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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Stargazery ja 
Zero Nine 

Jyrkkä 2011 
Rock Festivaaliin! s.5

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 27.04.2011

MITTATILAUSTYÖNÄ  
KAAPISTOT KOTIISI

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

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

Käytössämme 
FUSION 3D 
OHJELMA

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

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

Näet keittiösi/kaapistosi 
valokuvatasoisina kuvina 
jo suunnitteluvaiheessa

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! 

Vappujuhla
1.5.2011 alkaen klo 11.00 

Pudasjärven torilla
Juhlapuhe

 SDP:n Pohjois-Pohjanmaan piirin
 puheenjohtaja Risto Säkkinen.

Kunnallispoliittinen katsaus 
kaupunginhallituksen 

varapuheenjohtaja Paavo Tihinen.

Musiikkiesityksiä 
ym ohjelmaa.

Hernekeittotarjoilu!

Pudasjärven
Sosiaalidemokraatit

Järjestää:
Tervetuloa!

TERVETULOA!
TULOSSA

Lauantaina 30.4. 

Perjantaina 29.4.

Wintti

Lippu 4 € sis. ep. 

Lippu 10 € sis. ep.

7.5.11 Saija Varjus
14.5.11 Anne Simonen ja Sateenkaari
21.5.11 Pirita ja Tähtihetki

KARAOKE

ROMEOT

KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

Toukokuu on naisesiintyjien kuukausi!

La klo 24-04

Keskiviikkona karaokea 
Avoinna klo 14-01

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit,
-pohjaukset ja  

-korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4 Pudasjärvi
p. (08) 822 300
0400 677 101

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

OSTETAAN ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METALLIROMUT

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

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

PULLA-PIRTTI
DONITSI
8 kpl/320g

PULLA-PIRTTI
HILLOMUNKKI
8 kpl/560g

ATRIA KEVYT
PERHENAKKI
560g

199 pkt

289 pkt

VAPPUUN!
ILMAPALLOT
alk.

195 pss

NAISTEN 
BOLERO
valk., musta

2340

VAUVAN 
BODY

690

MIESTEN 
LIIVI TAI 
HOUSUT

395 pss

UUTUUS!
LED-VALO
ILMAPALLO 5 kpl

1890 kpl

NAISTEN
PUSERO

1390980

NAISTEN 
UIMAPUKU

289 pkt

MR. MAX COLA
2 L
(sis. pantti)

099 plo

FORSSAN
PERUNA-
SALAATTI 1kg

295 pkt165

ATRIA
MEETWURSTI
225g

049 pkt 039 pss 039 pss

PORTIN
KUORETON
NAKKI 300g
tuotteita rajoitetusti

PORTIN
HÄRKÄSUIKALE
200g
tuotteita rajoitetusti

PORTIN
KEBABLASTU
300g
tuotteita rajoitetusti

PORTIN KARJALAN-
PIIRAKKA
30kpl/ltk 1650g
tuotteita rajoitetusti

149 ltk

Jukolantie 2
Pudasjärvi

P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

MUISTAMISET
äitienpäivänä
koulun päättäjäiset
valmistumisjuhlat
rippijuhlat

kellot, korut, 
kihlat, kalevala-korut

Asiakkaiden kesken 
arvomme 100 euron 

lahjakortin 15.7.2011

Aikuiset 10€ ja lapset (alle 10 v.) 5€

Täytetyt pekonijauhelihakääryleet
Kermaperunat 
Porsaanleike
Aurajuustobroileri pata
Riisi, savuporokastike
 ja lämmin kasvis
Runsas salaattipöytä graavilohineen
Jälkiruokana täytekakku ja kahvit

Piian Särvin

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

Syötteen luontokeskuksessa 
4-vuotis synttäritarjous

Vappulounas 1.5. klo 11 – 16
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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
Eila Lahtinen
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Ensio Koivula
040 910 0852
Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 
Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

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

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

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

-lehti

Sinulle, joka olet 
menettänyt läheiSeSi

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Hartaus

Ajelen Haukirannasta, Savon sydämestä kotiin Pudasjär-
velle. Olin osallistunut Eläkeliiton järjestämälle ”Yhtäk-
kiä yksin” - sopeutumiskurssille. Tuleepa elämänkump-
panin menetys aavistettuna tai yllättäen, sen jälkeen 
mikään ei ole entisensä. Elämä on rakennettava uudel-
leen. Asiantuntijoiden tukemana saimme kohdata kuole-
man aiheuttaman kriisin ja keskustella samassa elämänti-
lanteessa olevien ihmisten kanssa. Jaettujen kokemusten 
pohjalta etsittiin yhdessä selviytymiskeinoja. Kurssilta 
sai voimia nähdä elämää uudella tavalla. 

Paluumatkalla poikkean lapsuudenkodissani Puolan-
galla. Astelen tuttua metsäpolkua alas järven rantaan. Is-
tahdan hetkeksi saunan portaille. Kuistin seinällä roik-
kuvat siikaverkot ja rapumerrat on nostettu ullakolle. 
Elämän on jatkuttava. 

Tästä kaikesta on kulunut jo vuosia. Suru on hellittä-
nyt pala palalta. Sanotaan, että elämä kantaa: muistot, 
perheen ja ystävien tuki auttoivat eteenpäin. Raskaimpi-
na hetkinä luin paljon kuolemaan ja suruun liittyvää kir-
jallisuutta. Kirjoitin päiväkirjaani itselleni lohdutuksek-
si muun muassa otteita Anja Porion runosta ”Rakkaus 
on väkevämpi”.

 
Jokaiselta haluaisit kysyä: 

Loppuuko tämä tuska koskaan?
Tuskin huomaat, niin hiljaa tuskan ote hellittää – 

kun aika on. 
Tämän hetken kun jaksat, se riittää.

Minun rakkaani laskettiin hautaan.
Sydämessäni yksi huuto: EI

Minä kuljin sen päivän iltaan.

Hänen hautansa, miten rakas, miten raskas.
Harteitani painaa kaikki se maa, 

johon hänet on kätketty.
Kulkekaa lähelläni kevein askelin.

En muistanut, että osaan rukoilla.
Suru painoi minut polvilleen – minut siunattiin.

Kaksinkertaista taakkaa kannat, 
surun kuormaa ja 

tuskaa taivasosuudestaan.
Yksi taakka sinulle riittää. 

Toisen kantoi Kristus ristille.
Ylösnousemuksen aamussa 

sulkee Jumala syliinsä – syntiset.

…ETTÄ JAKSAISIT HUOMISEEN.

Tuulikki Tihinen

VC
A

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

Korpisen kylätalolla pidettyyn pääsiäisen 2. pyhäpäivän messuun osallistui sekä Puo-
langan että Pudasjärven seurakuntien väkeä. Messun jälkeen nautittiin kyläseuran 
järjestämästä kahvitarjoilusta. Vas. messussa saarnannut ja avustanut rovasti Kyösti 
Juntunen Puolangalta keskustelemassa Ville Kosamon kanssa. Messua johtanut pas-
tori Jaakko Sääskilahti vaihtaa ajatuksiaan Paavo Väisäsen kanssa.

Pääsiäismessu Korpisella

Messu seurakuntakodissa 
su 1.5. klo 10, Kimmo He-
lomaa, Anna-Liisa Valtavaara, 
Kimmo Juusola. Kirkkokah-
vit ja naistenpäivien päätös-
tilaisuus.

 Naistenpäivät Pudasjär-
vellä seurakuntakodissa  30.4. 

-1.5. Naistenpäivien teemana 
”sinun varaasi kaiken laitan”, 
vieraana teologi, kirjailija An-
na-Liisa Valtavaara, Kansan 
Raamattuseurasta. Päivät al-
kavat klo 11.45 tulokahveilla.  
Lauantaina on järjestetty las-
tenhoito seurakuntakodilla.

 Lähetyksen kirpputori 
ke 4.5. klo 10-13.

Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 2.5. klo 18.

Sauvakävelyilta torstaisin 
Liepeen pappilassa klo 18-
19.30. Lenkin päätteeksi on 
pieni iltapala ja –hartaus.

 Ystävänkammari  seura-
kuntakodissa ti 3.5. klo 12-
13.30.

 Omaishoitajat seurakun-
takodissa ma 2.5. klo 11.

 Äitien iltapäivä la 14.5. 
klo 13-20 Hilturannassa. Päi-
vän ohjelmassa hyvää ruokaa, 
ulkoilua, saunomista sekä pa-
perinaruaskartelua. Mahdol-
lisuus kasvo- ja jalkahoitoon 
sekä hierontaan, 5€/hoito. Il-
moittautumiset ruokavalioi-
neen kirkkoherranvirastoon, 
p. 08-8823100 ti 10.5. men-
nessä.

Kuorot: lapsikuoro ke 11.5. 
klo 16.45-17.30, Vox Marga-

rita ke 11.5. klo 18, nuoriso-
kuoro to 5.5. klo 16.30, kirk-
kokuoro to 5.5. klo 18. 

Perhekerho  perhekerho 
kaikenikäisille Livon koululla 
ma 2.5. klo 10-13, seurakun-
takodissa ma 2.5. klo  10-13 
ja  to 5.5. klo 10-13 ja Pu-
hoksen koululla to 5.5. klo 
10-13.

Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ke 4.5. klo 10-13.

Rauhanyhdistykset: Lähe-
tysseurat:  Iinattijärvellä Tert-
tu Pintamo-Kenttälällä to 
28.4. klo 18, Taipaleenharjus-
sa Virpi ja Pekka Kärjellä pe 
29.4. klo 19, Korpisella Mer-

ja ja Heikki Putulalla la 30.4. 
klo 18, Kurenalla seurakunta-
kodissa su 1.5. klo 17 (Usko 
Ojala, Erkki Rautakoski).  Kä-
sityöilta Sarakylässä Mir-
ja Kuuselalla pe 29.4. klo 19. 
Lauluseurat Sarakylässä Iivari 
Jurmulla su 1.5. klo 19.

Kastettu: Niklas Eemil Ter-
vonen, Minna Katariina Tork-
kola, Anni Päivi Torkkola, Sen-
ni Sofia Katariina Parviainen, 
Lassi Markus Laakkonen

Haudattu:   Toivo Aukusti 
Sarviaho  89 v, Sylvi Katariina 
Laurila 84 v, Reino Henrikki 
Ikonen  78 v,  Anja Marjatta 
Vähäkuopus 72 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

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

ERIKOIS-
HAMMAS-

TEKNIKKO

HANNU ORELL

Kirkkokatu 17 a 19 
Oulu

p. 08 311 2649  
08 311 8252

vastaanotto

Leipomo 
Laurinaho

Olemme myymässä

Tervetuloa 
ostoksille!

Nesteellä pe 29.4. 
klo 9-18

Kalakukkoa ja 
maalaisleipää ym.

Äiti ansaitsee parasta!

Suojaa ihosi haitallisilta 
UVA/UVB säteiltä 

Jane Iredalen mineraali meikillä 
tai aurinkosuojalla 

(Turvallinen, erilainen aurinkosuoja, 
sopii myös lapsille).

rentouttaviin hoitoihin
Äitienpäivälahjakortit

Tervetuloa asioimaan hoitolaani 
perjantaisin 29.4 ja 6.5 

klo 14-17 tai sopimuksen mukaan.
p. 040 561 9695

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
Toritie 1, toinen kerros

Viime vuoden joulukuun alussa vietettiin kirkkoherran tulojuhlaa ja samalla pitkäaikaisen työntekijän Eeva Mäntyken-
tän läksiäisiä. Työntekijät lauloivat pidetylle työkaverille Eevalle läksiäislaulun. Uusi kirkkoherra Kimmo Helomaa kol-
mas henkilö vasemmalta. 

Seurakunnalla tapahtumarikas 
toimintavuosi 2010

Kirkollinen kasvatus ja us-
kollinen pohjavire on Pudas-
järven osalta vahvaa, ja se 
näkyy kirkkouskollisuute-
na. Seurakunnan oma haas-
te – Hilturannan mittava re-
montti – on jo loppusuoralla, 
joten taloudellisesti ja työ-
panoksellisesti valtaisa pro-
jekti alkaa lähestyä onnel-
lisesti päätöstään kunhan 
leirikeskuksen pihatyöt saa-
daan tehtyä tulevana kesä-
nä. Kipeästi kaivatut tilat 
ovat olleet jo täysimääräises-
ti käytössä. 

Seurakuntavaaleissa mar-
raskuussa 2010 valittu uusi 
kirkkovaltuusto aloitti työs-
kentelynsä tämän vuoden 
alusta voimasuhteiden py-
syessä pitkälti samana kuin 
edellisellä vaalikaudella. Uu-
sia valtuu-tettuja pääsi läpi 
12 henkeä. Äänestysprosent-
ti oli 23,2 eli äänestysvilk-
kaus laski prosenttiyksikön 
verran, mutta iloita voi nuo-
ren 16-17-vuotiaiden hyväs-
tä panoksesta. Heidän ää-
nestysprosenttinsa oli 26,7.

Uusia työntekijöitä
Muutakin mielenkiin-
toista toi vuosi 2010 tul-
lessaan. Kirkkoherra Os-

kari Holström sai Oulun 
hiippakunnan tuomiokapi-
tulilta virkavapautta Tansa-
nian masai-heimon parissa 
tehtävää työtä varten, joten 
Pudasjärven seurakunnas-
sa toimi vs. kirkkoherrana 
syyskuussa Juha Kukkurai-
nen, lokakuussa Esko Helo-
neva ja marraskuun alusta 
viran otti haltuun Limingan 
seurakuntapastori Kimmo 
Helomaa, joka toimii vs. 
kirkkoherrana ainakin seu-
raavat kaksi vuotta. Myös 
muualla työntekijäjoukos-
sa tapahtui vuoden lopulla 
muutoksia: Molemmat dia-
koniatyöntekijät ovat uusia 
(Leena Loukko viranhaltija-
na ja Suvi Kipinä viransijai-
sena). Pitkäaikainen toimis-
tonhoitaja Eeva Mäntykenttä 
jäi vuoden vaihteessa eläk-
keelle. Hänen paikkansa 
päätettiin jättää täyttämät-
tä ja tehtävät tullaan hoi-ta-
maan toisin järjestelyin. 

Moninaisista haasteista 
huolimatta Pudasjärven seu-
rakunta on vakaalla pohjalla: 
talous on tasapainossa Hil-
turanta-projektin jälkeenkin. 
Tuleville vuosille kiinteis-
töpuolella jäi hoidettavak-
si kirkon ympäristön paikoi-

tusalueet, hautausmaiden 
valaistukset, kirkon portai-
den, kivijalan ja kirkkoa ym-
päröivän aidan kunnostus 
sekä invaluiskan uusiminen 
ja kirkon, kellotapulin ja ase-
huoneen katon tervaukset. 
Tervaustyöt käynnistyivät 
eilen tiistaina 26.4 ja tavoit-
teena on, että työ valmistuu 
tou-kokuun puolivälin paik-
keilla.

Vuonna 2011 seurakun-
nan strategiatyöryhmä saa 
työnsä valmiiksi. Vuonna 
2010 aloitettua hallinnon vir-
taviivaistamista jatketaan 
ja tehostetaan sekä kokous-
käytäntöjä yhtenäistetään. 
Suunnitelmallista työnte-
koa korostetaan. Tavoittee-
na on saada hallinto yhä 
paremmin tukemaan strate-
gisia linjauksia ja työntekoa. 
Työntekijöiden koulutusta 
tuetaan mahdollisuuksien 
mukaan ja uuden strategian 
ohjaamana.

Jumalanpalveluksissa on 
jatkettu messukeskeisyyttä. 
Ehtoollisvälineistöä hankit-
tiin lisää, jolloin kirkko ja Sa-
rakylän kappeli saivat omat 
ehtoollispikarit. Seurakunta 
on jumalanpalvelusyhteisö, 
tätä yhteisöllisyyttä vahvis-
tettiin eri tavoin: maakirkot, 
kutsujumalanpalvelukset ja 
vapaaehtoisten mukaanotto 
avustajiksi auttaa tuomaan 
ja kutsuu kaikkia pudas-
järveläisiä sanan ja alttarin 
sakramentin ääreen.

Suuri joukko vapaa-
ehtoisia mukana
Seurakunnassa oli vuoden 
vaihteessa 8175 jäsentä, jos-
sa oli 195 henkilön vähennys 
edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Pääjumalanpalveluk-
sia pidettiin 81, joissa kävi 
7526 henkeä, keskiarvo oli 

Heimo Turunen koonnut 
tiedot seurakunnan toi-
mintakertomuksesta sekä 
haastattelemalla kirkko-
herra Kimmo Helomaata 
ja talouspäällikkö Maire 
Puhakkaa.

93, joka on yli Suomen seu-
rakuntien keskiarvon (83). 
Muita jumalanpalveluksia 
oli 22 (muun muassa kou-
lu-laisille), joissa kävi 3631 
henkilöä, keskiarvo 165, joka 
sekin on huomattavasti yli 
keskiarvon (98). Jumalanpal-
velukset pidetään kesäisin ja 
joulun aikana vanhassa kir-
kossa, muulloin seurakunta-
kes-kuksessa. Tänä vuonna 
vanhassa kirkossa on kesän 
ensimmäinen messu sun-
nuntaina 5.6. 

Seurakunnassa on noin 
20 työntekijää. Suuren työn 
tekevät myös seurakun-
nan toimintaan osallistuvat 
maallikot osallistuen muun 
muassa yhteisvastuukeräyk-
seen, kuorotoimintaan, elä-
keläismusiikkipiiriin sekä 
lähetystyöhön. Tämän vuo-
den alusta on alkanut myös 
kirkkoväärtitoiminta juma-
lanpalvelusten yhteydessä 
sekä nuoriso- ja lapsityössä 
on suuri joukko vapaaehtoi-
sia työntekijöitä. 

Yhteisvastuun kannatus 
oli viime vuonna 12 074 eu-
roa, joka on 1,5 euroa henki-
löä kohden. Lähe-tystyöhön 
käytettiin vuonna 2010 noin 
40 000 euroa, joka on noin 
viisi euroa henkilöä kohden. 
Summa pitää sisällään mm. 
lähetykseen myönnetyt seu-
rakunnan talousarviomää-
rärahat sekä vapaa-ehtois-
toiminnasta syntyvät tuotot. 
Seurakunnalla on lähetys-
työssä seitsemän eri nimik-
kokohdetta. 

Pudasjärven seurakunnan toimintakerto-
mus viime vuodelta on valmiina. Sen on 
käsitellyt jo kirkkoneuvosto ja tilintarkasta-
jat ja kirkkovaltuusto käsittelee sen vapun 
jälkeen 2.5 kirkkovaltuuston kokouksessa. 
Seurakunta eli vuonna 2010 haastavan ti-
lanteen aikaa: kiihtynyt keskustelu rekiste-
röidyistä parisuhteista näkyi myös Pudas-
järvellä – kirkosta eroamiset lisääntyivät. 
Tosin samaan hengenvetoon on mainittava, 
että muutos edellisiin vuosiin ei muodostu-
nut merkittäväksi, vaikka kasvua olikin. 

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

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Puutarha on avattu!
Kekkilän puutarhamulta 50l. 20,-/6 säkkiä

Kukkiva orvokki 1,10
Taimet, tarvikkeet ja lannoitteet

Seuraa sähkönkulutustasi 
- laitevioista jopa tuplalasku
Jos sähkölaskun loppusumma näyttää totuttua isommalta, 
kannattaa kääntää katse kohti kodin isoimpia sähkönkulut-
tajia. Laitteissa ja järjestelmissä saattaa olla vikoja tai epäpuh-
tauksia niin, että ne eivät pääse toimimaan kunnolla. Jonkin 
laitteen tai järjestelmän piilevä vika tai unohtunut huolto 
saattavat pompsauttaa kodin energiankulutuksen kattoon. 

Puhdista myös koneellisen ilmastoinnin suodattimet , se  
laskee kulutusta. Vaihda lamput energiansäästölamppui-
hin ja ajasta ulkovalot  uudelleen niin, etteivät ole koko yötä 
päällä

Lämmitä saunan kiuas puilla, jos mahdollista.
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JYRKKÄKOSKELLA jy-
rähtää toistamiseen heinä-
kuun ensimmäisenä vii-
konloppuna, kun Jyrkkä 
2011 Rock Festival käynnis-
tyy. Viime kesänä alkun-
sa saanut festivaali marssit-
taa kahden päivän aikana 
kaikkiaan 16 raskaamman 
sarjan bändiä ehkä koko 
Pohjois-Suomen legendaa-
risimman huvialueen kah-
delle lavalle.

Festivaalin on ilo esitel-
lä muun muassa uusi su-
perkokoonpanoksikin titu-
leerattu neoklassista power 
metalia soittava Stargazery, 
joka heittää Jyrkkä Rockis-
sa uransa ensimmäisen fes-
tivaalikeikkansa. Bändin 
ensilevy Eye on the Sky il-
mestyi huhtikuun alussa 
ja sai heti metallimedial-
ta ympäri maailmaa kehu-
ja osakseen, muun muas-
sa kotimainen Imperiumi.
net palkitsi levyn 9/10 ar-
vosanalla. Levyn julkaisu-
keikka soitettiin huhtikuun 
puolivälissä Sonata Arcti-
can kanssa Tampereen Pak-
kahuoneella. http://www.
myspace.com/stargazery-
band 

KUUSAMOLAISLÄH-
TÖINEN ZERO NINE kuu-
lui jo 80-luvulla kotimaisen 
hard rockin terävimpään 
eliittiin. Bändi lämmitteli 
aikoinaan esimerkiksi Iron 
Maidenia, AC/DC:tä, Scor-
pionsia ja ZZ Topia. 

Yhtyeen uran kirkkaim-
mat hitit kuten White Li-
nes, Angel sekä Bangin´ 
on Drum soivat muutama 
vuosi-kymmen sitten tiu-

haan radioaalloilla ja jätti-
vät ihmisten sydämiin pysy-
vän jäljen. 09:n edellinen levy 
IX ilmestyi vuonna 2009, eli 
Zero Nine on edelleen hyvis-
sä voimissa. Yhtye on keik-
katilanteessa harvinaista 
herkkua nykyään, joten älä 
missaa !http://www.myspa-
ce.com/zeronineix 

STARGAZERYN ohel-
la Ghost Machinery kuuluu 
monilahjakkuus kitaristi Pete 
Ahosen bändikatraaseen. 
Ghost Machineryn toinen 
albumi Out for Blood tuli 
kauppoihin viime vuoden lo-
pulla keräten osakseen loista-
via arvosteluja ja positiivista 
huomiota. Ghost Machineryn 
vokalistipuolella hääräilee 
tätä nykyä tuttu kasvo Kil-
pi-yhtyeen keulasta, itse Taa-
ge Laiho. Yhtyeen melodinen 
voimametalli soi tyylikkäästi 
ja kipaleet tarttuvat hetkessä 
päähän. http://www.mys-
pace.com/ghostmachinery

Metallisen rytkeen välis-
sä on hyvä hengähtää ja sii-
hen antaa oivan mahdolli-
suuden raikas tyttökvartetti 
The Freza Tampereelta. Näi-
den 16-vuotiaiden voimarock 
ammentaa asenteikasta ener-
giaa ja luo hyvää fiilistä. Näi-
tä nuorukaisia odottaa loista-
va rocktulevaisuus! http://
www.thefreza.fi/ 

OULULAISTA osaamista 
melodisen modernin death 
metalin saralla tarjoilee neljä 
demolevyä julkaissut jo yh-
dentoista vuoden ikään en-
nättänyt MORS SUBITA. 
Nytpä tietotoimisto kertoo 
bändin valmistelevan kauan 

odotettua debyyttialbumia, 
jolta kuullaan toivottavas-
ti muutama näyte Pudasjär-
ven tummuvassa kesäillassa. 
Morssin pojilla on kotikau-
pungissaan vankka maine 
viihdyttävänä live-esiintyjä-
nä, joten luvassa on takuu-
varmaa tukanheilutusta niin 
lavalla kuin yleisön puolel-
lakin. http://www.myspace.
com/morssubita

QUAKE THE EARTH on 
Perfect Chaos ja Grinister 
-yhteyksistä tutun Aki Häk-
kisen uusi uljas kokoonpano. 
Tämä hardcorea metallisel-
la otteella paiskova ammat-
tilaisviisikko pisti Mysapace-
sivuilleen aivan äsken neljän 
kappaleen vakuuttavan jul-
kaisun. Mukana häärii bas-
sossa lisäksi Ca-tamenian ny-
kyinen vokalisti Juha-Matti 
Perttunen. http://www.mys-
pace.com/quaketheearth

ANTIPOPE edustaa muu-
hun Jyrkkä 2011 -kaartiin 
verrattuna tummempaa osas-
toa. Voimakkaasti nousu-
johteisen bändin melodissä-
vytteistä raastoa on ylistetty 
muun muassa Iron Maidenin 
ja black metalin yhteenliitty-
mäksi. Kyllä kelpaa! Yhtyeen 
ensimmäinen täyspitkäalbu-
mi Desert julkistettiin muu-
tama kuukausi sitten.http://
www.myspace.com/antipo-
peband

MUISTAAKO KUKAAN 
KOLERAA? Toivottavas-
ti edes joku. Ja jos ei, niin 
nyt on korkein aika veres-
tää muistijälkiä! Kolera soi 
tiuhaan radioissa 80-luvul-

la ja eniten soitettu hitti Suo-
mi on Euroopan kallein maa, 
edusti tuolloin Pääkkösten-
kin vanavedessä humoristi-
semman rapin ensimmäistä 
suomalaista aaltoa. Repertu-
aari on kuitenkin onnekseen 
laajempi ja onkin osuvampaa 
sanoa Koleraa showbändiksi. 
http://www.myspace.com/
kolerafinland

SERENITY´S END Oulus-
ta tunnelmoi rautaisen rok-
kaavan melankolisen metal-
lin tahdeissa. Tästä voi tulla 
mielleyhtymiä muun muas-
sa Sentencediin ja Katatoni-
aan, vaikka poppoo kovasti 
omia polkuja tallaakin. Bän-
di on kokenut studionkävijä, 
eikä keikkatilanteetkaan ole 
uusia. http://www.myspa-
ce.com/serenitysend 

VAALALAISTA alkuperää 
oleva FORE on operoinut 
asennemetallia kärjen tun-
tumassa jo reilut kymmenen 
vuotta ja meno jatkuu edel-
leen hyväksi raskaaksi ha-
vaittuja polkuja. Muoti-il-
miöitä metallissa on ollut ja 
mennyt, Fore on pysynyt tyy-
lilleen, itselleen ja yleisölleen 
uskollisena – laadusta tinki-
mättä! http://www.myspa-
ce.com/foremusic 

DROP FORGE ei ole vält-
tämättä nimenä tuttu, mut-
ta takana on jo useamman 
vuoden historiikkia ja aina-
kin yksi omakustanteena teh-
ty albumi vuodelta 2006. Yh-
tyeen musiikki on letkeää 
heavyä ja hard rockia, jonka 
tahdeissa huolet unohtuvat. 
Tästä porukasta kuulisi mie-

lellään enemmänkin. Eh-kä-
pä läpimurto tapahtuu Jyrk-
käkoskella?! http://www.
dropforge.fi/

JO KAUKANA takana 90-lu-
vulla alkunsa saanut hau-
kiputaalais-kokoonpano 
ZARTHAS porskuttaa edel-
leen. Mukaan bändin me-
talliseen rockiin on matkan 
varrella tullut sävyjä elekt-
ronisesta musiikista, ja sehän 
on vain positiivista. http://
www.myspace.com/zarthas

SCARLET THREAD edus-
taa puolestaan rauhallisem-
paa alaa. Musisointi herättää 
mielenkiintoa ja siitä löytyy 
sävyjä monenlaisesta soun-
dista. Genrenä on progressii-
vinen folk rock, joka taatus-
ti tarjoaa laatuhetkiä Jyrkän 
metallisemman annin ystä-
villekin. http://www.mys-
pace.com/scarletthreadfi

EIKÄ EDELLINEN jää ai-
noaksi lajissaan, sillä ainakin 
jotain samoja teemoja löy-
tyy pudasjärveläiseltä soitto-
ryhmältä nimeltään  RuoTo. 
Bändi aloitti toimintansa teh-
den instrumentaalista syn-
tikkagara-gepoppia, mut-
ta myöhemmin mukaan tuli 
laulaja ja nyt tyyli on suo-
menkielistä tummanpuhu-
vaa folkahtavaa garagepop-
pia. http://www.myspace.
com/ruoto 

Samanlaista  
tunnelmaa ei muualta
Loistavan bändikattauksen 
lisäksi alueella toimii koko 
festivaalin ajan legendaari-

nen, kelohonkainen Revon-
tuli Disco. Disco huikealla 
80-luvun valokalustoilla on 
jo sinänsä nähtävyys. Sa-
manlaista tunnelmaa et koe 
muualla!

Ennakkoliput tulevat 
myyntiin toukokuussa. 
Festivaaliin ei ole ikärajaa. 
Jyrkkäkoski on legendaari-
nen huvialue, jolla järjestet-
tiin vuosikymmenien ajan 
maineikasta Jyrkkäkosken 
Juhannus-festivaalia. Fes-
tivaaleilla esiintyi maam-
me eturivin artistit sekä ul-
komaisia listaykkösiä aina 
vuosituhannen vaihteeseen 
asti. Nyt alueen rock-hen-
keä herätellään eloon tälle 
vuosituhannelle päivitetyl-
lä konseptilla uusien järjes-
täjien toimesta.

Jyrkkäkoski tarjoaa fes-
tareille mielettömän mil-
jöön ja puitteet, perinteinen 
festivaalihenki elää vahvas-
ti kelohonkaisissa raken-
teissa. Festivaalia voidaan 
myös pitää vastaiskuna ja 
vaihtoehtona nykyään kau-
punkeihin ja keskustoihin 
ahdetuille, isoilla rahoilla 
tuotetuille megatapahtu-
mille. 

“Jyrkkäkoskella saat 
kulkea ja mennä kuten ha-
luat, sisäänkäyntikertoja ei 
ole rajoitettu ja meininki on 
kaikin puolin rennon lup-
sakkaa.”

Järjestäjien puolesta 
Petri Klemetti

Stargazery ja Zero Nine 
Jyrkkä 2011 
Rock Festivaaliin!

Viime kesänä järjestettiin Jyrkkä Rock festivaalit ensimmäisen kerran uusien toimijoiden voimin ja nyt alueen rock-henkeä herätellään eloon tälle vuosituhannelle päivitetyl-
lä konseptilla.
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Einhell kulma-
hiomakone
500w

2850
Einhell kulma-

hiomakone
2300w

89,-

         Einhell
puukkosaha
 600w

59,-
Einhell tasohioma-
kone, 150w

2450
Einhell kuviosaha

400w

3450

Einhell
sähköhöylä
 750w

4950

Einhell
juotospistooli
 100w

1590

Einhell
pienoisporasetti

 135w
- 217 osainen

4950

Einhell laattaleikkuri
 600w

59,-
Einhell sirkkelin
teränteroitin
 90-350 mm, 110w

79,-

Einhell
laminaattileikkuri
860w

189,- Einhell
iskuporakone
 920w

7950

Einhell
iskuporakone

 650w

5950

Einhell
akkuporakone
14,4V
2 akkua

5950

Einhell pöytäsirkkeli
             800w

    79,- Einhell katkaisu/
jiirisaha

2050 mm, 1700w

149,-
Einhell yhdistelmä-
katkaisu/jiirisaha
250 mm, 1800w

169,-TUOTTEILLA TAKUU 2 VUOTTA!!

Einhell
akkuporakone
10,8V

69,-

Einhell monitoimi-
kone,  180w

4950

Einhell kulma-
hiomakone
850w

3950
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Energiapuun korjuuta on 
hyvä tarkastella osana 
koko kiertoajan kestävää 
suunnitelmallista metsän-
hoitoa. Kunnostusojitus-
vaiheessa olevassa met-
sässä on usein runsaasti 
energiapuuta korjattavak-
si ja tuolloin palstalla teh-
dään toimenpiteitä, joil-
la pyritään varmistamaan 
laadukas puun kasvu vuo-
sikymmeniksi eteenpäin. 

Pudasjärven kaupun-
gintalolla käsitellään tors-
taina 5.5. alkaen klo 10.30 
yksityismetsätalouden ko-
konaisvaltaista suunnit-
telua metsänomistajille, 
kuntapäättäjille ja ammat-
tilaisille tarkoitetussa tilai-
suudessa. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy ja se on avoin 
kaikille. Tapahtuman jär-
jestävät bioenergian edel-
läkävijät -hanke, Toimiva 
metsä -hanke ja Metsäkes-
kus Pohjois-Pohjanmaan 
metsänparannuspalvelut.

Bioenergian edelläkävi-
jät -hanke edistää energi-
anpuun tarjontaa Pohjois-
Pohjanmaalla. Pudasjärvi 
on yksi hankkeen pilotti-
alue, jossa työ on aktiivis-
ta. Myös kaupunki tukee 
hankkeen toimintaa kun-
tarahaosuudella. Hank-
keen toiminta-aika on 
vuoden 2011 loppuun, 
mutta siihen ollaan hake-
massa jatkoaikaa. 

Tanja Lepistö

Harvennusenergiapuun käyt- 
töä voidaan Pudasjärven alu-
eella tuntuvasti lisätä, mut-
ta lisäystä ei kannata tehdä 
muusta metsänhoidosta ir-
rallisena toimintona. Kierto-
ajan alkuvaiheessa palstaa 
kannattaa tarkastella koko-
naisuutena, jotta metsän-
tuottoa voidaan optimoida 
toimenpiteiden ajoituksella.

Pudasjärven metsistä 
löytyy puuta energiaksi
Pudasjärvellä voidaan pe-
rustellusti panostaa pit-
käjänteisesti energiapuun 
hyödyntämiseen, sillä raaka-

Yksityismetsätaloudessa kannattavuus 
saavutetaan suunnitelmallisuudella

aineesta ei tule olemaan pu-
laa. Yli puolet Pudasjärven 
alueella olevista metsistä on 
viimeisen valtakunnan met-
sien inventoinnin perusteel-
la nuorta kasvatusmetsää. 
Tämän lisäksi 13 prosenttia 
metsämaan pinta-alasta on 
varttunutta kasvatusmetsää, 
joka saavuttaa lähivuosina 
energiapuun korjuuseen riit-
tävän koon. 

Pudasjärven metsiä lei-
maa myös soisuus. Kolman-
nes metsämaasta (pois lu-
kien jouto- ja kitumaat) on 
ojitettua suota ojituksen eri 
kehitysvaiheissa. Jotta oji-
tusalueen puusto säilyttää 

kasvutehon, tulee alueen ve-
sitaloudesta huolehtia myös 
uudisojituksen jälkeen. Val-
taosa ojituksista on toteu-
tettu 60- ja 70-luvulla ja nyt 
nämä turvepohjaiset metsät 
ovat kunnostusojitusiässä.

Suometsien hoidossa 
tarkastellaan  
kokonaisuutta
Suometsien hoito vaati hy-
vää etukäteissuunnittelua ja 
toteutuksen järkevää ketjut-
tamista. Hakkuut ja metsä-
ojien kaivaminen sekä kul-
kuyhteyksien järjestäminen 
kannattaa suunnitella toteu-

tettavaksi samanaikaisesti. 
Kun suometsien hakkui-

ta ja taimikonhoitoja suun-
nitellaan, on ensiarvoisen 
tärkeää, että myös alueen ve-
sitalous saatetaan kuntoon. 
Yhtäaikaisesti tehdyllä kun-
nostusojituksella ja harven-
nushakuilla vaikutetaan po-
sitiivisesti puuston kasvuun 
metsän uudistamisikään 
saakka. 

Hoitamattomassa suo-
metsässä puuston juuristo 
kärsii liiallisen veden aihe-
uttamasta hapen puuttees-
ta ja kasvu taantuu. Usein 
suometsänhoitoalueet ovat 
myös hyviä energiapuuläh-
teitä. 

Yhteismetsä  
tehostaa hakkuiden 
kannattavuutta 
Pudasjärven metsäpalstojen 
rakenne on hyvä metsätalo-
uden kannalta. Pohjois-Poh-
janmaan maakunnan länsio-
sissa metsäpalstat ovat usein 
kapeita ja useita kilometrejä 
pitkiä nauhamaisia sarkoja, 
joita vielä katkovat epämää-
räisen muotoiset niittypals-
tat. Em. palstarakenne on 
hyvin haasteellinen metsä-
taloudelle ja vaikuttaa mm. 
metsätalouden kannattavuu-
teen. Pudasjärveltä puuttu-
vat lähes kokonaan hankalat 
nauhatila-alueet. Pudasjär-
vellä on n. 6300 tilaa jakau-
tuneina 11000 palstaan, met-
säpalstojen keskikoko on 
21 ha, maakunnan keskiar-
von ollessa 15 ha. Käytettä-

vyydeltään alueen palstois-
ta luokitellaan hyviksi 79 % 
(maakunnan keskiarvo 68 
%). 

 Toimiva metsä -hank-
keen osalta toiminta Pudas-
järvellä keskittyy lähinnä 
yhteismetsiin ja sitä kautta 
pyritään parantamaan alu-
een metsätalouden kannat-
tavuutta. Voidaan selvittää 
kiinnostusta perustaa uusia 
yhteismetsiä tai kiinnostusta 
liittyä olemassa oleviin yh-
teismetsiin. Yhteismetsistä-
hän Pudasjärvellä on pitkät 
perinteet, kaupungin alueel-
la toimii tällä hetkellä 6 yh-
teismetsää.

Energiapuulle  
on kysyntää 
Energiapuun käyttäjiä on jo 
runsaasti Pudasjärvenkin 
ympäristössä, mutta kysyntä 
yhä vain kasvava. Harven-
nusenergiapuun korjuulla 
paikataan usein unohtunutta 
taimikonhoitoa, mutta myös 
hoidetuista kohteista saa-
daan usein riittävästi ener-
giapuuta kuidun ja energian 
yhteiskorjuulla. Ennen kuin 
tilaa konekuskin energia-
puusavotalle kannattaa py-
sähtyä tarkastelemaan, onko 
kohteella tarpeellista huo-
lehtia myös suometsän hoi-
dosta.

Mikko Jussila, 
Mikko Honkanen, 
Tanja Lepistö
Pohjois-Pohjanmaan 
Metsäkeskus

Kohde, jolla kunnostusojitus ja harvennus kannattaa toteuttaa yhtenä hankkeena.

Lukijan kynästä

Onpa jykevät suunnitelmat, että Pudasjärvelle ollaan haikailemas-
sa jäähallia, niin kun ökykaupungissa ainakin ja on tietojen mu-
kaan kehittämisjohtaja on saanut tehtäväksi alkaa selvittää asi-
aa, huh; huh. 

On allekirjoittaneen mielestä täysin käsittämätöntä, että jon-
kun tilaisuuden perusteella; saa viranhaltija jo tehtäväksi; suu-
ren investointihankkeen selvitystyön, vaikka valtuustotasolla ei 
olla, minkäänlaista periaatekeskustelua käyty, ko. hankkeesta, eikä 
hanke ole pitkänkään investointi ohjelman mukana. 

Kaupungilla on rahoitus pohjaan nähden ja velkamäärä huo-
mioon ottaen, lähes historian suurimmat rakennusten korjaus 
investoinnit menossa, joista on linjaukset tärkeysjärjestykses-
tä, kuten terveyskeskuksen, hammashoitolan, rimminkankaan ja 
virastotalon ongelma remontit, kun lisätään vielä, uimahallin ja 
liikuntahallin,(viimeksi mainitut kunnanhallitus aikaistanut)ja var-
maan lisää tulee näitä ongelma paikkoja(rakennus kanta vanhe-
nee)ja vanhusten hoitoonkin tarvitaan lisää hoivakotipaikkoja. 
Siis tärkeysjärjestyksessä on  investoinnit tehtävä ja kaupungin 
niistä vastattava lainan otollakin ja kuntalaisetkin sen hyvin ym-
märtävät, eikä tarvitse keksimällä keksiä höpöinvestointikohtei-
ta, kuten Luppojärven törmien hiomisinvestoinnit. 

Jos jokin yhtiö, tai vastaava haluaa jäähallin rakentaa Pudas-
järvelle ja ylläpito kustannukset maksaa, ilman kaupungin tukea, 
niin siitä vaan rakentelemaan. Terveydenhoitotilat, koulujen tilat 
ja vanhusten hoitotilat ovat tärkeysjärjestyksen etusijalla, olipa 
vaaleissa pärjännyt mikä porukka tahansa. 

Kaikesta huolimatta hyvää kevään jatkoa ja kesän odotusta.

Erkki Honkanen.

Vai, että jäähalli Pudasjärvelle!Ratsastusharrastuksen suosion kasvaessa ja moottoriliiken-
teen jatkuvasti lisääntyessä joutuvat hevonen ja auto välillä 
pakostakin vastatusten. Hevonen on ollut saaliseläin sen al-
kuajoista lähtien  ja luottamus ihmiseen on tullut vasta pit-
kien aikojen kuluessa, joten autot ja liikenne ovat sille vielä 
suhteellisen uusi asia. Hevosen luontaiseen vaistoon kuuluu 
ensimmäisenä pakenemisreaktio vaaran uhatessa, joka usein 
aiheuttaa vaaratilanteita auton kanssa vastatusten sattuessa. 

Autoilijoiden tulisi ottaa huomioon hevosista varoittava 
merkki ja hevosen tullessa vastaan pudottaa nopeuttaan tai 
jopa pysähtyä, mikäli hevosen liikehdintä näyttää levotto-
malle. Yleensä ratsastaja tai hevosella ajava näyttää kädel-
lään merkkiä, mikäli haluaa auton hiljentävän tai pysäh-
tyvän kohdalla ja tätä tulisi meidän kaikkien kunnioittaa. 
Kohdalla kaasuttelu aiheuttaa tarpeettomia vaaratilanteita ja 
vammautumisia niin auton kuljettajalle kuin hevosen kanssa 
liikkuvallekin, mitä luultavasti kukaan ei halua ottaa omal-
letunnolleen. Hevonen vastaa kooltaan hirveä, jonka kanssa 
törmäämistä haluaa välttää viimeiseen asti.

Myös hevosella liikkuvan tulisi ottaa huomioon, että 
hevonen on luontokappale, joka voi säikähtää ja näin ol-
len liikkua niille tarkoitetuilla reiteillä tai metsässä ja vält-
tää vilkkaasti liikennöityjä yleisiä teitä, joilla tietää liikku-
van henkilö-  ja raskaanliikenteen kulkuneuvoja. Isoilla ja 
raskailla autoilla on mahdottomuus yhtäkkiä pudottaa no-
peuttaan hevosen sattuessa yllättäen eteen. Pakolliset tiellä 
kulkemiset ja ylitykset olisi ennakoivasti hyvä tehdä jalkai-
sin hevosta taluttaen. 

Toistensa puutteet ja riskit huomioon ottaen tapaturmat  
vähenevät,  jolloin auto ja  hevonen sopivat kumpikin hyvin 
liikkumaan maanpinnalla. (jp)

Hevosvoimat 
vastakkain

pe 29.04 
klo 15-02 (keittiö 16-22)

Illalla aatonaaton karaoke

Lauantaina vappuaattona 
klo 10-02 (keittiö 11-22)

Terassi auki klo 11 alkaen (säävaraus)
Vappukarkkibingo lapsille klo 18

Vappuaaton buffet illallinen 
klo 19. Hinta 15€/hlö

Kauden päättäjäiset
 klo 21 alkaen karaoke ym ym

Pärjänkievarin kausi päättyy vappuaattoon. 
Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta kaudesta 
ja toivotamme kaikille oikein lämmintä ja lep-
poisaa kesää. Me palaamme ruutuun syyskuun 

2 päivä. 

Muistathan että Pärjänkievari on loistava 
paikka perhejuhlille ym tilaisuuksille. 
Soita ja pyydä tarjous 0400 499215.

Caravan alueemme palvelee koko kesän. 
Vastaanotto 1.6 alkaen Syöte Shopissa

palvelee 

p. 0400 499 216
Pärjänjoentie 626

93280 Syöte
www.syotecaravan.fi

Tervetuloa!
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

OSTETAAN

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

Daelim skootteri. vm:08 ajettu 
6021km. virheetön ja huollettu. 
2x renkaat kesä ja talvi uuden-
veroiset. Skootteri keskustas-
sa. hinta 850e puh: 040-833 
3481 

Rosenlew sähköliesi leveys 
50 cm. Hyvä. Hinta: 50 e, puh: 
040 544 5040.

Hyvä kuntoinen Kontion ulko-
ovi hp 150€ puh 045 116 4577

Kuomullinen h-auton peräkär-
ry. Lavan koko 135x200. Siisti. 
Hinta 800€ puh. 044 582 2015

HALUTAAN VUOKRATA

Kohtuuhintainen mökki vesistön rannalta 
koko kesäksi, kahdelle aikuiselle. Tarjoa !

Tiina / 050-366 6704

Soutuvene hinta max 500 € 
ja mopo hinta max 500 € Iso-
Syötteelle. Puh. 041-5415554.

Nissan Sunny vm. 90, kahdet 
renkaat. Katsastettu, hyväkun-
toinen hp. 510€ puh. 0440 923 
946

Tyttöjen, poikien, miesten, 
naisten, lasten jopo-, mum-
mon- ja maastopyöriä. Puh. 
040 589 4028

Hetekylän pirtillä mukavat pääsiäistanssit
Hetekylän Nuorisoseuran talo on toiminut kyläläisten kokoontumispaikkana 1920-30 luvun vaihteesta lähtien. 
Taloa on suurennettu 1960-luvulla ja -90 luvulla rakennettiin sisävessat. 

Hetekylän Nuorisoseuran 
omistama Hetekylän pirtti 
on toiminut kyläläisten ko-
koontumispaikkana 1920 
luvulta saakka. Alun perin 
pirtti rakennettiin yhteises-
ti Maamiesseuran ja Nuo-
risoseuran kanssa. Jossain 

vaiheessa pirtti jäi Nuoriso-
seuralle, mutta paikallinen 
Maamiesseura omistaa edel-
leen maa-alueen, jolla pirtti 
sijaitsee. 

Nykyään Hetekylän pir-
tillä on säännöllisenä toi-
mintana bingo, joka on py-
sähdyksissä vain kovien 
pakkasten aikaan talvella. 
Kesällä on pidetty kioskia, 
joka toiminta on ensi kesän 
osalta Nuorisoseuran pu-
heenjohtaja Urpo Puolakan-
ahon mukaan vielä harkin-
nassa.  Lisäksi pirtti toimii 
kyläläisten kokoontumis-
paikkana muun muassa hir-
vipeijaisten, syntymäpäivi-
en ja muiden perhejuhlien 
pitopaikkana. Juhlien tarjoi-
lun järjestämisessä oli hyvä-
nä apuna entiseltä koululta 
saatu kunnon hella. Keittiön 
suurentaminen on suunnit-
teilla, joka olisi puheenjoh-
taja Puolakanahon mukaan 
hyvinkin tarpeellinen. 

Tansseja pirtillä on järjes-
tetty noin kahden kuukau-

Tanssin pyörteissä kiimin-
kiläiset Ellen ja Olavi Tur-
ves. He ovat Hetekylästä 
kotoisin ja nytkin viettävät 
paljon aikaa kylällä oleval-
la mökillään. 

Maamiesseuran puheenjohtaja Jouko Niva ja Nuoriso-
seuran puheenjohtaja Urpo Puolakanaho toimivat tans-
seissa järjestysmiehinä ja illan mittaan oli muitakin tal-
kootehtäviä tanssien onnistumiseksi. 

Tukkijätkät on vieraillut lähes vuosittain Hetekylän pirtillä. 
Tällä kertaa yhtyeessä soittivat Jukka Honka, Vilho Peso-
nen ja Timo Väisänen. 

Arpojen myyjänä toimi Hetekylällä syntynyt Anja Kauppi 
ja arpoja ostamassa alun perin hetekyläläinen ja nykyisin 
kylällä vapaa-ajan asunnon omistava Seppo Hiltunen. 

den välein. Pääsiäisenä 22.4 
järjestetyissä tansseissa oli 
soittamassa tuttu yhtye kuu-
samolainen Tukkijätkät. To-
sin yksi yhtyeen jäsen kos-
ketinsoittaja ja laulaja Jukka 
Honka asuu nykyään Oulus-
sa. Timo Väisänen toimi ha-
nuristina ja kitaraa soittava 
ja laulaja Vilho Pesonen on 

toiminut äitiyslomalla ole-
van yhtyeen jäsenen Jonna 
Väisäsen tuuraajana. Tanssin 
lisäksi Nuorisoseuralaisilla 
oli arpajaiset sekä kahviossa 
myytiin kahvia, virvokkeita 
ja grillimakkaroita. 

Heimo Turunen

Jongun alueella kuhisee mukavasti
Jongun alueen Kyläkuhinat järjestettiin 14.4. Paukkerinhar-
jun koululla. Tapahtuma oli kerännyt paikalle liki kolme-
kymmentä kyläasioista kiinnostunutta kyläläistä, jotka osal-
listuivat aktiivisesti virinneeseen keskusteluun.

Tilaisuuden avauksen tehnyt kyläyhdistyksen sihteeri 
Onerva Ronkainen kertoi kylän historiasta ja nykypäivästä. 
Hän kertoi koulusta, joka on kyläyhdistyksen omistuksessa.

Koulua on kunnostettu pikkuhiljaa kylätaloksi, jossa voi-
daan järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Kyläta-
lon kunnostuksen ohella lämmitysjärjestelmä on muutettu 
hakkeelle, jonka tuottama energia lämmittää mm. kylätalon 
asuinkiinteistöt. Alueelle on rakennettu uusia taloja ja ihmi-
siä muuttaa kylälle kaikesta huolimatta jatkuvasti. Huono-
na asiana hän mainitsi Jongun alueen tiestön, joka vaatisi pi-
kaista kunnostusta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki kertoi 
muutoksista ja haasteista, joita jokainen kylä Pudasjärvellä 
tulee kohtaamaan ja Harva –toiminnasta, jolla on tarkoitus 
vastata harvaan asuttujen alueiden vaikeuksiin. Riekin mu-
kaan runkotieverkoston kuntoon saattaminen tulee Harvan 
yhdeksi tavoitteeksi. Lisäksi Riekki vetosi yleisesti, että anta-
kaa työkaluiksi suoraa palautetta sekä ajatuksia päättäjille ja 
eri toimijoille. Nyt on toiminnan aika. 

Vaikka Jongun alueella on paljon hyviä asioita, paranta-
mistakin on. Yleisessä keskustelussa tuli esille tarpeita ja toi-
vomuksia, jotka olisi hyvä toteuttaa tulevaisuudessa kylän 
kehittämiseksi jatkossakin. Näitä olivat lapsiparkkitoimin-
nan toteuttaminen, koulukyytijärjestelyt, kerhotoimintojen 
siirtäminen kylille, seniori- ja päiväkerhotoiminta sekä yleis-
hyödyllisten tilojen vapauttaminen kiinteistöverosta.

Paikalla olleet  Harva –toiminnan, Kerttu ja Kauko –hank-
keen, Oulunkaaren, seurakunnan sekä Työvarma –hankeen 
edustajat kertoivat omasta toiminnasta, kokemuksista ja 
suunnitelmista, joilla kylien elämää voitaisiin kohentaa.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA & KUMPP
P. 0400 198 382

ILMASTOINTI-
LAITTEIDEN 

KEVÄTHUOLLOT

• Katsastushuollot • Öljynvaihdot • Ym.

Sarakyläntie 6178 SARAJÄRVI
www.autokorjaamokummala.fi

Halutaan vuokrata
huone, pieni yksiö tai edullinen

alivuokralaisasunto Pudasjärveltä 
tai sen lähistöltä.

Asuntoa käytetään kaksi-neljä kertaa viikossa ta-
pahtuvaan yöpymiseen. Ystävälliset vastaukset 

mieluummin sähköpostiosoitteeseen 
asko.kurki@vkkmedia.fi tai puh. 0440353581 
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Romekievarintie 4  93280 Syöte
Puh 050 577 0581
www.wildsyote.com

Syöte Experience Oy
Kelkkavuokrausta Syötteellä!

TAKSEJA

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA
KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

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

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

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

Kotipalvelu
Mesimarja

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

KELKKAVUOKRAUSTA

METSÄALAN
PALVELUITA

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

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

peLtItyöt seKä tarVIKKeet
meiltä mm. ilmastointikanavien putsaukset,

käyttövesi- sekä lämmitysputkistojen uusimiset.

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

Varastotie 2, 93100 pudasjärvi

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

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

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

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

KYNTTILÄTUOTTEET

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

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

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit

TOIMITUKSET KOKO MAAHAN
PURKUOSAT UUDET OSAT

Lapin Auto-Osa Oy

Avoinna ma-pe 8-17

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

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

KIINTEISTÖVÄLITYKSIÄ

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

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

esko 0400 388 231 
Arto 0400 244 195

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

Taksi 
piipponen oy

Palveluhakemisto 
on edullista 
ilmoitustilaa!

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

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

Oletko myymässä tai vuokraamassa?
SOITA JA TILAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

Oulun AsuntoTori  puh. 050 345 3680

Lasse Aaltonen tukijouk-
koineen mahdollisti parille 
kymmenelle musiikkikult-
tuurista nauttivalle pudas-
järveläiselle mahtavan ja jy-
kevä-äänisen ja soitantaisen 
konsertin Salikissa sunnun-
taina 17. 4. Musisoinnin to-
teuttajina esiintyivät Veikko 
Pöllänen, joka säesti hanuril-
la ja Pertti Leinonen kitaralla 
esittämiään lauluja. Laulut 
ovat nuorena kuolleen Vy-
sotskinin puhuttelevista ru-
noista sovitettuja musiikki-
esityksiä. Tekstien sanoma 
rakentuu vahvalle ystävyy-
den ja rauhan kannattami-
selle ja sodan ja väkivallan 

Vaikuttavaa ja voimakasta ”Löylyn heittämistä” Salikissa
vastaisuudelle.

Alas vuorilta vain - lau-
lussa kehotetaan sekä van-
hoja että nuoria pidättäyty-
mään riitelystä ja todetaan 
hienosti, että kauneimmat 
vuoret aina valloittamat-
ta jäävät. Leningradin leiri- 
laulun sanoissa oli kertomus 
vuosina 1941-1944 ollees-
ta Leningradin piirityksestä, 
jossa historian tekstien mu-
kaan kuoli  yli 600 ihmistä 
nälkään, kurjuuteen ja taiste-
lujen tappaviin seurauksiin. 
Moskovan puhelu-laulu va-
laisi maatalousnäyttelyssä 
menestyneen Onni-sonnin 
isännän ja emännän keskus-

telua ihmissuhdeasioista ja 
arjen jokapäiväisistä iloista 
ja huolista. Susijahti-esitys 
oli todella huikaisevan upea 
ja monikerroksinen teksti, 
josta Pöllänen kertoi, ettei 
sitä annettu Vysotskinin esit-
tää Neuvostoliitossa TV:ssa, 
radiossa eikä konserteissa. 
Kaikista kielloista huolimat-
ta laulu levisi maan rajalta 
toiselle yllätysvauhtia ihmis-
ten kuultavaksi. Muissa mai-
nioissa sanoituksissa käsitel-
tiin ajatuksia ravistelevasti 
valhetta ja totuutta, nyrkkei-
lyn mielettömyyttä ja monia 
muita inhimilliseen elämään 
kuuluvia tosiasioita.

Lasse Aaltonen tukijoukkoineen mahdollisti parille kymmenelle musiikkikulttuurista 
nauttivalle pudasjärveläiselle mahtavan konsertin.

Komea konsertti päättyi 
osittain venäjäksi esitetty-
nä ja yleisön kertosäkeeseen 
osallistuessa Turkka Malin 

sanoituksen mukaiseen Ys-
tävän lauluun ja vielä lop-
puherkkuna saatiin kuulla 
vaikuttava mainioiden mu-

sikanttien tulkitsema Ei ke-
nenkään maa-laulu.

Sointu Veivo
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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/akti-
viteetit/viikko-ohjelma/  
Kurenkoskessa: 30.4. Romeot, 7.5. Saija Varjus, 14.5. Anne Simonen 
ja Sateenkaari, 21.5. Pirita ja Tähtihetki, 28.5. Virpi Piippo ja Menox.
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 Pudikissa 
4.4.-27.4.
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.ra-
nuakk.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.
Wappurieha to 28.4. klo 18.00, kansalaisopiston Salikki.  Järj. Pudas-
järven kansalaisopisto.
Sukkatanssit pe 6.5. klo 18.00, kansalaisopiston Salikki. Järj. Pudas-
järven kansalaisopisto. 

Riika on entistä 
lähempänä

Jurmalan valkoisilla hiekkarannoilla kelpaa juosta

Riika on monien kulttuuri-
en ja uskontojen kohtaus-
paikka. Sanotaan, että Riika 
on laulava kaupunki. Riikas-
sa on tarjolla joka päivä mu-
siikki-, teatteri- ja sirkusesi-
tyksiä. Riian kongressitalon 
konserteissa esiintyy mo-
nia maailmanluokan tähtiä. 
Keskiajan lopulla rakennet-
tu tuomiokirkko on kuului-
sa uruistaan ja joka viikko 
järjestetään konsertteja. Rii-
kassa yhdistyvät mielenkiin-
toisella tavalla latvialaiset, 
saksalaiset ja venäläiset vai-
kutteet. Myös ruotsalaisia 
piirteitä näkyy vieläkin. Hal-
litsihan Ruotsi koko Balti-
aa 1600-luvulla. Riikan kau-
punkikuvalle tunnusomaista 
on kymmenien, historialli-
sesti arvokkaiden kirkkojen 
tornit. Laskimme tuomiokir-
kon tornin näköalatasanteel-
ta ainakin 20 kirkkoa. 

Riian Vanhakaupunki on 
näkemisen arvoinen paikka. 
Kapeita kujia, pieniä puoteja 
ja ystävällisiä ihmisiä. Eng-
lannin kielellä pärjää lähes 
joka paikassa. Kauniilla il-
malla voi istua ulkona teras-
seilla ja nauttia kiireettömäs-
tä tunnelmasta. Jos kaipaa 

Latvian pääkaupunki Riika on ollut vuosien mittaan monien suomalaisten loma-
kohde. Baltian Pariisiksi kutsuttu kaupunki on vetänyt erilaista matkakohdetta kai-
paavia puoleensa. Viimeisen vuoden aikana tämä keskiaikainen kaupunki on tullut 
vielä lähemmäksi, kun latvialainen lentoyhtiö on alkanut lentää edullisesti Oulusta 
ja Turusta päivittäin Riikaan. Kolmessa tunnissa pääsee Oulusta Riian keskustaan.

Vanhassa kaupun-
gissa tyypillisiä ovat 
kapeat kujat ja kir-
kontornit.

Riika on monien 
kulttuurien ja 
uskontojen 

kohtauspaikka. 
Sanotaan, 

että Riika on 
laulava kaupunki.

yöelämää, viihdetarjonta on 
aika laajaa. Pieniä pubeja ja 
isoja yökerhoja on jokaisen 
makuun. 

Riika on tun-
nettu myös hy-
västä ja edulli-
sesta ruoastaan. 
Muutamalla la-
tilla (1 lati on 1,4 
euroa) voi syö-
dä varsinkin Li-
do-ketjun ravin-
toloissa vatsansa 
täyteen. Lido on 
itsepalveluravintola, jos-
sa kuljetaan lautasen kans-
sa tiskiltä toiselle noutamas-
sa erilaisia ruokia ja lopuksi 
annos maksetaan kassal-
la. Tarjolla on monenlaisia 
liha- ja kalaruokia eikä ma-
kukaan ole hassumpi. Jos 
haluaa ostaa valmista ruo-
kaa ja nauttia sitä Daugava-
joen rannan penkeillä, sekin 
onnistuu. Baltian suurin os-
toskeskus on entisissä Zep-
pelin-ilmalaivahalleissa rau-
tatieaseman lähellä. Sieltä 
saa melkein kaikkea maan ja 
taivaan väliltä ruoasta vaat-
teisiin tai kodinkoneista kos-
metiikkaan. 

Liikkuminen Riiassa on 

edullista. Bussi- tai juna-
matka maksaa euron ver-
ran. Taksikyyti lentoasemal-
ta kaupunkiin maksaa viisi 

euroa ja liikenne 
sujuu jouhevas-
ti. Jos matkaili-
ja haluaa mennä 
aurinkorannalle, 
kannattaa mennä 
junalla Jurmalan 
kaupunkiin 15 ki-
lometrin päähän 
Riiasta. Jurma-
lassa on 33 kilo-

metriä valkoisia hiekkaran-
toja. Huhtikuussa rannoilla 
on vain kunnossapitotrak-
toreita ja juoksijoita. Mikäpä 
siellä on juostessa, kun ran-
taa riittää.

Sää Latviassa on merelli-
sempi kuin Suomessa. Pää-
siäisviikon alkupuolella päi- 
välämpötila oli 13-16 astet-
ta ja sää oli lämpenemässä. 
Puistojen puissa alkoi näkyä 
silmuja ja valkovuokot kuk-
kivat. Tarkoituksemme oli 
hakea kevät kotimaahan ja 
tässä onnistuimmekin.

Timo Puolakanaho

Viikon järjesti kulttuurityö-
ryhmä, johon kuului Marja-
Leena Törrö, Birgit Tolonen, 
Jaana Valkola, Kari Koivu-
la ja Ensio Koivula. Viikolle 
pyrittiin järjestämään ohjel-
maa joka kiinnostaisi mah-
dollisimman monia nuoria ja 
joihin löytyisi ohjaajat omas-

Kulttuuriviikolla 
takaisin juurille 

ta takaa. Ohjelmaa mietittiin 
myös siitä näkökohdasta että 
esittelisi nuorille niitä juuria, 
joista meidän niin kulttuu-
ri- kuin kädentaidotkin ver-
sovat. 

Ohjelmaan kuului kä-
dentaitoihin liittyvät työpa-
jat Taikinasta taidetta sekä 

Keramiikkapaja. Työpajois-
sa perehdyttiin menneitten 
aikojen tapaan tehdä taidet-
ta ja lasten leikkeihin liitty-
viä juttuja niistä perustarvik-
keista joita joka kodista on 
löytynyt. Työpajat olivat ko-
vasti suosittuja. Pajoja ohjasi-
vat Raija Puurunen ja Vuok-
ko Nyman. Perinteeseemme 
kuuluu olennaisena osana 
Suomalais-
ugrilaisuus. 
Sitä edus-
ti kirjastossa 
pidetty kirja-
näyttely. Li-
säksi Lakarin 
koululla oli 
esillä Vyl-
gordin kau-
pungista 
taidekoulu 
Zaranin las-
ten oppilai-
den töitä. 

Nuorten 
kulttuuriin 

niin menneinä aikoina kuin 
nykyäänkin on aina kuulu-
nut tietysti keskinäinen seu-
rustelu. Seurustelun yhtenä 
ilmenemismuotona ovat ol-
leet tanssit. Tanssia opetel-
tiin Kurenalustan eri kou-
luilla Tanssia Tähkän Tahtiin 
– työpajoissa. Tanssitunnit 
vetivät runsaasti oppilaita 
mukaansa. Tunneilla tans-

sittiin sekä kar-
jalaista katril-
lia että nykyään 
kovasti muodis-
sa olevia lattari-
rytmejä. Haus-
kaa oli nähdä 
se, kuinka mei-
dän omasta pe-

rinteestämme 
löytyy sellaisia 
elementtejä, jot-
ka kestävät su-
kupolvesta toi-
seen. Lasten ilo 
ja riemu katril-
lin vauhdissa oli Pudasjärven Nuorisoseuran tanssiesitys. Koreografia oli 

juuri niin vauhdikas kuin pitikin.

näkemisen ja kokemisen ar-
voista. Tanssin työpajoja oh-
jasi Ensio Koivula. Kaikelle 
kansalla tarkoitettu tanssi-
kurssi Tangon ja Cha Cha:n 
tiimoilta Koskenhovilla pe-
ruuntui osanottajien vähyy-
den vuoksi. 

Kulttuuriviikko huipen-
tui Pudasjärven Urheili-
joiden Voimistelujaoksen 
järjestämään Tanssi- ja lii-
kuntanäytökseen, jossa oli 
koottuna edustava kokonai-
suus Pudasjärvellä toimi-
vista tanssi- ja liikunta har-
rastepiireistä. Näytöksen 
aloittivat 4-6-vuotiaat lapset 
omalla tosi hellyttävällä esi-
tyksellään. Tanssin ja liikun-
nan riemu pääsi välittömästi 
pintaan. Ohjelma jatkui kah-
den tunnin ajan niin että sii-
nä mentiin läpi eri aikakau-
sia Pudasjärven urheilijoiden 
historiasta, urheiluasustei-
den esittelyn muodossa. 
Esiteltiin erilaiset liikunta-

Pudasjärvellä järjestettiin jo perinteinen 
nuorille suunnattu kulttuuriviikko 

7.-13.4.2011

ryhmät ja mukaan pääsivät 
myös niin Nuorisoseuran 
lapsiryhmät kuin kansalais-
opiston seniorit. Kavalkaadi 
oli oikein onnistunut ja täy-
si katsomo osoitti suosiotaan 
kaikille esiintyjille. Eksootti-
sinta antia esittivät vierailijat 
Oulusta. Itämaisen tanssin 
ryhmä Inshallah esitti vii-
meisenä meille hieman vie-
raampaa kulttuuria. Heidän 
ohjelmistossaan oli kaksi es-
teettisesti hyvin puhuttele-
vaa tanssia, joiden sisältöä 
jouduin vain arvailemaan. 
Hengästyttävää se oli joka 
tapauksessa. 

Ensio Koivula

Itämaisen tanssin esittäjät saivat raikuvat suosionosoi-
tukset. Esitys hurmasi eksoottisuudellaan. Tanssiin liit-
tyi paljon meille outoja elementtejä, kuten vahvaa lantion 
pyöritystä sekä ylä- ja alavartalon samanaikaisia, mutta 
eri rytmisiä liikkeitä.

Liikuntanäytös veti salin 
täyteen yleisöä.

Pudasjärven Urheilijoi-
den lapsiryhmässä riitti 
sekä taituruutta että in-
toa. Esitys oli oiva esi-
merkki urheiluseuran 

aktiivien kyvystä luoda 
iloa ja haastavaa teke-

mistä lapsille.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Keskusta.fi

Suomen Keskustan 
Pudasjärven 

kunnallisjärjestön
kevätkokous pidetään

kaupungintalolla
ma. 2.5.2011 alkaen klo 19.00.
Kahvitarjoilu alk. klo 18.30.

Energiapuun korjuu osana 
kannattavaa metsätaloutta

  To 5.5. Pudasjärvi klo 10:30-14:30, 
  Kaupungintalon valtuustosali, os. Varsitie 7
  
	 •	Aloituskahvi
	 •	Bioenergian	edelläkävijät	-hankkeen	esittely
	 •	Alueen	metsävarat
	 •	Tilusrakenteen	vaikutus	metsätalouteen
	 •	Kokonaisvaltainen	suometsien	hoito 
	 •	Energiapuun	korjuun	kannattavuuden	haasteet
	 •	Paikallisten	toimijoiden	kommenttipuheenvuorot

Tilaisuuksiin	on	vapaa	pääsy.	Tervetuloa!

Ilmoittautumiset viim. 3.5. klo 16.00 mennessä: 
kauko.tiirola@metsakeskus.fi  tai p.040 7121 945.

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

oulunkaari.com

Pudasjärven terveysaseman hammashoitolan 
vastaanotto on 2.5.-2.9.2011 neuvolan tiloissa.

Hammashoitola 
toimii 
väliaikaistiloissa

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

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

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.

www.pudasjarvi-lehti.fi

RAIVAAJAPITÄJÄ 
PUDASJÄRVI

Asutusalueiden rakentaminen 
1900-luvulla

Sinikka Wunsch

Teosta myytävänä 
Veteraanijuhlassa Rimminkankaan 

koululla keskiviikkona 27.4. hintaan 
50€/kpl, jonka jälkeen teosta myy 

Pudasjärven kirjakauppa 
hintaan 60€ kpl. 

Pudasjärven kaupunki

Myydään 

Mummon mökki
Ranualla Simojärven 

kylässä omalla tontilla, 
noin 9000 m2. Puus-

to erittäin hyvä. Järeä-
tä tukkipuustoa noin 

100 runkoa sekä lisäk-
si koivua ja kuusta. 

Kalastusmahdollisuus 
kuuteen järveen sekä 
metsästysmahdolli-
suus myyjän muiden 
maiden kautta, joita 

myös on mahdollisuus 
ostaa, kooltaan 10-50 
ha. Metsäpalstat voi 

ostaa myös erikseen. 
Yleinen uima- ja vene-
ranta 300 m päässä.

 
Puh. 045 136 9869

siistikuntoinen 
jalasmökki loma- ja 

vakituiseen 
asumiseen. Täysin 

sähköistetty, 
sähkölämmin, 

minikeittiö, wc- ja 
suihkutila, 

kalusteineen. 
Pohjapinta-ala 24 m2. 

Edullinen 
siirtokuljetus 

selvitetty. 

Myydään 

24,21m2

7,45m2

3,
25

m
2

Tied. puh. 
045 136 9869
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Tiileri julkisivutiilet ja 
tulisijat nyt erikoisehtoon

Myyntiedustaja paikanpäällä. 
Tule pyytämään tarjous

sadevesijärjestelmistä ja 
kattoturvatuotteista.

Kevätmarkkinat 29.4.2011

Hernekeittoa 

pihalla 
klo 10-16 

Paikalla edustaja Sami Väisänen
Kysy markkinatarjous!

Tähtikivennäisten 
ja –erikoisrehujen 
kevätkampanja

• 3G kosketusnäyttöpuhelin
• Ilmainen navigointipalvelu
• Digi- ja videokamera, FM-radio
• 7 h puhe- ja 438 h valmiusaika
• Kätevä autoteline

Tilaa kertatoimituksella vähintään
2000 kg kampanjaan kuuluvia kivennäisiä 
ja erikoistuotteita 31.5.2011 mennessä, 
saat Nokia 5230 Black Navi 
kosketusnäyttöpuhelimen. 

Mikäli et halua puhelinta, saat alennusta 40 €/tn kampanjahinnois-
ta. Jos kertaostos jää alle 2000 kilon, saat kuitenkin 40 €/tn alen-
nusta kampanjatuotteista. Hintoihin lisätään alv ja rahti. 

Tilaus ja toimitus 31.5.2011 mennessä!

• 3G kosketusnäyttöpuhelin
Ilmainen navigointipalvelu

Tilaa kerralla

2000 kg - 

saat Nokia 5230:n 

kaupanpäälle!

 Tähti kivennäisiä tai 

-erikoisrehuja 

ostavalle.

Valitse näistä Tähti-tarjoushinnoin! (alv 0)
Tuote Lavalla tn-hinta Tilaan kg
Magnesium-Tähti 500 kg  459 € 
Magnesium-Tähti 1000 kg  448 € 
Lypsy-Tähti 500 kg  452 € 
Lypsy-Tähti 1000 kg  441 €
Kalsium-Tähti 500 kg  462 € 
Kalsium-Tähti 1000 kg  537 € 
Tunnu-Tähti 500 kg 548 €
Tunnu-Tähti 1000 kg 537 €
Tähti-Seoskivennäinen 500 kg 374 € 
Tähti-Seoskivennäinen 1000 kg 363 €
TähtiLypsy-täyskiven-
näinen 

1000 kg 
ssk

309 € 

TähtiKasvu-täyskiven-
näinen 

1000 kg 
ssk

261 €

Tähti-ADE vitamiini 800 kg  787 €
Tähti Seleeni-E 800 kg  782 € 
Tähti-Energialisä 800 kg  744 €
Yhteensä 2 000 kg Edustaja Kari Kullas paikalla!

Honda mönkijä 420 FM

Normaalihinta 295,- Painepesuri 
K.3.500 RD

199,-
K.2.120

99,-
Märkä-/kuivaimuri 
WD 3.300 4 85,-

Akkuporakone + 
lamppu 99,-

6490,- 
(+toimituskulut)

www.rautia.fi

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, Puh. 020 752 8260
Palvelemme ma-pe 8 - 17, la 9 - 14. Tervetuloa!
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071 
Konekauppa: Vesa Huhta 040 538 9626

Rajoitettu erä!

Pikku-Grilli

Tule ja pyydä 
tarjous! 

249,-Rajoitettu erä

perusvarustus

Arvontaa! Kahvi-
tarjoilu

pUDASJÄRVi pUDASJÄRVi

Esittelijä Ismo Hyväri paikalla

Edustaja Jouni Tiira paikalla!


