
talvella yhteyttä Suomen jää-
kiekkoliittoon. Siellä otettiin 
asia heti vakavasti ja Lapin 
kiertueella olevat jääkiekko-
liiton jäähalliasiamies Pekka 
Paavola Nokialta ja jääkiek-
koliiton aluepäällikkö Matti 
Anttila Oulusta järjestelivät 
ohjelmaansa siten, että pää-
sivät käymään Pudasjärvel-
lä perjantaina 15.4. Paikalla 
oli jääkiekon harrastajia sekä 

kaupungin edustajina muun 
muassa kehittämisjohtaja 
Mikko Kälkäjä ja kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Vesa Riekki. 

Käyttäjiä riittää
- Suomessa Pudasjärven ko-
koisilla paikkakunnilla suu-
rimmassa osassa on oma 
jäähalli ja niiden käyttö on 
aktiivista. Jääaika on varat-
tu hyvin tarkkaan arkisin 
klo iltapäivästä klo 23 saak-
ka ja viikonloppuisin jo heti 
aamukahdeksasta lähtien lä-
helle puoltayötä, kertoi Pek-
ka Paavola. Hän selvitti, että 
yleisesti on suuri pula jää-

Jääkiekkoliiton aluepäällikkö Matti Anttilan puhetta kuuntelemassa jääkiekon harrastajat Jarkko Puola-kanaho, Jari 
Keränen ja Jarno Tauriainen. 

Jongulta oli saapunut jääkiekon harrastajia kuulemaan, kuinka jäähallihanke lähtee liik-
keelle. 

Jääkiekkoliiton jäähalliasiamies Pekka Paavola ja kehit-
tämisjohtaja Mikko Kälkäjä vaihtoivat käyntikortteja pi-
tääkseen yhteyttä Pudasjärven jäähallihankkeen eteen-
päin viemisessä.

ajasta, joka on todellisuutta 
myös Oulussa ja Oulun seu-

dulla olevissa jäähalleissa. 
Paavolan kokemuksen mu-
kaan jääurheilun ja –harras-
tajien määrä lisääntyy heti, 
kun paikkakunnalle saadaan 
halli. 

-En tiedä yhtään hallia 
Suomessa, joka olisi vajaa-
käytöllä, hän totesi. 

Paavolan mukaan Pudas-
järven kokoiselle paikka-
kunnalle rakennettavan jää-
hallin kustannukset olisivat 
1,5-2 miljoonaa euroa. Hallin 
rakentamisesta vastaa yleen-
sä kunta, jossa on mukana 
jääkiekkoharrastajat. Valtion 
apua on uusille hallihank-
keille mahdollisuus saada 
noin 30 prosenttia. 

Matti Anttila kertoi Ou-
lun alueella olevan noin 3000 
jääkiekon harrastajaa ja koko 
ajan on huutava pula vapais-
ta jäävuoroista ja maksavia 
käyttäjiä riittäisi Pudasjär-
velle saakka, hän vakuutti. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
kertoi, että kaupungin inves-
tointiohjelmissa jäähalli oli 
vuoteen 2007 saakka. 

- On aivan eri asia lähteä 
hanketta viemään nyt eteen-
päin, kun rakennushank-
keen aloitteentekijöinä ovat 
vakavasti asialle sitoutuneet 
jääurheilun harrastajat. 

Keskustelussa kävi ilmi, 
että ripeästi toimimalla hal-

li voitaisiin saada raken-
teille vuonna 2012-2013. 
Ensimmäiseksi hallin raken-
taminen olisi saatava valtion 
liikuntapaikkojen rakenta-
misen hankeohjelmaan. Jää-
kiekkoliiton edustajat lu-
pasivat asiantuntija-apua 
hankesuunnitelman tekemi-
sessä. Mikäli hanke toteutuu, 
jääkiekkoliitolla on mahdol-
lisuus tukea uutta hallira-
kennushanketta jonkin ver-
ran myös taloudellisesti. 

Osallistujia kiinnosti hal-
lin ylläpitokustannukset.

- Henkilökulut muodos-
tavat kuluista puolet, jonka 
osuutta voidaan tosin vähen-
tää, mikäli hallin yhteydessä 
on työntekijöillä myös muu-
ta toimintaa. Energiakulut 
ovat 25 prosenttia ja muut 
menot 25 prosenttia. Nykyi-
sin jääntekoon käytöstä va-
pautuvaa lämpö voidaan ot-
taa talteen ja käyttää hallin 
lämmittämiseen. 

Yleisön joukosta heitet-
tiin ehdotus, että rakennet-
taisiin jäähallin yhteyteen 
myös keilahalli, joka palve-
lisi paikkakuntalaisten lisäk-
si myös lisääntyvää matkai-
lijaväkeä. 

Heimo Turunen

Jäähallia puuhataan Pudasjärvelle

Talvirenkaat on saanut vaih-
taa kesärenkaisiin maalis-
kuun alusta alkaen ja tänä 
vuonna nastarenkaita saa 
käyttää 2. toukokuuta asti. 
Renkaiden vaihtoa ei kan-
nata kiirehtiä varsinkaan, 
jos lähtee pääsiäisenä kohti 
pohjoista. Nastarenkaita saa 
käyttää myöhemminkin, jos 
sää tai keli sitä edellyttää. 

Vaihdettavat renkaat on 
hyvä tasapainottaa ennen 
asentamista ja samoin on tar-
kistettava niiden ilmanpai-
neet, joka saa poiketa auton 
tai renkaan valmistajan suo-
situksesta enintään 20 pro-
senttia. Väärät rengaspai-
neet heikentävät ajoneuvon 
ajo-ominaisuuksia ja lisäävät 
polttoaineen kulutusta. Suo-
situs on, että paineet tarkis-
tetaan kuukausittain – myös 
vararenkaan. Oikeat rengas-
paineet eri kuormituksille on 
merkitty auton ohjekirjaan ja 
merkinnät löytyvät mahdol-
lisesti myös autosta. Huomi-
oi asennuksessa myös ren-
kaan pyörimissuunta. Se on 
yleensä merkitty nuolella.

Seuraa renkaiden 
kuntoa ja kulumista
Vesiliirron vaara on sitä suu-
rempi, mitä pienempi on 

Hyvillä renkailla 
pääsiäisliikenteeseen

renkaan kulutuspinnan ura-
syvyys. Vesiliirron välttämi-
seksi renkaiden kulutuspin-
nan syvyyden on hyvä olla 
vähintään 4-5 mm. 

Lain mukaan kesärenkai-
den kulutuspinnan pääurien 
syvyyden on oltava vähin-
tään 1,6 mm. Lain määritte-
lemät rajat ovat minimi, jol-
la välttyy sakoilta, mutta jos 
renkaissa on jäljellä vain mi-
nimin verran kulutuspintaa, 
niiden pito on märällä kelillä 
jo huomattavan heikko. 

Pääurilla tarkoitetaan le-
veitä uria kulutuspinnan 
keskialueella noin 3/4 le-
veydellä kulutuspinnasta. 
Katsastus hylätään aina, jos 
yhdessäkin auton renkaassa 
kulutuspinta on alle 1,6 mm.

Runsas liikenne sekä vaih-
televat säät ja kelit edellyttä-
vät suurta tarkkaavaisuutta 
liikenteessä. Ajoetäisyydestä 
on syytä pitää hyvää huolta 
samoin kuin valojen kunnos-
ta ja tuulilasin puhtaudesta.

Pitkillä ajomatkoilla on 
myös syytä pitää riittävästi 
taukoja, jotta kuljettajan vi-
reystila pysyy hyvänä.

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335
puutarha avoinna ma-pe 9-16

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Puutarha on avattu!
Taimet, siemenet, mullat, tarvikkeet



6 nro 16PUDASJÄRVI lehti

Seudullinen yhteistyö  
kuntien välillä onnistunut

mäinen varsinainen toimin-
tavuosi nykymuodossaan. 
Seminaarissa käytiin hy-
vää vuoropuhelua menneen 
vuoden arvioinnista. Vuo-
den 2010 osalta onnistumisi-
na nostettiin esiin erityisesti 
seudullinen yhteistyö kun-
tien välillä, talouden ohjaus 
ja palvelujen kustannusteho-
kas organisointi sekä toimin-
nan suunnitelmallisuuden ja 
ennakoinnin lisääntyminen. 
Lisäksi tuotiin esiin näkökul-
mia siitä, että monissa pal-
veluissa prosesseja on saa-
tu konkreettisesti kehitettyä. 
Yhtymävaltuuston jäsenet 
ja muut seminaariin osallis-
tujat korostivat puheenvuo-
roissaan hyvin sujuneen yh-

teistyö merkitystä yhteisten 
tavoitteiden ja suunnan mää-
rittelyssä. Verkostoja ja vuo-
rovaikusta rakennettiin kun-
tien luottamushenkilöiden 
välille myös iltaohjelman lu-
mikenkäretken merkeissä. 

Yhtymävaltuusto kävi 
keskustelua painopistealu-
eista, joihin tulevaisuudes-
sa tulee keskittyä ja suunna-
ta voimavaroja. Kuntalaisten 
kokonaisvaltainen hyvin-
vointi puhutti mm. uuden 
terveydenhuoltolain tiimoil-
ta ja lisäksi pohdittiin hyvin-
voinnin ja terveydenedistä-
misen työnjakoa kuntien ja 
kuntayhtymän välillä. Kes-
keisenä painopisteenä ko-
rostettiin myös henkilöstön 

ja työyhteisöjen hyvinvoin-
tiin panostamista. Henkilös-
tökysymyksistä esiin nou-
si myös tulevaisuuden 
rekrytointihaasteisiin vas-
taaminen. Tärkeänä näkö-
kohtana korostettiin kun-
talaisten entistä tiiviimpää 
mukaan ottoa palvelujen ke-
hittämiseen. Ratkaisuna asi-
aan tuotiin esiin muun mu-
assa sähköisten palvelujen 
hyödyntäminen. Oulunkaa-
ri on saanut rahoituksen 
seudulliselle Sujuva-hank-
keelle, jonka puitteissa kehi-
tetään kuntalaisille suunnat-
tua oma-hoitoalustaa. Myös 
alueen yritysten ja kolman-
nen sektorin sekä peruskun-
tien osallisuuden korostami-
nen puhutti seminaariväkeä. 
Lopuksi todettiin, että tule-
van hallitusohjelman linja-
ukset ovat vahvasti vaikut-
tamassa myös Oulunkaaren 
kehittämissuuntiin.  

Terveydenhuoltoon 
sähköinen  
asiointikanava 
Oulunkaaren yhtymähal-
litus teki periaatepäätök-
sen huoltoleasingautojen 
hankinnasta hyväksymäl-
lä sitoutumisen KL Kunta-
hankinnat Oy:n henkilö- ja 
pakettiautojen yhteishankin-
taan liittymisestä sekä hy-
väksyi LeasePlan Finland 
Oy runkosopimuksen. Ou-
lunkaaren autotyöryhmä jat-
kaa valmistelutyötä muun 
muassa tekemällä esityksen 
automalleista ja hankinta-
määristä.

 Yhtymähallitus hyväk-
syi sopimuksen Mawell 
Oy:n kanssa Omahoitoalus-
tan hankkimisen ja raken-
tamisen Oulunkaaren käyt-
töön. Omahoitoalusta on 
sähköinen terveydenhuol-
lon asiointikanava, jolla 
kuntalainen voi tehdä mm. 
ajanvarauksia ja katsella la-
boratoriotulokset suojatul-
la yhteydellä. Palvelu tulee 
kuntalaisten käyttöön vuo-
den 2012 alussa. 

Mirja Klasila

ltaohjelmassa rakennettiin vuorovaikutusta luottamushenkilöiden välille. Kuvassa va-
semmalta Tarja Leskinen Simosta, Henrik Hämäläinen Pudasjärveltä, Pertti Mäcklin Si-
mosta, Jouko Roivainen Vaalasta ja Aino Leinonen Vaalasta.
Oulunkaaren yhtymäval-
tuusto kokoontui kaksi-
päiväiseen seminaariin 
Iso-Syötteelle 12.-13.4. Val-
tuustoseminaarin teeman 
”Miltä horisontti näyttää” 
mukaisesti päivien aikana 
käytiin alustajien johdolla 
läpi edellisen vuoden toimin-
nan arviointia ja linjattiin ke-
hittämisen painopisteitä jat-
kossa. Alustuksina kuultiin 
esittelyt muun muassa yh-
teistoiminta-aluetutkimuk-
sen tuloksista, toiminnan 
arvioinnin toteuttamises-
ta sekä uudesta terveyden-
huoltolaista ja sen tuomista 
vastuista kunnille. 

Vuosi 2010 oli Oulunkaa-
ren kuntayhtymässä ensim-

Euroopan ITF Taekwon-don 
yksi suosituimmista vuo-
sittaisista tapahtumista on 
Ruotsin Skövdessä järjestet-
tävä Viking Cup. Tämä, vii-
me viikonloppuna 16.-17.4. 
järjestetty tapahtuma oli jär-
jestyksessään yhdestoista. 
Tänä vuonna mukana oli kil-
pailijoita kaikkiaan yhdek-
sästä maasta mittelöimässä 
paremmuuttaan liikesarjois-
sa ja otteluissa. Kisoihin osal-
listui Itävalta, Englanti, Suo-
mi, Saksa, Irlanti, Norja, 
Puola, Skotlanti sekä koti-
joukkue Ruotsi.

Pudasjärveläinen Julia 
Pätsi jatkoi hyviä otteitaan 
kansainvälisillä kilpakentillä 
saavuttaen nuorten mustien 
vöiden 1.-3. dan liikesarjois-
sa upeasti kultaa. Etenemi-
nen tiukassa kisassa finaaliin 
saakka tiputtaen vastusta-
jia yksi kerrallaan vaatii vir-
heettömän tekniikan lisäk-
si hyviä kilpailuhermoja ja 
räväkkää osaamista. Nap-
pisuorituksellaan Julia voit-
ti myös finaalin saavuttaen 
ensimmäisen kansainväli-
sen kultamitalinsa liikesar-
joissa. Wellingtonin MM-ki-
soistahan maaliskuussa tuli 
pronssia. Aikaisemmin Ju-
lian paras menestys on tul-
lut erikoistekniikoissa: Euro 
Cupin kaksi kultaa Bratis-
lavassa lokakuussa, naisten 
SM-kulta Kuopiossa helmi-
kuussa ja nuorten MM-ho-
peaa Wellingtonissa maalis-
kuussa.

Viking Cupissa ei erikois-
tekniikoissa kilpailtu lain-
kaan. Niinpä Julia päättikin 
laajentaa kisakokemustaan 
ja kokeilla ensimmäistä ker-
taa myös ottelua kisatatamil-
la. ITF Taekwon-dossa otte-
lussa käytetään jalkasuojia ja 
hanskoja sekä nuorilla myös 
kypärää. Tavoitteena on saa-
listaa pisteitä onnistuneilla 
lyönneillä ja potkuilla vastus-
tajan päähän ja kehoon sään-
töjen määräämällä tavalla. 
Tavoitteena ei ole suinkaan 
tyrmätä vastustajaa, vaan lii-
an kovista perille menneistä 
tekniikoista saa varoituksen 
tai pahimmassa tapauksessa 
ne voi johtaa kilpailijan hyl-
käämiseen.  

Vaikka Julialla ei vie-
lä ottelusta ollutkaan kisa-
kokemusta, pystyi hän hy-
vän tekniikkansa ja fyysisten 
ominaisuuksiensa ansiosta 
käymään varsin tasokkaita 
otteluita selviten kolmen ot-
telun jälkeen aina pronssi-
mitalille saakka. Näin koke-
musten lisäksi karttui myös 
mitalitili.

Julian saavutuksena siis 
kultaa ja pronssia sekä kul-
tamitalisteille luovutettu vii-
kinkikypärä. Team Finland 
oli Norjan maajoukkueen 
jälkeen toiseksi menestynein 
joukkue saavuttaen Cupis-
sa toiseksi tulleena jättipo-
kaalin.

(jp)
Kuva Heli Karjalainen

Julia Pätsille kultaa 
ja pronssia 
kansainvälisestä 
Viking Cupista

Kuopion SM-kisoista

Kesärengaskausi on käsillä! 
Tule hakemaan omasi ja 
takaa turvallinen matkasi!

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 205/55-17 alk. 380€ (+kierrätysmaksu)
SIS. ASENNUKSEN
MICHELIN 195/65-15 alk. 420€ (+kierrätysmaksu)
SIS. ASENNUKSEN
MICHELIN 205/55-16 alk. 520€ (+kierrätysmaksu)
SIS. ASENNUKSEN

PILOT POWER 2 CT 180/55-17 180€ (ei sis. asennusta)

PILOT POWER 2 CT 190/50-17 190€ (ei sis. asennusta)

KYSY MYÖS MUITA KOKOJA, MERKKEJÄ SEKÄ MALLEJA.
MOOTTORIPYÖRÄN RENKAAN OSTAJALLE 

ÖLJYNSUODATIN KAUPAN PÄÄLLE!

POWER 120/70-17 115€ (ei sis. asennusta)

KUN OSTAT MOOTTORIPYÖRÄN ETU- JA TAKARENKAAN 
ASENNETTUNA, SAAT BENTON YLEISLATURIN KAUPAN PÄÄLLE! 

(ARVO 55€!!)
www.totalparts.�    www.�xus.�

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 10-14 su suljettu

Oi rakkaani
Kun auringon alla puhkeaa onni,

kun lehmänsä löytää muhkea sonni.
Kun kaislikon hauesta hauki saa parin

ja kukkoa kosii se kanoista arin.
Niin mikseivät sitten sika ja sika
saparon verran ja kärsänsä mitan
toisilleen vannoisi ikuista valaa:

Oi rakkaani, sulle mun kyljykset palaa!
Niin kuu etsii maata, niin suu etsii suuta,
niin kyyhkyset yhteistä nukkumapuuta.

Kun peittojen alla on pehmoista kaksin
ja kahdelle yö ryhtyy suojelijaksi.
Niin mikseivät sitten sika ja sika
saparon verran ja kärsänsä mitan
toisilleen vannoisi ikuista valaa:

Oi rakkaani, sulle mun kyljykset palaa!

Ilpo Tiihonen
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 Tarjoukset nähtävissä myös:
www.pudasjarvi-lehti.fiPääsiäisen aukioloajat: ma-to 9-19, pe 11-18, la 9-18, su-ma 11-18

ESITTELYMALLI
MOOTTORIKELKAN  TALOUSREKI

299,-

ESITTELYMALLI
MOOTTORIKELKAN  TUKKIREKI

495,-
1 kpl 1 kpl

TRAMPOLIINI 4.3 m

TRAMPOLIININ
TURVAKEHÄ 4.3 m

159,-

99,-
MELBOURNE
KOVAPUUKALUSTE
sis. pöytä+pikkupöytä, penkki, 2 tuolia

19950

PUUTARHAKEINUT

79,-alk.
LASTEN 
4-PAIKKAINEN KEINU

89,-

KUWAHARA
POLKUPYÖRÄT

7950
alk.

LASTEN SÄHKÖMÖNKIJÄ

89,-alk.

AUTOTALLI  
6x3,6x2,8

AJOLEIKKURIGREEN CAT

-12,5 hv
-leikkkuupöytä 38”
-6-vaihteinen
-aito amerikkalainen

1490,-

ASEKAAPIT

199,-alk.799,-
PUULIESI

149,- 249,-
PUUTARHATRAKTORIN 
PERÄKÄRRY

9950

AUTOTALLI/
RAKENTAJAN SUOJA

AURINKOSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄ 12V/50W

29950
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Virvonta tai virpominen 
on lasten perinne, jos-
sa käydään pääsiäis-
aikaan koskettamassa 
koristelluilla pajunkis-
savitsoilla toivottaen 
onnea ja terveyttä omai-
sille ja naapureille. 

Sana virvonta on yhtey-
dessä notkeaa oksaa tarkoit-
tavaan virpi-sanaan. Virvot-
taessa pajunkissakimppua 
heilutetaan virvottavan 
edessä ja lausutaan virvon-
taluku eli -loru. Virvottaval-
le annetaan vitsa ja virpoja 
saattaa saada palkkioksi ma-
keisia. Yleisesti käytössä ole-
va virvontaluku on: ”Virvon 
varvon tuoreeks terveeks tu-
levaks vuodeks. Vitsa sulle, 
palkka mulle.” Erilaisia lo-
ruja on kuitenkin useita mui-
takin.  

Alun perin virvonta on 
itäsuomalainen ortodoksi-
seen kristillisyyteen liittyvä 
siunaava palmusunnuntain 
perinne. Pajunoksat siunat-
tiin kirkossa lauantain juma-
lanpalveluksen yhteydes-
sä, jotta niillä voitiin virpoa 
sukulaisille tai perheenjä-
senille palmusunnuntaina. 
Virvonta on tehty Jeesuk-
sen palmunlehvätervehdyk-
sen muistoksi. Se on toimi-
nut siunauksena, terveyden 
tuojana ja pahan karkottaja-

Virvon varvon 
tuoreeks terveeks

na. Pajuissa on vanhastaan 
ajateltu olevan taikavoimaa. 
Suomalais-ugrilaisilla kan-
soilta tunnetaan tapa kar-

Kurenalan kolmatta luokkaa käyvä Siiri Takarautio oli 
palmusunnuntaina ensimmäinen virpoja Korpitiellä Ku-
renalan Honkasenkankaalla. Hän oli itse koristellut 17 
pajunoksaa ja suunnitteli käyvänsä yhtä monessa talos-
sa.

Janette Takarautio ja Aino Ojala saapuivat puolen päivän aikaan. Kumpikin kertoi ol-
leensa virpomismatkalla myös viime vuonna. Ainolle oli äiti ollut auttamassa pajunoksi-
en koristelussa ja Janettea oli auttanut pikkuveli ja äiti. 

Iita-Liina Järvenpää, Toni Tikkanen ja Roope Järvenpää 
olivat virpomismatkalla iltapäivällä. Tonille virpomismatka 
oli uusi asia, kun Iita-Liina ja Roope olivat käyneet virpo-
massa edellisinäkin vuosina. 

kottaa oksanheilutuksella 
pahoja henkiä. Pajunoksa 
annettiin virvotulle virpo-
misluvun päätteeksi ja palk-

ka tultiin noutamaan pääsi-
äislauantaina.

Heimo Turunen

Pilkkikilpailut Liekolammella
Yli-Siuruan metsästysseu-
ran pilkkikilpailut kilpailtiin 
Liekolammella 17.4.2011. 
Melkoinen joukko kokoon-
tui metsästysseuran järjestä-
mään kisaan. Kellon lyödes-
sä kymmenen tuli kilpaan 
osallistuville kiire ja usko-
mattoman ketterin jaloin he 
hajaantuivat lammen jäälle. 
44 miestä, naista ja nappulaa 
uskaltautuivat jäälle. 

Jää oli pinnalta sohjois-
ta ja vettä oli myös joissa-
kin paikoissa. Reiän kairaa-
minen kannatti, sillä saalista 
tuli mukavasti. 

Neljän tunnin pilkkimi-
sen aikana sää oli mitä par-
hain, makkara maistui ja 
kalaa tuli- voiko enempää 
vaatia? 

Kaikki osallistujat palkit-
tiin. Kannatti tulla kauem-
paakin yksin jo tunnelman 
vuoksi. 

Yli-Siuruan metsästysseu-
ra kiittää palkintoihin lahjoi-
tuksina osallistuvia yrityk-
siä. 

Eija Mertala

Tulokset: 
Yleinen:
1. Takkinen Eero 7920g, 2. Stenius 
Mertsi 6235g, 3. Kellolampi Hannu 
4410g, 4. Teivaanmäki Vesa 3950g , 5. 
Talala Juha 3910g, 6. Säkkinen Taito 
2975g, 7. Laakkonen Juha 2125g, 8. 
Raiskio Pertti 1646g, 9. Alho Jukka 
1730g, 10. Tamola Matti 1666g, 11. 
Mahlakaarto Ari 1456g, 12. Mertala 
Esa 1010g, 13. Harju Sauli 424g, 14. 
Iivonen Esa 0,14g.

Naiset
1. Kokko Sirkka 2670g, 2. Poropudas 
Hannaleena 2050g, 3. Siekkinen Kat-
ja 1412g 
Veteraanit:
1. Takkinen Ensio 4060g, 2. Soronen 
Reino 3875g, 3. Stenius Pentti 3660g, 
4. Talala Timo 2295g, 5. Kokko Usko 
1966g, 6. Männikkö Toivo 1570g, 7. 
Soronen Matti 1472g, 8.Holsmtrom 
Paavo 1056g, 9. Konttila Kalevi 886g, 
10. Kaveri Sulo 442g.

Nuoret:
1. Talala Topi 694g, 2. Liekola Hen-
ri 676g, 3. Karppinen Taito 552g, 4. 
Suorsa Teemu 482g, 5. Ylitalo Jani 
428g, 6. Kouva Pekka 90g, 7. Harju 
Ilari 40g, 8. Karppinen Hemmi 0g, 9. 
Kouva Tuomas 0g.
Nappulat:
1. Talala Niilo 442g, 2. Tino Mertala 
0g, 3. Sirviö Aleksi 0g, 4. Sirviö Lee-
vi 0g, 5. Nico Mertala 0g, 6. Juttula 
Teppo 0g, 7. Sirviö Joona 0g, 8. Jut-
tula Emma 0g

Nappula-ikäinen Tino 
Mertalalle kalaa ei tällä 
kerralla tullut, mutta pilk-
kimisen iloa hänkin sai 
kokea. 

Yleiseen sarjaan osallistu-
nut Harju Sauli saaliiksi ka-
laa tuli 424g, sijoitus 13. 

Veteraanien sarjassa 
Matti Monosen saalis 
1472g ja sijoitus 7. 
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Puutarhan kevät on kiireistä
Puutarhayrittäjät Markus ja Sirpa Urmala ovat perustaneet Pudasjärven Puutarha Kukkahuoneen vuonna 1993.

Ajaa hurautan Pudasjärven 
Puutarha Kukkahuoneen pi-
haan perjantaina 15.4. eli vii-
kolla 15, jolloin on kevätvils-
ke on Pudasjärven Puutarha 
Kukkahuoneessa parhaim-
millaan, vaikka ulospäin ei 
siitä mitään tiedä. Koska asi-
akkaiden autoja ei näy, näyt-
tää hiljaiselta. Sen sijaan si-
sällä kasvihuoneissa eletään 
hektistä aikaa. Kun astun si-
sään, löyhähtää trooppisel-
ta tuntuva ilma heti vastaan. 
Kun silmät sulkee, voi ku-
vitella olevansa etelän mail-
la. Mikä ihana työpaikka, jos 
saisi olla siellä silmät kiin-
ni… 

Puutarhayrittäjä Markus 
Urmala toivottaa tervetul-
leeksi jutun tekoon ja esitte-
lee kasvihuoneet sekä kertoo 
puutarhan toiminnasta. 

Urmala kertoo, että vii-
kolla 10 siivottiin kasvihuo-
neet ja viikolla 12 piti olla tai-
met kasvatuslaatikoissaan. 
Taimet tulevat valmiiksi idä-
tettynä kylvölaatikoissaan 
ja siirretään pieniin, mustiin 
kasvatusruukkuihin, jotka 

on syksyllä laitettu valmiiksi 
lavoille kevättä odottamaan. 
Eli tavallaan urakkahommaa 
on kasvienkin kasvatus ja 
kukin tekee tahollaan oman 
erikoisalueensa. Yksi kylvää, 
toinen kasvattaa ja me asiak-
kaat saamme sitten nauttia 
valmiista tuotoksesta. 

-Nyt on tullut kolmen la-
jikkeen Trixi-taimet, joka 
tarkoittaa että samaan ruuk-
kuun on istutettu kolmea eri 
lajiketta, esimerkiksi petuni-
aa, miljoonakelloa ja rauta-
yrttiä, toisiinsa sointuvin vä-
rein. Asiakas saa valmiiksi 
sommitellun asetelman val-
miina, kertoo Urmala ja jat-
kaa että puutarhalta saa ke-
säkukkien lisäksi siemenet, 
taimet, perennat, monivuoti-
set pensaat, puita havupuis-
ta omenapuihin. 

-Myös apulannat, mullat, 
kasvinsuojeluaineet, sääs-
kenpyytäjät ja –karkoittajat. 

Tässä välissä kasvihuo-
neeseen pyyhältää kiireiset 
Sirpa Urmala ja Maria Pie-
tilä. He eivät juuri ehdi kii-
reiltään työtään kommen-

toimaan. Sirpa huikkaa että 
laita siihen lehteen että asi-
akkaat ovat tervetulleita, 
palvelemme heitä mahdolli-
simman hyvin. 

–Oman paikkakunnan 

palvelujen turvaamiseksi 
paras tapa on käyttää oman 
paikkakunnan palveluja.

Itse ostin vuosi sitten kak-
si äitienpäiväruusua Pudas-
järven puutarhasta ja laitoin 
ne heti ulos suuriin ruukkui-
hin. Kukkimisen päätyttyä 
leikkasin kukinnot (katsoin 
netistä miten pitää leikata) 
ja ruusut intoutuivat kukki-
maan syksyn pakkasiin asti 
suurin komein kukin. 

Nyt, kun oman pihan lait-
to on ajankohtainen, kyselen 
aitataimista. Olen huoman-
nut, että kuusiaita näyttäisi 
olevan suosiossa Pudasjär-
vellä. Onhan se oikein hoi-
dettuna tosi kaunis ja mikä 
parasta - aina vihreä.

Markus Urmala kertoo, 
että kuusiaitaa pitää alkaa 
leikata heti istuttamisen jäl-
keen ihan pienenä. Aluk-
si leikataan laidoilta, ja kun 
kuusi on siinä korkeudessa 
mikä siitä halutaan, aletaan 
leikata latvakasvaimista. 

–Vanha tuttu orapihlaja-
aita on myös ihan hyvä, se 
kasvaa varmasti täällä, sitten 
on vapaasti kasvavia, jota ei 
tarvitse leikata, esimerkiksi 
koristeaaronia, jossa on upea 
ruska.  Sireeni on myös hyvä 
aidanteena. Se kukkii toisen 
vuoden versoihin, joten jos 
leikkaa, ei tule kukkiakaan.

Kuulen myös että Pudas-
järvellä menestyvät oman-
puut, kun valitsee lajikkeen 
oikein, sekä monet arkoina 
pidetyt kasvit. Pihan pienil-
maston pitää vain olla kun-
nossa, neuvoo Markus Ur-
mala. 

Pienilmasto tarkoittaa 

alueen kasvillisuuden lähel-
lä olevien ilmakerrosten il-
mastoa. Siihen vaikuttavat 
maaston muoto, kasvilli-
suus, vesistö, rakennukset ja 
pihan rakenteet, esimerkik-

si aita. Suotuisa pienilmas-
to lisää kasvien ja luonnon 
monimuotoisuutta pihalla ja 
puutarhassa. Jos pienilmas-
to on suotuisa, myös arem-
mat kasvit menestyvät. Me 
maallikot kai puhumme sil-
loin suojaisesta pihasta, kun 
se tarkoittaakin pihan hyvää 
pienilmastoa.

Eila Lahtinen

Markus Urmala esittelee uutuutta, jättiamppelia, jossa on 
useampi kukkalajike suuressa ruukussa. Pääasiassa mil-
joonakelloja, tirxitaimia ja  surfipetunian pistokkaita.

Taimet tulevat valmiiksi idätettyinä kylvölaatikoissaan.

Pudasjärven puutarhalta 
hankittu kevään 2010 äi-
tienpäiväruusu kukki vielä 
syyskuussa. Kuva kirjoitta-
jan omasta pihasta.

Hanhiojan ampumaradalle on palkattu huoltomies joka 
toimii samalla radan toiminnan valvojana. Rata on nyt 
yleisesti auki kaikille harrastajille tiistai ja torstai iltaisin 
klo 14.00 – 20.00 aina13.9.2011 saakka. 

Ammunta radalla tulee suorittaa ohjeistuksen mukai-
sesti. Myös ampumataulujen tulee olla normaaleja hirvi- 
tai luodikkotauluja, jotka voi nitojalla tai nastoilla kiin-
nittää luodinkeräysloukkuihin. 

Hanhiojan ampumaradalla on suoritettu ympäristö-
luvan mukaiset tarkastukset eikä estettä toiminnalle ole. 
Kaikkien tulee kuitenkin noudattaa ympäristöluvassa 
määriteltyjä ohjeita.

Toiminta radalla jatkuu luotilajeissa sekä haulikko-
lajeissa. Kivääriradalle olemme asentaneet niin sanotut 
luotiloukut neljä kappaletta, joihin luotijäte kerätään. 
Myös pistooliradalla on kaksi loukkua. 

Rakennamme kesän aikana myös pienoishirviradan 
vaunuun luodinkerääjän, jolloin rata voidaan ottaa jäl-
leen käyttöön.

Penkkaan ei saa 
edelleenkään ampua
Penkkaan ei saa ampua millään aseella. Ainoan poikke-
uksen tekee hirvimerkin ammutusrata, jossa saa ampua 
liikkuvaa taulua ampumaseuran omina harjoitusiltoina. 

Ympäristöluvan ehdoissa mainittu ampumaradan ai-
taaminen on tehty. Lisäksi radalle johtavalle tielle on lai-
tettu lukittava portti. Seuran jäsenet voivat lunastaa avai-
men omakustannushintaan, jolloin heidät opastetaan 
radan käyttöön. He toimivat myös ammunnan valvojina 
radalla tapahtuvissa harjoituksissa.

Haulikkolajeissa saa käyttää ainoastaan rautahauleja 
ja niistä on annettava kaksi kuukautta ennen käyttöä tuo-
teturvallisuusselostus (täytyy pyytää kauppiaalta) kau-
pungin ympäristösihteerille. Radalla saa siis käyttää vain 
ympäristösihteerin hyväksymiä haulikonpanoksia ja sa-
moin on kiekkojen laita. Omia kiekkoja radalle ei saa vie-
dä, vaan käytetään ainoastaan ampumaseuran ostamia 
kiekkoja. (Lupaehtojen vastainen toiminta on rangaista-
va teko, josta luvan rikkoja on henkilökohtaisessa vas-
tuussa) Hyviä harrastushetkiä toivottaen

PuA Rhy

Juhannusaattona, juhannuspäivänä, 
ja muina juhlapyhinä radan käyttö on kielletty.

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys ja 
Pudasjärven Ampujat

ry järjestää metsästys-seurojen väliset
sekä pitäjänmestaruus ammunnat 

tulevana kesänä 30.7.2011 

Hanhiojan ampumaradan aukioloajat: 
 

Maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 21.00
Lauantaina klo 8.00 – 18.00
Sunnuntaina klo 10.00 – 18.00
(mielellään vasta 12.00 alkaen)

Huoltomies valvoo 
Hanhiojan 
ampumaradan 
toimintaa

Vasemmistoliiton kannatus Pudasjär-
vellä ja Oulun vaalipiirissä säilyi en-
nallaan, jopa hieman vahvistui, siitä kii-
tos äänestäjilleni ja vaalityöntekijöille. 
Tästä on hyvä jatkaa kohti kunnallis-
vaaleja.
Onnittelut Karille Perussuomalaisille!

Paavo Tihinen

Kiitos! 



10 nro 16PUDASJÄRVI lehti

Keskusta ja Perussuomalaiset keräsivät 
eniten ääniä Pudasjärvellä
Pudasjärvellä kävi eduskun-
tavaaleissa äänestämässä 
4342 henkilöä. Äänestysikäi-
siä on 7517, joten äänestys-
prosentiksi tuli 58,3, joka on 
jonkin verran alle edellisten 
eduskuntavaalien 63,4 pro-
sentin äänestysvilkkautta 
sekä huomattavasti alle val-
takunnallisen äänestyspro-
sentin 70,4. Eniten Pudas-jär-
veltä sai ääniä Keskusta 42,2 
%, Perussuomalaiset 32,9, 
Vasemmistoliitto 10,9, SDP 
5,0, Ko-koomus 4,4, Vihreät 
2,5 ja KD 1,3 prosenttia. 

Ehdokkaista eniten sai 
Pudasjärveltä ääniä perus-
suomalaisten pudasjärvinen 
ehdokas Kari Tykky-läinen 
1070. Taivalkoskelainen Nii-
lo Keränen 842, Mirja Vehka-
perä 308, Paavo Tihinen 304, 
Antti Rantakangas 171, Ta-
pani Tölli 156 ja Tuomo Hän-
ninen 111. Muut ehdokkaat 
jäivät alle sadan ää-nen. 

Pudasjärveltä oli kaksi eh-
dokasta. Perussuomalaisten 
Kari Tykkyläinen sai kaikki-
aan ääniä 2841 ja Vasemmis-
toliiton Paavo Tihinen keräsi 
400 ääntä. 

Äänestäjiä valui  
pikkuhiljaa 
Ervastin, Jaurakan ja Puhok-
sen äänestysalueen vaalipai-
kalla Paukkerinharjun enti-
sellä koululla oli rauhallinen 
tunnelma varsinaisena vaali-
päivänä sunnuntaina. Valta-
kunnallisesta ”kohuvaalista” 
ei ollut mitään havaintoa.

-Ihmiset ovat käyneet 
pikkuhiljaa äänestämässä. 
Päivä ei ole poikennut edel-
lisistä vaaleista, vaali-lauta-
kunnan puheenjohtaja Erkki 
Hyttinen kertoi.

Kello 13 jälkeen Paukke-
rinharjun entisellä koululla 
äänestysprosentti nousi yli 
puolen 52:een pro-senttiin. 
Äänestysvilkkaus oli lisään-
tynyt niukasti edellisiin vaa-
leihin verrattuna.

Perinteiseen tapaan var-
sinaisena vaalipäivänä kou-
lulla äänestäneet Jukka Hal-
likainen ja Airi Haikara 
kertoivat, että valinta oli täl-
lä kertaa molemmilla ”tuttu 
ja turvallinen”.

-Olen seurannut vaalikes-
kusteluja tiiviisti. Tentit oli-
vat hyviä ja ehdokkaat py-
syivät asialinjoilla, Jukka 

kertoi. Oman ehdokkaan lä-
pimeneminen oli kuitenkin 
tässä vaiheessa pieni arvoi-
tus: -Mikään ei ole varmaa.

Airi Haikara puolestaan 
kertoi, että vaalitenttien seu-
raamiset jäivät hänellä vä-
hemmälle. 

–Minulla on sama varma 
ehdokas. Uskoisin, että hän 
menee läpi.

Hirvaskoskella  
hiljainen iltapäivä
Syötteen, Iinattijärven ja Hir-
vaskosken äänestysalueen 
äänestyspaikalla Hirvaskos-
ken koululla oli turhankin 
hiljaista sunnuntaina kello 
14 aikaan. Vaalilautakunnan 
puheenjohtaja Antti Holm-
ström oli hieman huolissaan 
alueen äänestysaktiivisuu-
desta.

-Ennakkoääniä annettiin 
seitsemän prosenttia enem-
män kuin viime vaaleissa. 
Tämä päivä on kui-tenkin 
ollut hiljainen. 446 äänestä-
jää pitäisi käydä, mutta nyt 
ollaan vähän alle sadan. Ole-
tin, että olisi vilkkaampaa. 
Liikettä pitäisi kohta tul-
la, Antti Holmström sanoi 
ja viittasi illansuun bussilii-
kenteeseen, joka yleensä tuo 
myös äänestäjiä.

Martta Vikström vaalilau-
takunnasta arveli, että pitkät 
matkat voivat vaikuttaa ää-

Tästä ääntenlaskenta alkoi
Pudasjärven ääntenlaskenta alkoi sunnuntai-iltana tarkkaan klo 20.00 kaupungintalolla, kun vaali-lautakunnan pu-
heenjohtaja Reijo Talala (kesk.) ja Tapio Pohjanvesi kaatoivat vaaliuurnan pöydälle. Ensimmäisenä ehti ääniä käsit-
telemään Eila Puurunen.

Paukkerinharjun entisellä koululla oli äänestämisessä 
rauhallista sunnuntaina päivällä. Vaalilauta-kunnan jä-
senet Siiri Orreveteläinen, Pirkko Kokko, Marja Pesälä, 
Juho Kellolampi ja takana Erkki Hyttinen puheenjohtaja 
ja Antero Kokko vaaliavustaja.

nestysaktiivisuu-teen. 
–Kaikki eivät lähde kylil-

tä matkaan, hän sanoi.
Hirvaskosken koululla 

äänestämässä käynyt Eeva-
Liisa Niskasaari kertoi, että 
valinta oli tällä kertaa help-
po, eikä vaalikeskustelut 
vaikuttaneet päätökseen. 

–Toivottavasti ehdokkaa-
ni pääsee läpi, Niskasaari 
sanoi ja kertoi, että äänestä-
minen on hänelle it-sestään 
selvyys: -Ei sitä pysty koto-
na vaikuttamaan.

Siuruassa vilkasta 
aamupäivällä
Siuruan työväentalolla ää-
nestäjiä oli vilkkaimmin liik-
keellä heti aamupäivästä. 
Kello 18 mennessä oli käy-
nyt antamassa äänensä 85 
äänioikeutettua. Vaalitoimit-
sija Pekka Määtän mukaan 
äänestäjiä oli liikkeellä nor-
maalia enemmän, mikä joh-
tunee poikkeuksellisen mie-
lenkiintoisesta tilanteesta ja 
osaksi tietenkin myös kau-
niista vaalipäivän säästä. 
Kelirikkoinen tiekään ei ol-
lut este äänestäjille.

-Nuoret olivat myös liik-
keellä innokkaasti, Määttä 
totesi.

(ht)

Antti Holmström, Martta Vikström ja Lauri Marikainen toi-
voivat äänestäjien määrän lisääntyvän illansuussa.

Kiintymys 
käsitöihin 
suvunperintönä

- Olen läpi elämäni teh-
nyt käsitöitä. Aiemmin om-
pelin itselle ja lapsille vaat-
teita, Pudasjärven Invalidien 
sihteeri-rahastonhoitajana-
kin toistakymmentä vuot-
ta toiminut Terttu kertoo. 
Tällä hetkellä tuotteina ovat 
muun muassa letti-liisoja, 
pussipirkkoja, noita-akko-
ja, painettuja tyyny-, laude- 
ja esiliinoja, patakintaita, jy-
vätyynyjä sekä huovutettuja 
lakkeja ja lapasia.

Alpo puolestaan aloitti 
käsitöiden teon myöhemmin 
eli 1990-luvun puolivälissä.

-Nuorempana ei oikein 
jäänyt aikaa käsitöille. Nyt, 
kun on tullut aikuisemmak-
si, niin illalla töiden jälkeen 
on näihinkin aikaa ja intoa 

Yhteisestä hyllystä löytyy myös rekka-autoja, jotka ovat 
kysyttyjä.

Alpon tekemät pyssyt saa-
vat poikien ”silmät kiiltä-
mään”. 

Terttu kertoo, että noita-
akat ovat ajankohtaisia 
lahjoja näinä päivinä. 

riittänyt, Alpo toteaa. Hänen 
tuotteinaan on erilaisia leik-
kikaluja, kuten autoja, tukki-
rekkoja, pyssyjä, moottorisa-
han ja hevoskärryjä. Lisäksi 
myynnissä on linnunpönt-
töjä, ruokinta-automaatteja 
ynnä muuta.

Sekä Terttu että Alpo ovat 
myyneet omatoimisesti tuot-
teitaan sekä toimittaneet te-
kemiään käsitöitä myyntiin 
muun muassa AarreArk-
kuun, jonka toinen yrittä-
jä Heli Kemppainen kertoo, 
että Tertun ja Alpon työt 
ovat menneet hyvin kau-
paksi. Paikallisilta harraste-
lijoilta toivotaankin pieniä 
Pudasjärvi-aiheisia matka-
muistoja, joille myös olisi 
kysyntää.

Pudasjärveläiset sisarukset Terttu Ruottinen ja 
Alpo Simonen ovat innokkaita käsityöntekijöitä 
ja tekevät tuotteita myyntiin. He kertovat kiin-
tymyksensä käsitöihin tulleen verenperintönä, 

sillä sisarusten isä oli todella innokas 
käsityöihminen.
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Suuri joukko perehtynyt 
viulun saloihin
Viulunsoitonopettaja Anu 
Sorja on opettanut viulun-
soittoa Pudasjärven kan-
salaisopistossa yli kahden-
kymmenen vuoden ajan. 
Itse hän aloitti viulun soit-
tamisen vuonna 1969. Tämä 
tie johti hänet Kuopin kon-
servatorioon sekä Sibelius-
Akatemiassa täydentämään 
opintoja vuonna 1988 Suzu-
ki-menetelmään perehdyttä-
vällä kurssilla ja sitä kautta 
edelleen ammattiin musiikin 
parissa.

–Tällä hetkellä olen pää-
toiminen Kuusaman musiik-
kiopiston viulunsoitonopet-
taja. Olen opettanut myös 
Kuopion ja Joensuun konser-
vatorioissa sekä soitin viulua 
Kuopion kaupunginorkeste-
rissa, sanoo Anu Sorja.

Sorja soittaa lisäksi myös 
erilaisissa kamarimusiikki-
orkestereissa sekä tietysti 
oppilaidensa kanssa. Tietys-
ti soitonopettajan elämään 
kuuluu olennaisena osana 
myös kuunteleminen.

–Kuuntelen hyvin paljon 
erilaista musiikkia, eikä mu-

siikkimakuni siis rajoitu ai-
noastaan klassiseen.

Aikuinenkin  
voi aloittaa  
soittoharrastuksen
Kansalaisopistossa Sorja ve-
tää tällä hetkellä viulunsoi-
ton Suzuki-ryhmää, johon 
pääsee mukaan ilmoittau-
tumalla lukuvuoden alussa. 
Moni lapsi tuleekin sinne en-
siksi oppimaan viulunsoiton 
alkeita.

–Soitettuaan aikansa Su-
zuki-ryhmässä voi innostus 
viedä nuoren soittajan mu-
kanaan. Silloin tulee usein 
halu päästä mukaan taiteen 
perusopetukseen, mihin täy-
tyykin sitten erikseen pyr-
kiä, sanoo Sorja.

Nuorimmat viulunsoiton 
kansalaisopistossa aloittavat 
ovat iältään 4-5-vuotiaita. 
Tämä ei silti suinkaan tarkoi-
ta sitä, etteikö soittoharras-
tusta voisi aloittaa vaikka ai-
kuisiällä.

–Tällä hetkellä vanhin 
kansalaisopiston viulunsoi-

tonoppilaistani on neljäkym-
mentävuotias. Kuitenkin jos 
kiinnostusta ja intoa löy-
tyy, niin soiton voi aloittaa 
omaksi ilokseen vielä vaikka 
satavuotiaana.

Verrattaessa viulunsoit-
toharrastusta mihin tahansa 
muuhun harrastukseen, niin 
ainakaan aloitus kustannuk-
sien ei pitäisi olla mikään 
kynnyskysymys. Jos ostaa 
oman viulun, saa sellaisen 
omakseen kolmella neljällä 
sadalla eurolla. Lisäksi har-
rastaja joutuu maksamaan 
kansalaisopiston lukukau-
simaksun sekä muutaman 
kymmenen euron verran 
soittomateriaaleista.

–Jos musiikkia ajattelee 
ihan vain harrastuksena, niin 
se kehittää ihmistä monella 
tapaa. Soittaminen kehittää 
tietysti sävel- ja esteettistä 
tajua sekä sorminäppäryyt-
tä. Lisäksi se parantaa kes-
kittymiskykyä ja on usein 
ihmisellä myös erittäin tera-
peuttista toimintaa.

Jukka Miettinen

Lasse Aaltonen opastamassa ATK:n saloja. Oikealla juuri 80-vuotis päiviään viettänyt 
Tapani Karvanen, joka kertoi tarvitsevansa ATK-taitoja muun muassa pankkiasioita toi-
mittaessaan. Kuva Ensio Koivula.

Pudasjärven kansalaisopisto 
on tarjonnut tänäkin kevää-
nä seniorikansalaisille mah-
dollisuuden perehtyä tie-
tokoneen käytön alkeisiin. 
ATK-opetuksesta kiinnostu-
neet ikäihmiset ovat voineet 
valita, osallistuvatko ope-
tukseen aamulla vai iltapäi-
vällä.

–Kurssilaisia on kerran 
viikossa kokoontuvissa ryh-
missä yleensä noin kaksitois-
ta. Kursseille ilmoittautumis-
vaiheessa aamuyhdeksältä 
kokoontuvan ryhmän pai-
kat täyttyivät ensiksi, sanoo 
kansalaisopiston ATK-kurs-
sien vetäjä Lasse Aaltonen.

Syynä tähän on tietysti 
se, että eläkeläisillä on halu 
ja mahdollisuus tulla opis-
kelemaan silloin, kun muut 
ovat töissä. Siitä huolimatta, 
että kurssit on tarkoitettu lä-
hinnä eläkeläisille, on niihin 

ATK-opetusta senioreille
osallistuvien ikähaitari laaja.

–Eläkkeellehän ei jäädä 
pelkästään iän takia. Meidän-
kin kursseillemme osallistuu 
myös sairas- tai varhaiseläk-
keelle jääneitä pudasjärveläi-
siä. Nuorimmat osallistujista 
ovat olleet noin 50-vuotiaita 
ja vanhin jo 80-vuotias.

Tekstinkäsittelyllä 
aloitetaan
ATK-kursseilla lähdetään 
liikkeelle aivan perusteista. 
Tämä on välttämätöntä sii-
täkin syystä, että kursseille 
osallistuu ihmisiä, joille kyse 
on todellakin ensikosketuk-
sesta tietokoneiden maa-
ilmaan Ensimmäinen asia 
sen jälkeen, kun tietokone 
on saatu käynnistettyä, on 
Word-ohjelman avaaminen.

–Kurssilaiset pääsevät 
heti ensimmäisellä tunnilla 

kirjoittamaan tekstiä, koska 
kyse on tietokoneiden käy-
tön kannalta keskeisestä pe-
rusasiasta. Jos kurssilainen 
ei ole aikaisemmin ollut tie-
tokoneiden kanssa tekemi-
sissä, saattaa hiiri olla hänel-
le työvälineenä outo ja sen 
käyttöä pitää erikseen har-
joitella, toteaa Aaltonen.

Kurssin aikana opitaan 
tietysti myös käyttämään in-
ternetiä ja tietokoneen apu-
ohjelmia sekä tallentamaan 
ja tulostamaan tiedostoja.

–ATK-kurssille kannattaa 
osallistua, koska tietokone 
tarjoaa paljon erilaisia mah-
dollisuuksia tehdä ja toimia. 
Kaiken sen perustiedon op-
pii huomattavasti helpom-
malla kurssin aikana kuin 
pähkäilemällä kotona itsek-
seen.

Jukka Miettinen

Näillä sanoilla kuvasi Karhu-
pajan opiskelija-harjoittelija 
Henna reissuamme Ouluun. 
Nuorisotoimen ja Karhupa-

Rajoja ylittävä reissu
jan yhteistyönä järjestettiin 
kevään alkajaisiksi ja pitkän 
työteliään talven päättäjäi-
siksi virkistys- ja uuden op-

pimiskokemusten hankinta-
matka Oulun keilahalliin ja 
Karting Centeriin.

Rajoja ylitettiin ja mielen-
kiintoisia asioita opittiin sii-
nä mielessä, että molemmat 
toiminnalliset tutustumis-
kohteet olivat osalle nuoris-

ta käymättömiä ja kokemat-
tomia paikkoja. Keilaamisen 
pyöriviin kuvioihin sisälle 
opasti meidät asiantuntevas-
ti projektipäällikkö Tarja Väi-
sänen. Monelle meistä oli it-
setuntoa kohottavaa havaita, 
että osaa saattaa keilapallon 

Osalla porukasta keilai-
lu oli uusi kokemus Oulun 
keilahallissa.

matkaan niin, että tulokse-
na oli täyskaato. Positiivisen 
onnistumiskokemuksen saa-
minen aina silloin tällöin on 
omiaan tuomaan voimia ja 
uskoa itseen muissakin asi-
oissa myöhemmin. Kun on 
kerran uskaltanut ylittää ra-
jansa ja kokeillut uutta teke-
mistä vieläpä onnistuen tu-
loksessa, on todennäköinen 
mahdollisuus onnistua tule-
vaisuudessa vielä suurem-
massakin haasteessa.

Karting Center tarjosi 
puolestaan monelle meistä 
kokemuksen siitä, ettei au-
tolla ajaminen ole mutkai-
sella taipaleella ohjattavuu-
dellaan voimia vaativalla 
autolla mikään helppo nak-
ki. Normaaliin autoon tottu-

neelle tai autolla erittäin vä-
hän ajaneelle ajotuokio oli 
opin paikka. Karting Cente-
rissä opetettiin ja opittiin it-
sehillintää ja kohteliaita lii-
kenne- ja muitakin toisten 
huomioon ottamisen tapoja 
ja sääntöjä. Useimmilla ihmi-
sillä on luonnostaan kilpai-
luvietti, joka sai tyydyttyä 
radalla kavereiden kanssa 
sompaillessa. Terve kilpailu 
kasvattaa luonnetta, voiton 
tai onnistumisen kokemuk-
sen saaminen lisää halua 
onnistua muuallakin kuin 
Karting-radalla, opettaa 
nöyryyttä ja kärsivällisyyttä, 
jos ei heti saavutakaan voit-
toisaa tavoitetta ja synnyttää 
aitoa ilon tunnetta toisenkin 
menestyksestä.

Matkalla olleiden yksi-
mielinen arvio matkasta oli 
kiitettävä.

Sointu Veivo
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MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

HENKILÖ-
KOHTAISTA

VUOKRATTAVANA

SEKALAISTA

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

Palveluhake-
misto on 
edullista 

ilmoitustilaa!

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

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

VUOKRATTAVANA

Rullasukset SKIKET (ilmakumi), 
kuin uudet. Hint a 100€. Puh. 040 
530 9748.

Skike V07:t valmiiksi säädettynä  
ovh - 50 %. Yamaha PSR-170 
sähköurut, tarjoa. Tunturi F-200 
kuntopyörä, tarjoa. Puh. 040-
5071294. 
 
Hanuri nuorisokoko, 3 äänikertaa, 
pianokoskettimet. Erittäin siis- 
ti ja hyväkuntoinen kaunis loimuvä- 
rimaalaus. Pudasjärven keskus- 
tassa . Hintapyyntö 250€, puh. 
040 508 4673.

Sinä yksinäinen, vapaa 58-64v. 
mieshenkilö. Pidät mökkeilystä, 
luontoon liittyvistä harrastuksista 
ja tanssitaitokin olisi kiva. Jos 
olet kiinnostunut, ota yhteyttä 
samanlaiseen yksinäiseen nai- 
seen 60+v. Vast. Pudasjärvi-
lehden toimitukseen Toritie 2 
Nimim. Maisa.

Saunallinen yksiö Pudasjärven 
keskustassa lähellä palveluita, 
ensimmäisessä kerroksessa, lasi- 
tettu parveke. Puh. 0440 831 
618.

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

p. 0400 512 997

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Vuokrattavana toimisto / yksiö
varasto / hallitilaa 
puh. 0400 389 004

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

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

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit

PURKUOSAT UUDET OSAT

Lapin Auto-Osa Oy

Avoinna ma-pe 8-17

TOIMITUKSET KOKO MAAHAN

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Kuomullinen h-auton peräkärry. 
Lavan koko 135 x 200. Siisti. Hinta 
1000€, puh. 044 582 2015.

Fiestan peltivanteet 4kpl. H. 80€ 
Käy myös 206 Peugeotiin. Puh. 
040-3766628 

Omakotitalo Lakarin alueelta. Puh 
040 502 0176

MB 200 D vm. 87 katsastettu. 2R. 
soitin vetokoukku. Ei vikoja. Hp
1070€  puh 0440-923946

13” Kesärenkaat. Hp 60€, puh 
0440-923946

Halutaan vuokrata 
huone, pieni yksiö tai edullinen 

alivuokralaisasunto 
Pudasjärveltä tai sen lähistöltä. 

HALUTAAN VUOKRATA

Halutaan ottaa Abban ja Sou-
vareiden musiikkia. P. 044 251 
3289

Pirtin pöytä ja penkit, täytetyt 2 
lokkia ja 1 siili. p. 044 251 3289

Lähes käyttämätön saumuri. 
P. 040 709 4583

ILMOITA ILMAISEKSI!

Asuntoa käytetään kaksi – neljä kertaa 
viikossa tapahtuvaan yöpymiseen.
Ystävälliset vastaukset mieluummin 

sähköpostiosoitteeseen: askokurki@gmail.com 
tai puh. 0440353581
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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

Välityspalkkio alk. 1230€ (sis. alv. 23%)

Oletko myymässä tai vuokraamassa?
SOITA JA TILAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

Oulun AsuntoTori  puh. 050 345 3680

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO
Juha Asikainen

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

KANSALAISOPISTOLLA TAPAHTUU
KEVÄTTAPAHTUMIA
KANSALAISOPISTON OPISKELIJAILTA
TI 26.4.2011 klo 19.00 Seurakuntatalolla
Opiston musiikin opiskelijoiden esityksiä. Vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

YHDESSÄ ELÄMÄÄN -ILTA
TI 26.4.2011 klo 17.30 alk. SALIKISSA
Mukana Anne Eskelinen. Ilmoittautumiset 21.4. mennessä, 
puh. 0440 - 849 799

OPISTOLAISKUNNAN VAPPURIEHA
TO 28.4.2011 klo 18.00 Salikissa
Tarjolla munkkeja ja simaa! 
Opiston opettajat ja opiskelijat tervetulleita!

SUKKATANSSIT
PE 6.5.2011 klo 18.00-21.00 Salikissa
Buffetin tuotto flyygelirahaston kartuttamiseksi. Tervetuloa!

ROCK-KONSERTTI - esiintyy mm. DARNAKE
SU 15.5.2011 klo 17.00 Salikissa
Buffetin tuotto veteraanien hyväksi. Ei pääsymaksua. 
Päihteetön tapahtuma. Tervetuloa!

KEVÄTKONSERTTI
VETERAANIEN KUNNIAKSI SU 22.5.2011 klo 17.00

Kansalaisopiston opistolaiskunnan 
KEVÄTNÄYTTELY ”KAUNISTA KÄSILLÄ” 
kirjastossa ja Pudikissa 27.4.2011 saakka.  Tervetuloa!

LEIRITOIMINTA
LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄRYHMÄN YÖLEIRI 
PE-LA 22.-23.4.2011
alk. pe klo 16.00, päättyy la klo 16.00.  Harjoitellaan ”Liisa Ihmemaassa” 
-näytelmää.  Ohjaaja Kaarina Nevanperä ja nuoret. 
Tiedustelut puh. 040 - 5423 184. 
Näytelmän esityspäivä su 29.5.2011 klo 15.00 Salikissa.

110045 VIULULEIRI
LA 21.5.2011 klo 10.00-17.00 
8 t/30 € AUDITORIO/Teija Laitila, Marjut Kossi
Tiedustelut Reijo Kossi, puh. 0400 - 646 132.

110044 PUHALLINLEIRI
LA 21.5.2011 klo 10.00-17.00 8 t/30 €
MUSIIKKISTUDIO/Tuomo Honkanen
Tiedustelut Reijo Kossi, puh. 0400 - 646 132.

110022 TAEKWONDO-LEIRI
35 € (tai 1 pv 20 €) LIIKUNTAHALLI
20.-22.5.2011, PE 17.30-21.00, LA 10.00-21.00, 10.00-18.00
Ohjaajina Mikko Allinniemi ja Janne Ahonen sekä apuopettajat. Kurssimaksu 
sisältää 5 euron uintimaksun ja yöpymisen. 
Ruokailumaksu 13 €/pv. 
Erityisruokavaliotoiveet sähköpostitse jaana.taskila@pudasjarvi.fi

KURSSITOIMINTA
110019 GOLF-KURSSIN kokoontumispäivät
LA 21.5. ja 28.5.2011 klo 10.00-17.00 GOLFKENTTÄ/Jari Sorja

110050 KARAOKEKURSSI
29.4.-20.5.2011, PE 18.00-20.15
9 t/22 € MUSIIKKISTUDIO/Reijo Kossi

110006 RAKUKERAMIIKKA
2.-21.5.2011, MA ja KE 17.00-21.00, LA 9.00-15.00
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman

110116 PAJUTYÖKURSSI - LIVO
12 t/20 € LIVOKAS/Seija Vuolanto
TO 5.5.2011 klo 18.00-21.00, LA 14.5.2011 klo 10.00-16.30 
Ensimmäisellä kerralla tehdään pieniä harjoitustöitä ja suunnitellaan var-
sinaista työtä. Mukaan pari kourallista oksattomia pajunvitsoja ja oksasak-
set, jos kotoa löytyy. Toisella kertaa varsinainen pajunpujontapäivä; tehdään 
amppeleita ja erilaisia pihakoristeita.

110113 KARHUNVEISTOKURSSI - LIVO
20 t/22 € LIVOKAS
Karhunveistoviikolla 18.-21.5.2011 Livokkaassa. Opettajina Kari Tykkyläinen 
ja Timo Nevalainen. Livokkaalle erillinen Karhunveistoviikon osallistumis-
maksu. Tiedustelut puh. 0400 - 634 325, Ilmoittautumiset kurssille 7.5.2011 
mennessä Livokkaaseen
puh. 050 - 5520 280.

110032 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
7.5.2011, LA 9.00-17.00
8 t/42 € AUDITORIO/Ville Nevala, Nevital Oy
Huom! Päivä muuttunut. Sitovat ilmoittautumiset 28.4.2011 mennessä.

110043 VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS
 JÄRJESTYKSENVALVOJILLE 
JA MUILLE ASIASTA KIINNOSTUNEILLE
12 t/25 € SALIKKI/Janne Ahonen
PE 13.5.2011 klo 17.00-21.30, LA 14.5.2011 klo 10.00-15.00
Sitovat ilmoittautumiset 3.5.2011 mennessä.

110020 KESÄNYRKKEILY
15 t/23 € SALIKKI/Janne Ahonen
1.6.-3.8.2011 KE 18.00-19.00

110021 KESÄTAEKWON-DO
20 t/23 € SALIKKI/Janne Ahonen
1.6.-3.8.2011 KE 19.00-20.30

110052 KESÄZUMBA
15 t/25 € SALIKKI
2.6.-4.8.2011 TO 18.30-19.30

KESÄN ABIKERTAUSKURSSIT
Kursseille ilmoittautuminen lukiolle tai kansalaisopistolle

RUOTSIN ABIKERTAUS
36 t/42 € RIMMIN KIELISTUDIO
18.-20.7.2011 MA-KE 9.00-16.00

ENGLANNIN ABIKERTAUS
36 t/42 € RIMMIN KIELISTUDIO
26.-28.7.2011 MA-KE 9.00-16.00

MATEMATIIKAN ABIKURSSI
36 t/42 € RIMMINKANKAAN LUKIO
21.-25.7.2011 MA, TO, PE 9.00-16.00

KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4 puh. 040 - 8266 431 ja 040 - 5088 490 Opetus- ja sivistysjohtaja/kansalaisopiston rehtori Juha Valta puh. 040 - 8266 629 
Kursseille voi ilmoittautua myös sähköpostitse: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
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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!

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/
aktiviteetit/viikko-ohjelma/  
Kurenkoskessa: 22.4. Ässät lippu, 23.4. Pauli Haapalainen & Maxi-
mus, 30.4. Romeot lippu.
Hotelli Iso-Syöte: 21.4. Fintelligens, 22.4. Eini & Boogie.
Bingo Hetepirtillä la 30.4.klo 14.00. Järjestää Hetekylän Nuoriso-
seura ry. 
Katariina Kuukasjärven akvarelleja näyttely 1.4.-27.6. Syöt-
teen Luontokeskuksessa.
Kansalaisopiston kevätnäyttely kaupunginkirjastossa ja Pudikis-
sa 4.4.-27.4.
Tanssit Hetepirtillä pitkänäperjantaina 22.4.2011 klo 21-01. Esiintyy 
Tukkijätkät. 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.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Kokkokylässä 
Marjatta Tuomaalalla torstaina 28.4.2011 klo 19.00.
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
Match Show Ranualla 30.4. klo12 Peurantie 1. Ilmoittautuminen 
alkaa 11.00. Rokotustodistukset mukaan! lisätietoja http://www.
ranuakk.suntuubi.com/?cat=30
Pudasjärven Olokkari kokoontuu seuraavan kerran 5.5 klo 18.00 
alkaen pikku-nuokkarilla. Kokoontuminen aina parillisen viikon tor-
stai-iltaisin 18.00 alkaen. Vertaistukea yhden vanhemman perheille.
Lisätietoja Merviltä 040 961 7921.
Hyvän Olon Messut 7.5. Pudasjärven liikuntahallilla. 
Kurenalan halkijuoksu ke 18.5. klo 19. Ilm. vapaa-aika toimistoon 
17.5.2011 mennessä.

ti 26.4. klo 19.00 Oppilasmatinea, Seurakuntasali 
to 28.4. klo 18.00 Wappurieha, kansalaisopiston Salikki. 
pe 6.5. klo 18.00 Sukkatanssit, kansalaisopiston Salikki 
Tilaisuudet järjestää Pudasjärven kansalaisopisto. Vapaa pääsy. 

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

Perhonsidontakurssi Koskenhovilla  
ti 26.4 klo 18.30

Ilmoittautumiset 
045-6330740 Ensio  
tai enskoi@gmail.com  
TERVETULOA!

Seurakuntatalolla järjestettävien 
päivien puhujana teologi, 
kirjailija Anna-Liisa Valtavaara 
Kansan Raamattuseurasta. 

Ilmoittautuminen 26.4. mennessä
kirkkoherranvirastoon, 
puh. 08-8823100.
Ruokailut Naisten päivillä 10 €.
Yöpyminen Hilturannassa 
omin liinavaattein 10€.
Lauantaina on järjestetty 
lastenhoito srk-talolla.
Lisätietoja voi kysellä 
Leena Loukolta, p. 0400-866480.

OLETKO MUREHTIJA, 
HÄTÄILIJÄ TAI MUUTEN 
VAIN AINA HUOLISSASI?

Tule keventämään huolireppuasi 
yhdessä muiden naisten kanssa. 
”Jaettu huoli on vain puoli huolta.”

NAISTEN PÄIVÄT  
30.4.-1.5.2011

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!
Järj. Pudasjärven seurakunta

www.perhekeskusyhdistys.fi/ajankohtaista

Hae tuetulle perhelomalle

nyt!

Metsän ja puutarhan aarteita 
Syötteen luontokeskuksessa

Katariina Kuukasjärven 
näyttely Metsän ja puutar-
han aarteita tulee näytteille 
Syötteen luontokeskukseen 
1.4.-27.6. Näytille tulee Ka-
tariinan akvarelli- ja akryy-
litöitä, joiden aiheina ovat 
pohjoinen luonto, eläimet ja 
kukat.

Katariina Kuukasjärvi 

on taivalkoskelaissyntyinen 
(v.1973) maalari ja harrasta-
nut piirtämistä siitä asti kun 
kynä on kädessä pysynyt. 
Hänen päätoiminen työn-
sä on Hotelli Iso-Syötteen 
myynnissä ja vastaanotos-
sa, ja kotona on kolme las-

ta, koira ja mies, joten aikaa 
maalaamiseen on rajallises-
ti. Tämä on Katriinan toinen 
oma näyttely, mutta hän on 
ollut mukana myös muuta-
missa yhteisnäyttelyissä.

Ensimmäiset maalaus-
työnsä Katariina teki jo tei-
ni-iässä akryyliväreillä, ja 
monen vuoden akvarelli-
maalauksen jälkeen on hän 
maalannut taas muutaman 
työn akryylillä. Oppia hän 
on saanut taideleireillä pait-
si opettajilta, myös (ja ennen 
kaikkea) taiteilevilta lähisu-
kulaisilta kuten äidiltään ja 
tädeiltä, ja itse kirjoista opis-
kellen. 

”Akvarellit ovat tyyliltään 
nopeita ja ilmavia, ja haen 
töihini mielelläni myös eloa 
ja liikettä. Aihepiirini pyö-
rii pääsääntöisesti minulle 
läheisen pohjoisen luonnon 
ympärillä, ja tähän näytte-
lyyn olen tuonut myös itsel-
leni rakkaita kukka-aiheita. 
Tavoitteeni ja toiveeni onkin 
tehdä esteettisesti kaunis-
ta taidetta, joka herättää kat-
sojassa samankaltaista mieli-
hyvää kuin puhdas luonto.” 

Vapaa pääsy, tervetuloa! 

KALLIOSUON VESIOSUUSKUNNAN 
VUOSIKOKOUS

pidetään pe 29.4.2011 klo 18
Siuruan työväentalolla.

Esillä sääntömääräiset asiat ja 
vesijohdon runkolinjan jatkaminen.

Hallitus

Ilmoittautumiset 2.5. mennessä 
040 513 7809/ Kari Juntunen 
040 824 3305/ Terhi Savilaakso 
040 487 3033/ Satu Vetri. 

Pudasjärven Kajastus Ry 

Ryhmänohjaajien koulutus
Puikkarin kokoustiloissa 

ma 9.5.2011 klo 16.30

7.5.2011 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-16

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

palvelee pääsiäisen
aikaan

Ke 20.04. klo 10-17
(keittiö 11-17)
To 21.04. klo 10-02
(keittiö 11-22)
- Illalla esiintyy 
  KingmenCombo
Pe 22.04. klo 10-02
(keittiö 11-22)
- Illalla 
  Pitkäperjantaikaraoke
La 23.04. klo 10-02 
(keittiö 11-22)
- Klo 18 
  Fazer-karkkibingo
- Illalla SuviSoi karaoke       
  osakilpailu, juontajana 
  Keijo Minerva
Su 24.04. klo 10-02
(keittiö 11-22)
- Illalla karaoke
Ma 25.04. klo 10-17
(keittiö 11-17)

Ohjelmaa joka päivä,
tule mukaan Pärjän 
rentoon meininkiin.

Tervetuloa!

p. 0400 499 216
Pärjänjoentie 626

93280 Syöte
www.syotecaravan.fi

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

YLEINEN PILKKIKILPAILU
Korentojärven Pikkaraisen rannassa

25.4.2011 klo 10-15 
siirtymä 30 + 60 min.

Sarjat: M, MV60, N, NU16 ja NU12
(alle 12 v. ei osallistumismaksua)

Virkistyskalastajat
HUOM! Jäävaraus, 
tiedustelu 044-0210965

Suomalaiset eivät ole enää 
tuulipukukansaa, ja katu-
muoti on samannäköistä 
niin Helsingissä, Himangalla 
kuin Pariisissa. Muoti toistaa 
itseään ja se mikä on tänään 
muotia, palaa taas muotiin, 
ei vielä huomenna, vaan joi-
denkin vuosien tai vuosi-
kymmenien päästä. 

Muoti kulkee sykleissä, 
ja sillä on tapana toistaa it-
seään aika ajoin. Ensi vuon-
na sinun ja minun vaatteis-
sa näkyy entistä enemmän 
1990-luvun vaikutteita. Itse 
asiassa pari vuosikymmen-
tä sitten silloiset suunnitte-
lijat ihannoivat paljon men-
neitä vuosia, joten tulossa on 
erittäin mielenkiintoisia rat-
kaisuja.

– Nykyään kierrätetään 
paljon vanhaa, mikä näkyy 
ensi vuoden muodissakin. 
Ensi vuonna palataan takai-
sin 90-luvulle. Silloin kierrä-
tettiin paljon 60–70-lukujen 
vaikutteita, eli ensi vuon-
na näytetään vähän samalta 
kuin vuonna -97. Nähtävis-
sä on minimalismin paluu 
ja toisaalta sellaista deka-
denttia 70-lukua, valottaa 
Aalto-yliopiston vaatetus-
suunnittelun lehtori Tuomas 
Laitinen. 

Vuonna 2011 muoti 
näyttää vuodelta 1997
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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 aamuvastaanotto ja puhelinajat:
Aamuvastaanotto ja puhelinaika 
ma-pe klo 8.00-9.00 ja toinen puhelinaika klo 11.30-12.00. 
Työterveyshoitajan vastaanotolle 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
Valtuuston kokous pidetään 
Hilturannan leirikeskuksessa 
26. päivänä huhtikuuta 2011 
alkaen klo 16.00. Luettelo 
kokouksessa käsiteltävistä 
asioista on nähtävänä kau-
pungin ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöy-
täkirja pidetään nähtävänä 
keskustoimistossa 29.4.2011 
klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 14.4.2011

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVI

Tilaisuudessa kerrotaan uusista näkymistä soiden ja turvemaiden 
käyttöön, mm. soidensuojeluun, turvetuotantoon, metsätalouteen 
ja matkailuun. Samalla kuullaan asukkaiden näkemyksiä soiden 
käytön suuntaamisesta. Lisäksi kerrotaan Pudasjärvellä tehtävis-
tä maastoselvityksistä.
Tilaisuuden järjestää soiden käyttöä suunnitteleva Pohjois-Poh-
janmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma –hanke. Soiden käyttöä 
selvittävät Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla Geologian tutkimus-
keskus, Metsäntutkimuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkes-
kus. Pudasjärven kaupunki on mukana hankkeessa. Tulokset vai-
kuttavat uuteen maakuntakaavaan ja tulevaan soiden käyttöön. 
Samalla kootaan tietoaineisto soista.

Lisätiedot: projektipäällikkö Ismo Karhu 050-592 1915 tai 
www.pohjois-pohjanmaa.fi/suo-ohjelma

Kahvitarjoilu klo 17:30 -18:00
Tervetuloa!

Pudasjärven soiden vastuullinen käyttö
Keskustelutilaisuus Pudasjärven 
valtuustosalissa 27.4. klo 18-20.

Pudasjärven kaupunginhallitus päätti myöntää Rimmin 
koulun korjaukselle aloitusluvan. Tekninen lautakunta hy-
väksyi aiemmin Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy:n teke-
män tarjouksen Rimminkankaan 1. ja 2. rakennuksen perus-
korjauksen hintaan 684.000 euroa. Tekninen lautakunta on 
saattanut valtuustolle tiedoksi 284.000 euron lisämääräraha-
tarpeesta vuoden 2011 investointiohjelmaan.

Kaupunginhallitus päätti teknisen lautakunnan esityk-
sen mukaisesti, että hanke voidaan aloittaa ennen päätök-
sen lainvoimaisuutta hankkeen kiireellisen toteutusaikatau-
lun vuoksi.

Kaupunginhallitus:

Suvannon 
koulukiinteistö 
myyntiin
Tiistaina 19.4. kokoontunut kaupunginhallitus päätti lait-
taa Suvannon koulukiinteistön julkiseen myyntiin. Koulun 
tontilla Livojoen rannalla sijaitsee Livojoen retkeilyreitistön 
taukopaikka. Koulukiinteistön myymisen yhteydessä kau-
pungille pidätetään käyttöoikeus taukopaikkaan sekä sinne 
johtavaan kulkuyhteyteen. Taukopaikan varustus jää kau-
pungin omaisuudeksi.

Suvannon koulukiinteistön osalta pidettiin 25.11.2010 
keskustelutilaisuus kyläseurojen edustajille, missä käytiin 
läpi muun muassa kiinteistöjen vuotuiset käyttökustannuk-
set. Määräaikaan 25.11.2011 mennessä kyläseurat eivät olleet 
kiinnostuneet koulukiinteistöstä. Myös koulussa vuokralla 
ollut Yli-Livon kyläseura päätti kokouksessaan 7.1.2011, että 
seura ei osta kiinteistöä. 

Rimmin koulun 
korjaukselle 
aloituslupa

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

Kajaanilaiset Pertti Leino-
nen ja Veikko Pöllänen heit-
tivät 15 laulun sikermän Vy-
sotskin musiikkia Salikissa 
sunnuntaina 17.4. Liekö joh-
tunut vaalipäivästä, mutta 
paikan päällä oli vajaat 20 
kuulijaa.

Tilaisuudessa Pertti ja 

Veikko kertoivat, että Vy-
sotskin musiikkia ei koskaan 
kuultu silloisen Neuvostolii-
ton televisiossa tai radiossa. 
Siitä huolimatta Vysotskin 
musiikki oli hyvin suosit-
tua ja uudet kappaleet levi-
sivät magnetofoninauhojen 
välityksellä yksityisiä teitä 

Vysotskia Pudasjärvellä

Konsertin väliajalla nautittiin kansalaisopiston järjestämät 
kahvit.Pertti ja Veikko saivat yleisön viihtymään.

pitkin läpi suuren valtakun-
nan muutamassa päivässä. 
42-vuotiaaksi eläneen ”Vo-
lodjan” musiikki jäi näin elä-
mään.

Pertti ja Veikko esitti-
vät asiantuntevalle yleisöl-
le seuraavat kappaleet: Ru-
noilijat, Rekkalasti, Uraliin, 

Alas Vuorilta, Leningradin 
leirit, Ninka, Puhelu Mos-
kovaan, Kirje Moskovas-
ta, Heitä Löylyä ja Susijahti. 
Kahvitauon jälkeen kuultiin 
vielä Valhe ja totuus, Kuljen 
ja kierrän, Nyrkkeilijä, Ku-
polit, Ystävän laulu ja enco-
rena Ei kenenkään maa.
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Aikuiset 10.00 € ja lapset (alle 10 v.) 5.00 €

Täytetty broilerinfilepihvi
Wieninleike
Lammaskaalikääryle
juusto/tillikala
Valkosipuliperuna/peruna
Rosepippurikastike
Pilaf-riisi

Piian Särvin

T:mi Piian Särvin Erätie 1 93280 Syöte,  puh. 0400 597 949.   Tervetuloa!

Runsas salaattipöytä graavilohineen.
Jälkiruokana täytekakku+kahvi

Hyvää 
pääsiäistä 
toivottaa Piian 
Särpimen tytöt

Syötteen luontokeskuksessa pääsiäispäivä 
lounasbuffet 24.4 klo 11.00-16.00

Optikon tekemät näöntarkastukset kaikissa liikkeissämme.

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

Tarjous koskee PENTAX Hyvä Ostos-moniteholinssejä kehyksiin, joiden hinta on 79€ tai enemmän. Ostaessasi muut 
moniteholinssit kuin PENTAX Hyvä Ostos-moniteholinssit, annamme sinulle 90 € alennuksen. Ei voi yhdistää Valitse 
2 maksa 1 hinnoitteluun. Kahdet yksitehosilmälasit yhden hinnalla koskee kehyksiä alkaen 59€ (norm. 79€) sisältäen 
PENTAX-vakioyksiteholinssit. Molemmat parit samalla reseptillä.  Muut linssit ja lisät (esim. väri tai ohennus) hin-
naston mukaan molempiin tarjouksiin. Tarjous on voimassa 15.5.2011 asti kaikissa Specsavers Optikko –liikkeissä. 
Kehysvalikoima vaihtelee liikkeittäin.

SPECTAAKKELI
KEVÄÄN TUPLA-ALE

MONITEHOSILMÄLASIT

79€
(NORM. 169€)

KAHDET 
YKSITEHOSILMÄLASIT

59€
(NORM. 79€)

Puikkari avoinna pääsiäisenä:
to 21.4 12-18
pe 22.4 suljettu
la 23.4 12-18
su 24.4 12-18
ma 25.4 suljettu

www.pudasjarvi-lehti.fi


