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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
lentokentällä 

onnistunut 
PoroCup -tapahtuma

s. 10

Kotimaisten Promena työ- ja 
vapaa-ajan jalkineiden esittely- ja 

sovitustilaisuus
Virkistysuimala Puikkarissa

Keskiviikkona 6.3.2013 klo 13.30-17.30

Tervetuloa!
Paikalla alue-edustaja                                  
Taru Järvenpää

Suomen Kenkävalimo Oy
P. 045 853 0877. www.promena.fi

Pudasjärven Osuuspankin

HIPPOHIIHDOT
Kurenalan ala-asteella su 17.3. klo 12.00

Tervetuloa viettämään
ulkoilupäivää yhdessä
Hanna Hipon kanssa!

Tervetuloa viettämään
ulkoilupäivää yhdessä
Hanna Hipon kanssa!

Kisa hiihdetään vapaalla tyylillä. Hiihtäjille
mitalit sekä mehua. Sarjojen parhaat kisailijat
palkitaan. Paikalla myös arvontaa sekä kioski.

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 13.3. klo 16.00 mennessä numeroon
0400 631 702/Jouko Keskiaho tai 040 720 7353/Raija Anttonen.
Sähköpostilla: raija.m.anttonen@gmail.com. Ilmoita lapsen nimi ja
syntymävuosi ilmoittautuessa. Ei jälki-ilmoittautumisia!

Sarjat tytöt ja pojat:

2009 ja myöh. synt.
2008-2007 synt.
2006-2005 synt.
2004-2003 synt.
2002-2001 synt.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Yhdessä hyvä tulee.

Noudathan
numerolappusi

hyvissä ajoin ennen
starttia!

www.variluxsseries.fi 

PUDASJÄRVI 
Toritie 1, 08 822 416
Palvelemme arkisin 9.30–17

Varaa aika silmälääkärille tai optikolle

Uusi vallankumouksellinen moniteholinssi

Välitön Näkeminen

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Moniteholasien ostajalle
samoilla voimakkuuksilla kaupan päälle!!!

AURINKOLASIT
Suojaa silmäsi kevätauringolta uudet aurinko-

lasimallistot saapuneet! Mm. RayBan, Oakley, Bollé... 
Yksiteho aurinkolasit 

voimakkuuksilla

79,-alk.

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 7.3., 14.3. ja 21.3.

http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUH-
DISTUSAINE

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

2,99
pss

23,50

MuMMon grahaM- ja 
vehnäsäMpylät

8 kpl/320 g

rIIsIpIIraKKa
9 kpl/585 g

BravuurI
lIhaMureKe

700 g

lIhapIIraKKa
9 kpl/900 g

1,00pss
2,95pss

2,59pkt 4,25pkt

vanIllIInIMunKKI
6 kpl/360 g

hK
sInInen lenKKI

580 g

1,79pss

lasten 
tuulIpuvut

38,50
naIsten 
tuulIpuKu

MIesten 
tuulIpuKu

MIesten
FleeCetaKKI

naIsten
tuulIhousut

naIsten 
Beavers
Collegehousut

24,10

45,60

48,80 14,90
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Markku Kemppainen
050 382 6585
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

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

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa perjantai-

iltaan mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoitukses-
ta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n ku-
luessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 53,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Tornion Kaupunginte-
atteri vierailee seurakun-
tatalolla maanantaina 18.3. 
Teatteri esittää tuolloin 
maineikkaan esityksensä 
Markuksen evankeliumista. 

Markuksen evanke-
liumin esittäminen kirkko-
draamana ja sooloteatteri-
na alkoi Tanskasta noin 15 
vuotta sitten ja levisi nope-
asti kaikkialle Eurooppaan. 

Suomessa aiheeseen tart-
tui ensimmäiseksi Tampe-
reen Teatterin Paavo Liski 
ja Kari Hakala vuonna 1995. 

Perinnettä on näihin päi-
viin jatkanut Tornion Kau-
punginteatteri, jonka esi-
tys on saanut kiitosta siitä, 
että se on tehty esitettäväk-
si juuri kirkossa. Tornio-
laisten version näyttelijä-
nä toimii teatterin johtaja 
Pauli Mahlamäki, jonka esi-
tys on vieraillut eri puolil-
la Suomea jo yli 200 kertaa. 
Ohjauksesta vastaa Kirkon 
nuorisotyön ohjaajiksi val-

Markuksen evankeliumi 
- kirkkodraama seurakuntatalolla 

Yhteisvastuun hyväksi

Valokuvassa Tornion 
Kaupunginteatterin johta-
ja Pauli Mahlamäki, joka 
tulkitsee evankeliumin 
kymmenet historialliset 
henkilöt. 

mistunut opiskelijaryhmä 
ja asiantuntijoina on käy-
tetty laajasti kirkon työnte-
kijöitä. 

Markuksen evankeliumi 
on lyhin uuden testamen-
tin neljästä evankeliumikir-
jasta. Samalla se kuitenkin 
sisältää eniten toimintaa ja 
tapahtumia. Heti julkisen 
esiintymisensä alussa Jee-
sus teki suuria ihmetekoja, 
jotka hämmästyttivät kan-
sanjoukkoja ja Jeesuksen 
seuraajia. Ajan uskonnol-
liset johtajat eivät hyväk-
syneet Jeesuksen tekoja ja 
opetuksia. Tämä johti vä-
likohtauksiin, jotka saivat 
heidät lopullisesti suunnit-
telemaan hänen surmaa-
mistaan. 

Teatteriesityksen käsioh-
jelmien ja väliaikamyynnis-
tä kertyneet eurot menevät 
kokonaisuudessaan Yhteis-
vastuun hyväksi.

Marko Väyrynen

Elämän leipä
”Älä anna köyhyyttä, älä rikkautta-
kaan. Anna ruokaa sen verran kuin 
tarvitsen.” (Sananl. 30:8-9)

Nuo Sananlaskujen kirjan ja-
keet ovat olleet johtoajatuksenani 
tänä paaston aikana. Ei pelkästään 
ruuan osalta, vaan kaiken muun-
kin. Haastoin itseni olla kuukau-
den ajan ostamatta mitään uutta ja 
luopumaan joka päivä vähintään 
yhdestä vanhasta. Mikä on minulle 
sen verran kun tarvitsen. Sen olen 
huomannut, että se on totisesti pal-
jon vähemmän kuin mitä minul-
la on. Miten pääsisin ja miten me 
pääsisimme sellaiseen tilanteeseen, 
että kaikilla olisin sen verran kuin 
tarvitsee, ei vähempää eikä enem-

pää. Siinäpä vasta haastetta.
Samoin ehkä ajatteli opetuslap-

sista Filipus ja Andreas kun sai-
vat Jeesukselta tehtäväksi hankkia 
syömistä tuhansille ihmisille jotka 
olivat tulleet kuulemaan Jeesuksen 
opetuksia. Ei 200 denarilla niin pal-
joa evästä saisi että sillä saisi vii-
deltä tuhannelta nälän pois. Ja pik-
ku pojan eväät, viisi leipää ja kaksi 
kalaa, ei kyllä liioin nekään nälkää 
siltä määrältä väkeä vähentäisi. 
Vaan niinpä vain kävi, että Jeesuk-
sen jakaman kaikille riitti kyllik-
si ja ylimääräistäkin kerättiin pois. 
Vaikka eivät ihmiset tulleet paikal-
le ruuan toivossa. He kaipasivat 
toisenlaista ravintoa. Hengenra-
vintoa jota Jeesus heille opetuksis-
saan jakoi. Jeesus on elämän leipä. 
Hän jakaa meille lahjojaan ja opet-

taa meitä jakamaan omastamme 
tarvitseville.

Lapsuudesta, partioharrastuk-
sen alkuajoilta, muistan erään leirin 
iltahartauden, jossa kynttiläpolun 
varrella oli lapussa mm. Äiti Tere-
san sanat ”Ehkä meistä tuntuu, että 
tekomme ovat kuin pisara meressä, 
mutta ilman niitä meri olisi pisaran 
pienempi.”     

Rehellisesti sanottuna, en usko 
koskaan näkeväni sitä päivää että 
ruoka ja varallisuus jakaantui-
si maailmassa tasaväkisesti, vaan 
ajattelen yleensä ensimmäisenä 
niin kuin Filipus ja Andreas. ”Ei 
tule onnistumaan…” Sitten muis-
tan ne sanat siitä lapusta ja päätän 
ettei meri ainakaan tällä kertaa jää 
minun takiani pisaraa pienemmäk-
si.

Vähän samaa ajatusta on Roo-
malaiskirjeenkin jakeissa.

”Olkaa keskenänne yksimielisiä, 
älkää pitäkö itseänne muita parem-
pina, vaan asettukaa vähäosaisten 
rinnalle. Älkää olko omasta mie-
lestänne viisaita. Älkää maksako 
kenellekään pahaa pahalla, vaan 
pyrkikää siihen, mikä on hyvää 
kaikkien silmissä. Jos on mahdol-
lista ja jos se teistä riippuu, eläkää 
rauhassa kaikkien kanssa.”(Room. 
12:16-18)

Sen vaan sa-
non, että helppoa 
ei kyllä ole…

Tiina 
Inkeroinen
Nuorisotyön-
ohjaaja

Konfirmaatiomessu kirkos-
sa su 10.3. klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen.
Rippikoulun talviryhmän 
konfirmaatio.

Ystävänkammari seura-
kuntakodissa ti 12.3. klo 12-
13.30.

Sauvakävelyilta  tiistaisin 
Liepeessä klo 18.
Nuttupiiri  Kanttorilassa to 

7.3. klo 17.
Koillismaan rovastikun-
nan kuulovammaisten 
leiripäivä ti 12.3. Taival-
koskella, lähtö seurakunta-
kodilta 8.30 ja paluu n. 18. 
Kirpputori (Pappilantie 7) 
keskiviikkoisin  klo 10-13.
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 11.3. klo 18.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
6.3. klo 18.
Lapsiparkki perjantaisin 
klo 9.30 - 12 seurakunta-
kodissa. Parkkiin voi tulla 
kolme kertaa peräkkäin. Il-
moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon 08-8823100, 
ennakkoon otetaan 10  las-
ta, pe 8.3. ei ole parkkia.
Perhekerhot:   Iltaperheker-
ho Liepeen väentuvassa ti 

5.3.klo 16-19. Perheker-
ho Paukkerin kylätalos-
sa ke 6.3. klo 11-14 ja seu-
rakuntakodissa to 7.3. klo 
10-13.  
Rauhanyhdistykset: Kä-
sityöilta Sarakylässä Ju-
hani Jurmulla pe 8.3. klo 
19, Lauluseurat Saraky-
län kappelissa su 10.3. klo 
19 (Mikko Tuohimaa). 
Päiväseurat Kurenalan 
ry:llä su 10.3. klo 13 (Ta-
pio Mustonen, Jukka Kar-
humaa).
Avioliittoon vihitty: 
Mika Juhani Ronkainen 
ja Reeta Maria Tuohimaa.
Haudattu:  Pertti Kalervo 
Ikonen 62 v, Hilda Maria 
Asikkala 58 v.

Naistenpäivät 16.-17.3.  
Hilturannan leirikeskuksessa, vieraana Ulla Halttunen. 

La 16.3. 
11.00 tulokahvit
12.00 Ulla Halttunen – kaiken keskellä toivo
13.45 Keijo Piirainen, lauluhetki –Jumalaa kiittää sieluni
14.30 ruokailu
15.30 Ulla Halttunen – kaiken keskelle ilo
18.00 seurakuntakodissa, konsertti Ulla Halttunen – Lau-
luja toivosta ja ilosta iltapala ja yöpyminen Hilturannassa
Su 17.3. 
10.00 messu seurakuntakodissa, Ulla Halttunen saarna ja 
Kimmo Helomaa liturgi, Jukka Jaakkola kanttori
Kirkkokahvit ja arvontaa
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 13.3. mennes-
sä, puh. (08) 8823100. Ruokailut 10 € ja yöpyminen Hil-
turannassa 10 €.

Palvelut tasapuolisesti 
koko kaupungin alueella
Kipinän Kyläseura ry koko-
usti vuosikokouksen mer-
keissä perjantaina 22.2. 
Kipinän koululla. Hallituk-
seen valittiin puheenjoh-
tajaksi Jukka Vähkyrä, va-
rapuheenjohtajaksi Hannu 
Riepula ja sihteeri/rahas-
tonhoitajaksi Sanna Stenius. 
Hallituksen jäseninä ovat 
Tiina Haapakoski, Eeva Pe-
täjäkangas, Elsa Kokko, Rei-
no Ruottinen ja Erkki Petä-
jäkangas.

Toimintasuunnitelmaan 
kirjattiin Nappulahiihdot 
maaliskuussa, tienvarsien 
siivoustalkoot, mikäli Des-

tia vie kerätyt roskat asian-
mukaiseen paikkaan, kylä-
juhlan järjestäminen tulee 
harkittavaksi nykymuodos-
saan ja vuoden lopulla ote-
taan vastaan Uutta vuotta. 

Tarvittaessa järjestetään 
muutakin toimintaa vuo-
den kuluessa mikäli ideoi-
ta ilmaantuu. Kaupungin 
päättäjille haluttiin muis-
tuttaa, että muistavat palve-
luita ja muita vastaavia asi-
oita suunnitellessaan ottaa 
huomioon koko kaupungin 
alueen tasapuolisesti.

Jukka Vähkyrä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

Latukahvila Pytkynpirtti
Syötekyläntie 382
puh. 044 363 3939
www.lahjanpuoti.fi

Avoinna joka päivä
16.2.-6.4.2013

klo 10-16
Herkulliset kotona 

leivotut munkit, 
marjapiirakat ja sämpylät. 

Lättypäivä tiistaisin!

Kahvilassa myytävänä 
huovutettuja lakkeja ja 
lapasia, puukäsitöitä, 
poronsarvikoruja,

kivitavarasavesta tehtyjä 
koriste- ja käyttöesineitä, 

porokuvioisia käsipyyhkeitä 
ja patalappuja.

Kahvila sijaitsee n. 6 km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

Matkamuistoja, 
käsitöitä:

Aivoviikko on 11.-17.3. tee-
malla toimiva arki. Aivo-
terveyttä kannattaa vaalia 
kaiken ikää. Liikunta tekee 
hyvää! Aktiivisuudella on 
sekä lyhyt- että pitkäkestoi-
sia vaikutuksia muistiin. Ai-
vot raksuttavat tehokkaam-

Aivoviikko: Liiku muistisi hyväksi!
min, kun niitä on hieman 
ulkoilutettu ja liikunta pie-
nentää myös riskiä sairas-
tua muistisairauteen myö-
hemmällä iällä.  Liikunnalla 
on suotuisia aivoterveysvai-
kutuksia kaikenikäisille. Pie-
netkin spurtit tekevät hyvää, 

mutta jalkaa kannattaisi lai-
taa toisen eteen mahdollisim-
man usein. Aktiivisuuden 
keinoja kannattaa vaihdella. 
Kaikki liikkuminen on hyö-
dyksi.  Avainsana on sään-
nöllisyys! 

UKK-instituutti suositte-
lee kestävyysliikuntaa (kä-
vely, juoksu, hiihto, luistelu, 
soutu) useana päivänä vii-
kossa yhteensä vähintään 2 
tuntia 30 minuuttia reippaas-
ti tai 1 tunti 15 minuuttia erit-
täin reippaasti.  Lisäksi tulisi 
harjoittaa lihaskuntoa ja lii-
kehallintaa ainakin kahdesti 
viikossa.  Iäkkäillä tasapaino-
harjoittelun merkitys koros-
tuu. 

Liikuntasuoritukset kan-
nattaa jakaa ainakin kolmel-
le päivälle viikossa ja yhden 
liikkumishetken tulisi kes-
tää vähintään kymmenen mi-
nuuttia, jotta terveyshyödyt 
saavutettaisiin.

Vinkkejä  
aktiivisuuden  
lisäämiseksi arkeen
Venyttele pohkeet tai sei-
so yhdellä jalalla hampaita 
pestessä. Leiki ja liiku: läh-
de pulkkamäkeen ja raken-
na lumiukko – lapsen kans-
sa tai muuten vaan. Nouse 
ylös vähintään kerran tun-
nissa. Jaloittele puhelun ai-
kana. Kävele työ- ja kauppa-
matkat – kantamukset tuovat 
lisähyötyjä. Vältä hissiä. Ve-
nyttele aamuisin ennen sän-
gystä nousemista. Siivoa hiki 
päässä. Kävele korttelin ym-
päri – ja sitten toisen, jos hy-
vältä tuntuu. 

Liikunnan  
muistihyötyjä
Liikunta parantaa aivojen ve-
renkiertoa, jolloin aivot saa-
vat paremmin happea ja otta-
vat ravinteita tehokkaammin 

käyttöön. 
Liikunta luo ja tehostaa 

aivojen hermosolujen vä-
lisiä yhteyksiä ja parantaa 
unen laatua, joten seuraava-
na päivänä muisti toimii pa-
remmin kuin huonounisen 
yön jälkeen. Liikunta nostaa 
mielialaa ja vähentää masen-
nuksen ja ahdistuneisuuden 
oireita. 

Liikunta laskee verenpai-
netta ja niin sanottua huonoa 
kolesterolia, pitää painon ku-
rissa ja hoitaa muun muassa 
2-tyypin diabetesta. Liikun-
ta pienentää riskiä sairastua 
etenevään muistisairauteen 
(Lähde; Muisti 1/2013) 
  ”Ilo on linnunlaulu 
    kevätaamuna!”
    Lähdetään liikkeelle 
    muistimme hyväksi!

Helena Kokko
terveydenhoitaja/ 
muistihoitaja 

Pudasjärven Panumalla vie-
tetään perinteistä koko per-
heen talvitapahtumaa ja 
Panuman Kulta-ajoja sun-
nuntaina 10.3 kello 12 al-
kaen. Porokisoissa ajetaan 
kuuma sarja sekä yhdistet-
ty yleinen ja tuntemattomi-
en sarja vauhdikkaina ryh-
mälähtöinä. Päivän nopein 
ajokas saa palkinnoksi aidon 
kultaharkon. 

Porokisoissa nähdään 
vauhdikasta menoa kilomet-
rin mittaisella kilparadalla. 
Porot ovat kisailleet Panu-
majärven jäällä jo pitkälti yli 
30 vuoden ajan. Suomessa 
yhtä pitkät yhtäjäksoiset ki-
saperinteet ovat vain Inarin 
porokuninkuusajoilla ja Kul-
takelloajoilla. Kisojen järjes-
telyistä vastaavat Panuman 
kyläyhdistys Panumajär-
vi ry sekä Kiiminki-Kollajan 
paliskunta.

Panuman koko perheen 
talvitapahtumaan ovat lap-
set erityisesti tervetulleita. 
Alle 12-vuotiaille on vapaa 
pääsy ja lapsille järjestetään 

Porokisat ja koko perheen 
talvitapahtuma Panumalla

päivän aikana runsaasti il-
maista ohjelmaa. Aikuisil-
le pääsylipun hinta on viisi 
euroa. 

Keppiporokilpailu 
uutena
Tänä vuonna uutuutena 
nähdään leikkimielinen kep-
piporokilpailu, joka on tiet-
tävästi ensimmäinen laa-
tuaan koko maailmassa! 
Panumalaiset käsityön tai-
tajat ovat valmistaneet juuri 
talvitapahtumaa varten suu-
ren joukon lauhkeita kep-
piporoja. Lapset pääsevät 
leikkimielisesti kisaamaan 
keppiporoilla poroajojen vä-
liajalla, ja jokainen lapsi saa 
myös palkinnon. 

Keppiporoajojen lisäksi 
lapset pääsevät päivän aika-
na muun muassa poroajelul-
le, ratsastamaan hevosella, 
pyörimään hoijakassa ja las-
kemaan liukumäkeä. Kisa-
paikalla on myytävä arpo-
ja ja monenlaista maukasta 
syötävää ja juotavaa, kuten 
lättyjä, munkkeja, makka-

raa, kahvia, hernekeittolou-
nas yms. 

Talvitapahtuman mas-
kottina on uniikki Panuma-
Molla. Sen saa mukaansa 
kisavieras, joka arvaa lähim-
mäksi, kuinka pitkän ket-
jun tapahtumaan osallis-
tuvat lapset muodostavat. 

Panuma-Molla jaetaan tänä 
vuonna kolmannen kerran. 
Viimeisemmässä talvitapah-
tumassa vuonna 2011 lapsi-
ketjun mitta oli 35 metriä ja 
vuonna 2010 34 metriä. 

Jenni Koistinen
Panumajärvi ry puheenjohtaja

Jokainen Panuman talvitapahtumassa mukana oleva 
keppiporo on oma yksilönsä ja niitä ohjastamaan pää-
sevät kaikki tapahtumaan osallistuvat lapset.  Kuva Pa-
numajärvi ry

Lapsiketjun järjestäminen ja sen pituuden arvaaminen on nyt kolmatta kertaa. 
Aiemmin sen pituus on ollut 34,20 ja 35,20 metriä. 

Pudasjärven kansalaisopistossa alkaa tiistaina 12.3. kello 15-18 me-
tallityökurssi, joka on avoin niin aloittelijoille kuin edistyneille har-
rastajillekin. 

Kurssilla voi tehdä esimerkiksi omaan pihaan turvallisen avotu-
ligrillin, savustuslaatikon tai jonkin muun kodin tai pihan tarvikkeen, 
ja aloittelijat voivat opetella hitsausta ja metallityölaitteiden käyttöä. 
Tunneilla on myös mahdollista tehdä pieniä korjaustöitä. 

Opettajana toimii Jaakko Sahuri, ja kurssin hinta on 40 euroa. Etu-
käteen ilmoittautumista ei tarvita, vaan kaikki kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita ensimmäiseen tapaamiseen.  Kurssi jatkuu kevään ajan tiis-
taisin 21.5. saakka Rimminkankaan koululla. 

Metallityökurssi kansalaisopistolla
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Saunan kiukaat
Suomalaiset ovat maailmallakin tunnettua 
saunakansaa. Harvian myyntipäällikkö Jor-
ma Kinnunen kertoi, että saunomisen ystä-
ville heillä on mieluista kerrottavaa. Nyky-
ään saunankiukaissa suositaan nykyaikaisia 
matalalämpöisiä malleja ja entisvanhaiset, 
”heitä ja väistä” polttavan kuuman löylyn ai-
kaansaavat kiuasmallit ovat jäämässä pois. 
Jorma mainitsi myös, että nykyisissä malleis-
sa kiuaskivien määrä on suurempi.

Sisustus
Keskon valikoimaneuvoja Pasi Myllyoja ker-
toi, että tänään hänen luonaan vierailleet 
asiakkaat ovat kyselleet neuvoja muun mu-
assa lattiapäällysteisiin ja sisustamiseen liit-
tyvistä asioista. Pasin mukaan Pudasjärven 
Rautia K-maatalous on heille erittäin hyvä 
yhteiskumppani. Nyt uudistetussa myymä-
lässä on esillä todella laaja tuotevalikoima. 
Nyt monipuolisten esittelymallistojen avulla 
pystytään Pudasjärvellä tarjoamaan suurien 
kaupunkien rauta- ja sisutusalan kauppojen 
tuotevalikoima. Asiakkaan ei enää tarvitse 
lähteä varta vasten asioimaan esimerkiksi 
Ouluun saakka. Mieluisat tuotteet valitaan 
mallistosta ja asiakas saa ne viimeistään 2-3 
päivän kuluessa.

Asekaapit
Rautakeskon Jukka Mykkänen oli saapunut 
avajaisiin päivän erikoisteemanaan asekaap-
pien esittely. Mykkänen kertoi, että hän esit-

telee myös työvälineosaston tuotteita. Hän 
totesi, että puhuttaessa ammunta- ja met-
sästysharrastuksesta ihmisten kiinnostus 
turvallisuusasioihin on lisääntynyt. Liikkees-
sä olikin nähtävillä monenkokoisia asekaap-
peja, joiden metalliseinämänpaksuus vaihteli 
mallista riippuen kahdesta millistä kolmeen 
milliin.

Kärcher
Kärcher tuotteiden edustaja Ismo Hyvä-
ri Siikajoelta kertoi avajaispäivänä asiakkaita 
kiinnostaneen muun muassa Kärcherin mär-
kä-ja kuivaimurit, höyrypuhdistimet ja teks-
tiilipesurit. Ismon mukaan Pudasjärvellä on 
Kärcherin tuotteista kiinnostuneita sekä ta-
vallisia kuluttajia että ammattilaisia. Koska 
Pudasjärvi on maaseutupitäjä, moni asiakas 
ostaakin mallistosta kookkaamman keskiko-
koisen laitemallin. Myös ammattilaisille suun-
niteltuja laitemalleja myydään paljon esimer-
kiksi maatiloille ja muille yrityksille.

Eläinten rehut
Kinnusen Myllyn myyntipäällikkö Kari Kullas 
oli esittelemässä kevään tuloon liittyen kar-
janomistajille ajankohtaisina tuotteina vita-
miineja sisältäviä karjanrehuja. Tähän aikaan 
vuodesta tiloilla ruokinnassa käytettävä säi-
lörehu ei enää sisällä välttämättä tarpeeksi 
vitamiineja, joten täydennys pitäisi ruokin-
nassa jotenkin hoitaa. Kari kertoi, että pitkän 
talviruokinta-ajan jälkeen karjalle kannattai-
sikin syöttää ennen kesälaitumille pääsyä 
esimerkiksi Lypsytähtirehua. Karjanomistaji-

en tämän hetkisistä huolenaiheista Kari tie-
si kertoa, että monia tilallisia harmittaa sa-
teisesta kesästä johtuva korkea viljan hinta.

Heikki Ruonala Simosta esitteli Biofarm 
Oy:n suurempien kotieläinten, kuten hevos-
ten ja nautaeläinten sekä koirien erikoisre-
huja kertoen tuotevalikoimaan kuuluvan 
muun muassa Black Horse hevosrehut, Jep-
pe koiranrehut sekä naudoille tarkoitetut 
täys- ja täydennysrehut sekä kivennäinen. 
Heikki esitteli ylpeänä puhelimestaan asiak-
kaan lähettämää valokuvaa, joka oli otettu 
lukuisissa kilpailuissa menestyneen Suomen 
ajokoiran palkintokaapista. Tyytyväinen asia-
kas oli kertonut syöttäneensä Jeppe-koiran-
rehua Suomen mestaruuskisoissakin pär-
jänneelle ajokoiralleen jo pitemmän aikaa.

Öljyt, voiteluaineet
Teboilin Pohjois-Suomen ja Lapin alue-
myyntipäällikkö Sami Piltonen kertoi asi-
akkaiden tämän päivän suosituimman ky-
symyksen olevan, paljonko kevyt polttoöljy 
maksaa. Sami kertoi, että Pudasjärvellä hei-
dän asiakkaitaan ovat muun muassa lämmi-
tys- ja moottoripolttoöljyä käyttävät maa-
taloudet, yritykset ja tavalliset kotitaloudet. 
Täällä Teboililla lämmityspolttoöljyn mini-
mitoimitus on yleensä 1000 litraa ja suu-
remmat toimitukset ovat noin 5000 litraa.

Pertti Kuusisto

Pudasjärven Rautia K-maa-
taloudessa vietettiin perjan-
taina 1.3. uudistuneen myy-
mälän avajaisia. Avauksen 
suorittivat kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus apunaan kaup-
piaspari Jukka ja Jaana Val-
kola sekä K-maatalousket-
jujohtaja Antti Meriläinen ja 
Keskon aluejohtaja Jari Saari-
nen. Asiakkaita huomioitiin 
avajaisten merkeissä koko 
viikonlopun ajan tuntuvin 
tarjouksin. Avajaispäivänä 
oli juontajana ja imitaattori-
na Ari Kettukangas Raahes-
ta, hernerokkaa, täytekakku-
kahvit, tuote-esittelyjä sekä 
arvontaa. Lauantaina 2.3. oli 
lapsille muun muassa Pallo-
merimies lasten konsertti, il-
mapalloja sekä muutakin oh-
jelmaa ja toimintaa.  

Arvonnassa asekaapin 
voitti Timo Juurikka, Fiskars 
yleiskirveen Mikko Liehu, 
Kinnusen myllyn tuotekas-

Rautia K-maatalous avattiin uudistettuna
sin Irma Honkanen ja Jessica 
Vähäkuopus. 

Kaupan sisätilat ovat ko-
keneet täydellisen uudistuk-
sen, jonka myötä myymälään 
on saatu avaruutta ja tuot-
teet ovat myymälässä hyvin 
esillä. Uudet kalusteet ovat 
mahdollistaneet tavaroiden 
selkeän esille laiton ja jousta-
van asiakaspalvelun. 

Tavaravalikoimia on uu-
distettu ja lisätty kautta lin-
jan. Asiakasopasteet ja in-
fo-taulut on uusittu, mikä 
helpottaa tuotteiden löyty-
mistä ja asiakaspalvelua. 

Uudet kalusteet ja tilajär-
jestelyt ovat mahdollistaneet 
tuotevalikoiman kasvattami-
sen ja uudistamisen mm. si-
sustustuotteiden osalta, joita 
on esillä aikaisempaa enem-
män. Asiakaspalvelua hel-
pottamaan ja nopeuttamaan 
on hankittu uusi liukuhih-
noilla varustettu kassapöytä.

-K-maatalouden kalus-

teet ja esittelyt uudistuivat 
samalla kertaa. Varsinkin 
maatalouden varastovalikoi-
mat ovat kasvaneet ja tarjon-
ta laajentunut erityisesti ko-
netarvikkeiden, öljyjen sekä 
huolto- ja kulutusosien osal-
ta, kertoo kauppias Jukka 
Valkola.

-Kauppa on nykyaikai-
nen ja hyvin asiakkaita pal-
veleva, joten uskon sen hel-
pottavan ja nopeuttavan 
huomattavasti asiakaspalve-
luamme. Jatkossa tulemme 
panostamaan entistä enem-
män ammattiasiakasmyyn-
tiin ja asennuspalveluiden 
kehittämiseen, jatkaa Valko-
la.

Pudasjärven Rautia K-
maatalous työllistää kauppi-
asparin lisäksi viisi henkilöä. 

Heimo Turunen

Avajaispäivä aloitettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopuksen 
suorittamalla ketjun leikkauksella, jossa olivat mukana myös Pohjois-Suomen Kes-
kon aluejohtaja Jari Saarinen, kauppias Jukka Valkola, K-Maatalousketjujohtaja 
Antti Meriläinen ja kauppias Jaana Valkola. 

Imitaattori Ari Kettukangas esitteli päivän tarjouksia ja 
hauskuutti yleisöä. 

Avajaispäivän ensimmäinen kassalla asioiva henkilö 
oli Tanja Poijula lastensa Epun, Ainon ja Topin kans-
sa. Hän kertoi katsoneensa ostamansa kuumailmapu-
haltimen jo etukäteen mainoksista. Kassassa Satu Pi-
ri-Tihinen.

Avajaispäivänä asiakkaita alkoi virrata heti avauksen 
jälkeen ja päivän aikana heitä kävi noin 1000. 

Runsaasti eri tuotteiden 
asiantuntijoita paikalla

Kari Kullas Kinnusen Myl-
lystä suositti karjanomis-
tajia syöttämään eläimille 
vitamiinia sisältäviä kar-
janrehuja.

Harvian myyntipäällikkö 
Jorma Kinnunen totesi, 
että asiakkaiden suosios-
sa ovat matalalämpöiset 
kiukaat.

Keskon valikoimaneuvoja 
Pasi Myllyoja esitteli uut-
ta tapettimallistoa.

Rautakeskon Jukka Myk-
känen oli saapunut ava-
jaisiin päivän erikoistee-
manaan asekaapit.

Ismo Hyväri esitteli Kär-
cherin uusia tuotteita.

Heikki Ruonala kertoi Bio-
farm Oy:ltä löytyvän laa-
dukkaita erikoisrehuja 
koirille, hevosille ja nau-
taeläimille.

Kevyen polttoöljyn hinta 
oli suosittu puheenaihe 
Teboilin aluemyyntipääl-
likkö Sami Piltosen esitte-
lypisteessä.

Rautia K-Maatalouden avajaispäivän asiakaspaljouden keskellä myymälässä hymyilevä, pipopäinen 
vanhempi mies kaappasi kauppias Jukka Valkolan ystävälliseen halaukseen. Jukka oli myynyt 

onnittelijalle Pentti Moilaselle yli kymmenen vuotta sitten kaiken, mitä uuden talonrakentamisessa 
tarvitaan. Moilanen totesi, että on saanut olla tyytyväinen talon omistaja pitkälti Jukan ansiosta.
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Karhukunnaan toimistoissa avoimet ovet

Aluejohtaja Niilo Piisilä sekä metsäneuvojat Markus Ekdahl ja Laila Hökkä ottivat vas-
taan Pudasjärven kaupungin vaakunan, jota luovuttamassa olivat kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki. Kuva Risto Mulari

Viljelijöiden  
tukihakemukset  
sähköisesti
Oulun kaupungin maaseu-
tupalvelujen Pudasjärven 
toimipisteessä Karhukun-
naan toisessa kerroksessa 
esittelivät toimintojaan maa-
seutuasiamies Hannu Nissi 
ja asiakassihteeri Arja-Liisa 

Vuoden vaihteessa valmis-
tuneen Karhukunnaan talon 
toimijat Suomen metsäkes-
kus julkiset palvelut, Suo-
men metsäkeskus metsäpal-
velut, Vapo Oy, ProAgria 
Oulu ja Oulun kaupunki/
Maaseutupalvelut esitteli-
vät uusia tilojaan ja toimin-
tojaan yleisölle maanantaina 
25.2. avointen ovien päivänä. 
Talossa on vielä kaksi toimi-
tilaa vapaana sekä toimisto-
hotellipuoli otetaan käyttöön 
lähitulevaisuudessa. 

Pihalla oli tarjolla herne-
keittoa ja nokipannukahvit 
ja rakennuksen alakerrassa 
sijaitsevissa Metsäkeskuk-
sen tiloissa jaettiin tietoa uu-
desta Metsään.fi -palvelusta. 
Samalla tarjottiin mahdol-
lisuus tutustua talon moni-
puoliseen palvelutarjontaan 
ja varsinkin sisätiloissa vä-
keä riitti jopa tungokseen 
asti. Arviolta 300 henkilöä 
saapui paikalle. Virallises-
sa osuudessa kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila ja 
kaupunginhallituksen pu-

heenjohtaja Vesa Riekki luo-
vuttivat Pudasjärven kau-
pungin vaakunan Suomen 
metsäkeskuksen aluejohtaja 
Niilo Piisilälle.

- Suomalaista puuta pi-
tää saada näkyville ja puun 
terveellisiä vaikutuksia on 
tutkittava. Luonnonvarat 
tuovat lisää varallisuutta Pu-
dasjärvelle. Siinä on motiivi, 
miksi kaupunki on lähtenyt 
mukaan aluksi hirsiraken-
nusten tutkimushankkee-
seen ja sen jälkeen rakennus-
hankkeisiin Karhukunnaalle, 
kertoi kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila.

Kaikki  
palvelut yhdessä
Useat luonnonvara-alan pal-
velut löytyvät nyt Pudas-
järvellä samalta paikalta 
– Karhukunnaaksi nimetyl-
tä alueelta Iijoen partaalta. 
Metsäkeskuksen lisäksi sa-
massa talossa sijaitsevat Pro-
agrian, Vapon ja Oulun kau-
pungin maaseutupalvelujen 
toimistot. Viereisessä hirsita-

Vapo Oy:n henkilökunta esitteli muun muassa turvesoiden vesiensuojelua, joka on 
osa nykyaikaista turvetuotantoa. Vasemmalta tuotantoneuvoja Hannu Sarjanoja, 
assistentti Sirpa Takkinen, tuotanto- ja toimitusvastaava Pekka Takarautio, hankin-
taesimies Petri Pulkkinen, asiakkuuspäällikkö Sakari Jaara ja tuotanto- ja huolto-
neuvoja Lauri Takarautio. lossa sijaitsee Metsähallituk-

sen toimitilat.
Metsäneuvojat Mar-

kus Ekdahl, Eero Vierimaa, 
Markku Paloniemi ja Mat-
ti Käsmä auttavat jatkos-
sa Suomen metsäkeskuksen 
julkisen palvelun asiakkai-
ta Pudasjärven toimistolla 
osoitteessa Karhukunnaan-
tie 6. Metsäneuvojat auttavat 
metsänomistajia metsäomai-
suuden hoitoon liittyvissä 
kysymyksissä, esimerkik-
si metsätalouden rahoitus-
hakemuksissa. Myös met-
sävaratiedon valmistelu 
Metsään.fi -palveluun vie 
juuri nyt suuren osan metsä-
neuvojien työajasta.

Suomen metsäkeskuksen 
metsäpalvelut löytyvät niin 
ikään samasta rakennuk-
sesta. Metsäpalveluesimie-
het Juha Hänninen ja Hannu 
Ihme auttavat metsäsuun-
nitteluun, suometsien hoi-
toon ja metsäteiden rakenta-
miseen ja peruskorjaukseen 
liittyvissä asioissa.

Risto Mulari

Illikainen. He kertoivat tie-
tävänsä pitkän kokemuk-
sensa ansiosta Pudasjärven 
tilat ja pyrkivät ohjaamaan 
tilojen kehittämisasioita. 
Hannu Nissi on työsken-
nellyt Pudasjärvellä lähes 
20 vuotta ja Arja-Liisa Illi-
kainen vuodesta 1975 lähti-
en. Työnantaja vaihtui vuo-
den vaihteessa Pudasjärven 

kaupungilta Oulun kaupun-
gille ja nykyisin on otettava 
huomioon yhteistoiminta-
alueet. Aikaisempaan ver-
rattuna nyt ei tarvitse osata 
kaikkea, vaan alueelta löy-
tyy aikaisempaa enemmän 
erikoisosaamista. Nyt oli 
alkanut maatilojen tukiha-
kemusten jättäminen, jossa 
samalla on erikoistuttu anta-

maan koulutusta kasvinsuo-
jeluasioissa ja viljelijöitä py-
ritään ohjaamaan jättämään 
tukihakemukset sähköisesti. 

ProAgrialla monta 
uutta toimistoa
ProAgrian toimistossa ra-
kennuksen toisessa ker-
roksessa piiriagrologi Esko 

Viitala ja maitotilaneuvo-
ja Leea Holmi olivat laitta-
neet avoimien ovien päivä-
nä kaikki palvelut esille ja 
pöytien päällä olikin suu-
ri määrä erilaisia esitteitä 
ja tiedotteita. Ajankohtaista 
on nurmipuolen ruokinnan 
ohjaus maitotiloille. Neu-
vontapalvelua on uudistet-
tu siten, että tietoja kootaan 
puhelimella ja sähköises-
ti, valmistellaan toimistol-
la asiaa ja vasta sen jälkeen 
tehdään tilakäynti. Näin 
säästetään tilakäynneillä 
niin viljelijäperheen kuin 
työntekijöidenkin aikaa. 
ProAgrian Oulun johtaja 
Vesa Nuoliojakin oli paikal-
la avoimien ovien päivänä. 
Hän kertoi Pudasjärven toi-
mipisteen olevan pysyvä ja 
tärkeä paikka kotieläinpuo-
lella. Nuolioja kertoi, että 
Pohjois-Pohjanmaan alu-
eella on kaikkiaan 10 toi-
mistoa. Kotitoimistoista on 
muutettu paikkakuntien 
keskustoissa sijaitseviin toi-
mistoihin. Viimeisten kah-
den vuoden aikana on ol-
lut peräti kahdeksan eri 
toimiston/tukikohdan ava-
jaiset. Pudasjärven uutta 
toimistoa Nuolioja kehui 
ajanmukaiseksi. Hän kiit-
teli talon yhteisiä tiloja, jot-
ka palvelevat hyvin muun 
muassa kokousten ja kou-
lutustilanteiden järjestämi-
sessä. 

Vesiensuojelu  
oleellinen osa  
Vapon turvesoilla
Vapo Oy avasi uuden toimis-
ton Pudasjärvelle Karhukun-
naan taloon. Aiemmin yhtiöl-
lä oli toimisto Isonivan suon 
tukikohdan yhteydessä Hete-
kylässä, joka toimisto jatkaa 
edelleen toimintaa. Toimis-
tojen työalueella on turve-
tuotantoa noin 1500 hehtaa-
ria Pudasjärven, Iin ja Yli-Iin 
alueella. Hirsitalon toises-
sa kerroksessa työskentelee 
tuotanto- ja toimitusvastaava 
Pekka Takarautio ja Heteky-
lässä tuotantoneuvoja Han-
nu Sarjanoja ja assistentti Sir-
pa Takkinen sekä tuotanto- ja 
huoltoneuvoja Lauri Taka-
rautio. Avoimien ovien päi-
vänä pidettiin esillä turvesoi-
den vesiensuojelua, joka on 
oleellinen osa nykyaikaista 
turvetuotantoa. Vapo käyn-
nisti vuonna 2011 kunnianhi-
moisen ympäristösitoumuk-
sen, jossa kolmessa vuodessa 
rakennetaan kaikki turvetuo-
tantosuot parhaan käyttökel-
poisen vesienkäsittelyn pii-
riin.

-Turvetuotannolla on Suo-
messa ja etenkin Pudasjärvel-
lä oma sijansa ja tärkeä kan-
santaloudellisesti. Emme 
tarvitse kaikkia soita turve-
tuotantoon, vain yksi pro-
sentti riittää, korostettiin Va-
pon toimintoja esiteltäessä. 

Heimo Turunen

Suomen Metsäkeskuksen 
Pohjois-Pohjanmaan met-
säpalvelupäällikkö Pau-
li Juntunen toivottaa ter-
vetulleeksi naapuritalosta 
Metsähallituksen tiimiesi-
mies Jorma Kouvan. 

ProAgrian toimipisteessä olivat paikalla piiriagrologi 
Esko Viitala, maitotilaneuvoja Leea Holmi ja ProAgrian 
Oulun johtaja Vesa Nuolioja. 

Toisessa kerroksessa esittelivät toimintojaan Oulun 
kaupungin maaseutupalvelujen maaseutuasiamies 
Hannu Nissi ja asiakassihteeri Arja-Liisa Illikainen.
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Hotelli Iso-Syötteellä esiin-
tyy perjantaina 8.3. Playa 
Band, jota kuvaillaan show-
bändien ykköseksi. Värik-
käällä kansainvälisellä oh-
jelmistollaan yhtyse saa 
yleisönsä syttymään. Bändi 
soittaa kasari- ja ysärihittejä 
laidasta laitaan. Latinobeat, 
Michael Jackson, Bon Jovi 
ovat esimerkkejä hyvän me-
non takaavasta meiningistä. 

Tänä vuonna on ollut 
tammi-helmikuussa 20 eri 
keikkaa ympäri Suomea. 
Yhteensä on kertynyt noin 
1600 keikkaa 14 vuoden ai-
kana. Syötteeltä yhtye suun-
taa esiintymään seuraavana 
iltana Ouluun Vanhalle Pa-
loasemalle.

Yhtyeessä jäseninä ovat 
Ado Gaco rummut ja taus-
talaulu, Michael Goodman 
kitarat ja taustalaulu, Ned 
Cavlek laulut, Kari Heininen 
basso ja taustalaulu. 

Lauantaina 9.3. Hotelli 
Iso-Syötteellä esiintyy Kake 
Randelin, joka on koko kan-
san tuntema suomalainen 
iskelmälaulaja ja tunteiden 
tulkki. Kaken suuria hitte-
jä ovat muuan muassa ”Kir-
je kotiin”, ”Tarja”, ”Avaa ha-
kas” ja ”Kielletyt tunteet”. 

2000-luvulla työ musiikin 
parissa on jatkunut säännöl-
lisenä, keikkailun merkeis-
sä ja eri levytyksinä. Uuteen 
suosioon ovat nousseet kap-
paleet ”Nasta pimu” ja ”Ti-
lipäivä koittaa”. Keväällä 

Hotelli Iso-Syötteellä  
Playa Band ja Kake Randelin

2012 Kake julkaisi Sony Mu-
sicin kanssa uutta musiikkia. 
Lähtöruutuun -single on ka-
kemainen mukava tanssiral-
li.

- On hienoa saada teh-
dä pitkästä aikaa ihan uutta 
musiikkia. Keikkoja minulla 
on niin paljon kuin vain jak-
san tehdä, mutta kyllä uusi 
levy piristää artistia aivan 
valtavasti. Olen kiitollinen 
siitä, että en ole missään vai-
heessa, yli 40 vuoden aikana, 
joutunut valittelemaan työn 
puutetta. Uusi Avain-albu-
mi julkaistiin toukokuussa.

Keikkamarkkinoilla Ka-
ken ja Presto –yhtyeen ky-
syntä on retro-buumin myö-
tä kovempi kuin koskaan ja 
myös nuoriso on löytänyt 
Kaken!

Syötteen Hankihulinat Luontokeskuksessa
Syötteen kansallispuiston 
luontokeskuksessa vietetään 
koko perheen talvista hiihto-
lomapäivää nauttien lumes-
sa touhuilusta ja mukavasta 
markkinatunnelmasta per-
jantaina 8.3 klo 10 – 15.

Talvitapahtuman musisoi 
käyntiin Pauli Särkelä, Ant-
ti Jokikokko ja Aimo Pietilä 
Syötteen omalla kappaleel-
la ”Syötteen taikaa”, jonka 
on säveltänyt ja sanoittanut 
Jorma Mustonen.  Musisoin-
nin jälkeen pidetään Jouko 
Kälkäisen öljyvärinäyttelyn 
” Lähellä luontoa” avajaiset, 
ja samalla lapset voivat maa-
lauttaa poskeensa mukavan 
luontoaiheisen kuvan.

Aamupäivällä voi osal-
listua ohjatulle lumikenkä-
luontoretkelle Annintuvalle. 
Retken pituus on noin kolme 
kilometria ja luontokeskuk-
sella on mahdollisuus testata 
ja lainata lumikenkiä. 

Talven riemusta ja tou-
huilusta pääsee koko päivän 

ajan nauttimaan osallistu-
malla husky-  ja  pororekiaje-
luun, lumiveistosten tekoon 
ja kisailemalla lumimiesra-
dalla.

Iltapäivällä Syötteen näy-
telmäkerho esittää ulkosal-
la koko perheen näytelmän 
”Tietäjälintu”.  Tapahtu-
maan markkinatunnelmaa 
luo alueen käsityöläiset sekä 
Esko Piipponen jutuillaan.

Hulinan humussa on 
mahdollisuus nauttia masu 
täyteen paikallisilla her-
kuilla. Lounaskahvila Siru-
kassa on tarjolla herkullista 
lohikeittoa, Syötteen kyläyh-
distyksen teltassa kuumaa 
makkaraa ja maukkaita let-
tuja ja ulkona on tarjolla ai-
toa Marivaaran loimulohta.

Tapahtuman järjestää 
Metsähallitus yhteistyös-
sä Pudasjärven kaupungin, 
Syötteen alueen yritysten 
ja yhteistyötahojen kanssa.   
Tapahtumaan on vapaa pää-
sy!

Talven riemusta ja touhuilusta pääsee koko päivän 
ajan nauttimaan muun muassa osallistumalla lumi-
veistosten tekoon.

Kake Randelin

Playa Band

Ravintola Pärjänkievarissa 
Syötteellä esiintyy perjan-
taina 8.3. Kingmen Combo, 
joka on oululainen yleisön 
viihtyvyyteen panostava 
”Ameriikan tanssiorkeste-
ri”. 

Määritelmä tulee sii-
tä, että yhtyeen esittämä 
musiikki on reipas katta-

Pärjänkievarissa  
Kingmen Combo

us tanssittavaa rock’n rollia, 
kantria, rockkabillya ja ryt-
mi-bluesia sopien monenlai-
seen menoon ja tunnelmaan.

Yhtyeen muodostavat 
Kepa ”Guitar” Härkönen ki-
tarassa, Aimo ”Ami” Suo-
mela rummuissa ja Harri 
”Luu” Nemtsinkoff bassos-
sa ja laulussa.

Kingmen Combo

Viikolla 9 oli Syötteellä lomai-
lemassa monien muiden mu-
kana Marita, Teemu ja Petteri 
Vuori Orimattilasta. He tulivat 
käymään latukahvila Pytkyn-
pirtillä torstaina 28.2, jolloin 

Hiihtolomalaisten kuulumisia Syötteeltä

Syötteellä lomailemassa 
Teemu, Petteri ja Marita 
Vuori Orimattilasta.

siellä oli myyjäiset. Petteri, 6 
vuotta, osti itselleen puupys-
syn, ja ihaili sitä pöydässä is-
tuessaan. Haastattelin häntä 
ja hänen vanhempiaan loma-
kuulumisista.

Vanhemmat kertoivat, että 
sinä päivänä torstaina käy-
tiin yhdessä hiihtämässä hui-
pun latu pituudeltaan 2,6 km. 
Oli siinä ollut joitakin tiukkoja 
mäkiä ja nousuja.

Petteri kertoi, että on ol-
lut laskettelemassa jo kolme-
na päivänä. Hän on ollut hiih-
tokoulussa yksilötunnilla. Ja 
kun viime vuonna oli sanot-
tu, että saa toivoa kuka opet-
taa, niin hän ja vanhempan-
sa toivoivat opettajaksi Mikko 
Terentjeffiä. Ja hän sai Mikon 
opettajaksi myös tänä vuonna. 
Ensimmäisenä päivänä hän oli 
lasketellut opettajan kanssa. 
Kahtena muuna päivänä hän 
oli osannut mennä yksin his-
sissä ja lasketellut myös. Hän 
näytti minulle kännykästä vi-
deon, jossa hän lasketteli ja oli 
siinä joku reilikin, josta hän 
tuli sujuvasti! Hän kertoi, että 
seuraavana päivänä on vuo-
rossa pujottelukisat! Näin rei-

Nimismies Ilpo Virtanen luovuttaa puupyssyn kantolu-
van Petterille.

pasta nuorta miestä oli muka-
va jututtaa!

Kahvilalle sattui silloin tu-
lemaan Ilpo Virtanen. Hän on 
ollut Pudasjärvellä nimismie-
henä joitakin vuosia sitten. 
Vihjasin Ilpolle, että Petterille 
olisi hyvä kirjoittaa aseenkan-
tolupa! Ilpo oli heti juonessa 
mukana, ja niinpä hän kirjoit-
ti ja luovutti Petteri Vuorelle 
puupyssyn aseenkantoluvan. 
Se on voimassa kymmenen 
vuotta.

Lahja Simonen

Ano Tenhusella kuakkukahvit
Pitkään metsästysaseiden ja 
-tarvikkeiden kauppiasyrittä-
jänä toiminut Ano Tenhunen 
vietti 90-vuotispäiviään per-
jantaina 1.3. poikansa Juha 
Tenhusen omistamassa Anon 
Ase ja tukussa. Häntä kävivät 
onnittelemassa ja tapaamassa 
asiakkaat, yhteistyökumppa-
nit sekä eri järjestöt. 

Anolla on takanaan pitkä 
ura yrittäjänä ja hän on myös 
ansioitunut sotaveteraani. 
Paikkakunnalla hän on myös 
tunnettu metsästyksen ja koi-
raharrastuksen puolestapu-
huja. 

Anon juhlapäivän olivat 
panneet merkille myös Suo-
men tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö ja Suomen yrit-
täjien puheenjohtaja Mikko 

Päivänsankarilla ja asiakkailla riitti juttua.90-vuotiasjuhlapäivää 
viettänyt Ano Tenhunen 
oli iloisen yllättynyt pre-
sidentti Sauli Niinistön lä-
hettämästä onnittelukoru-
sähkeestä.

Simolinna, molemmat lähet-
tämillään korusähkeillä. 

Ano piti tervehtimään 
tulleista asiakkaista hyvää 

huolta yhdessä avustajiensa 
kanssa ja kestitsi hymy kas-
voillaan jokaisen kuakkukah-
veilla. (PK)
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Kansainvälistä tasoa oleva kanakoiraharrastaja Pudasjärvellä

Kevättä rinnassa ja kelit pa-
ranee. Tästä huomaa myös, 
että Roni -koiralleni tuli ystä-
vänpäivän aikana ensimmäi-
nen naaraskoira astutetta-
vaksi, tällä kertaa Tsekeistä. 
Kasvattaja Jiřina Moravcová, 
yhdessä miehensä ja tuttava-
pariskunnan kanssa, suun-

taan, niin on hieno ja onnis-
tunut tunne.

Roni on periyttänyt ter-
veitä jälkeläisiä jokaiselle as-
tutetulle nartulle. Esimerkik-
si 100 prosenttia kuvatuista 
pennuista on A/A lonkkai-
sia ja joukosta löytyy koepal-
kittuja pentuja Suomessa ja 
ulkomailla. 

Kevään suunnitelmia 
Tarkoituksena olisi käydä 
kaksi reissua Nuorgamissa 
riekkojen kevätpyynnissä, 
kausihan siellä jatkuu 31.3 
saakka. Tämä sen takia, että 
saisi koirille annettua lin-
tutilanteita tulevaa varten, 
koska olen lähdössä kuiten-
kin kokeisiin kahden nuo-
remman koiran, Kian ja Lu-
nan kanssa. Tietysti matkalla 
saattaa olla muuttuvia asioi-
ta, esimerkiksi jompikumpi 
aloittaa juoksun. 

Tavoitteena olisi starta-
ta Tanskassa huhtikuun en-
simmäisellä viikolla ja pari 
viikkoa sen jälkeen Nortic 
Cup:issa Altassa, joka siis 
sijaitsee Pohjois-Norjassa. 
Näissä kokeissa Kia starttaa 
voittajaluokassa ja Lunalle 
se on ensimmäinen koestart-
ti. Lunalla on nyt ikää vasta 
10 kuukautta. Ronilla start-
taan ehkä syksyllä viimeisen 
kerran, kun herralla alkaa 
olla ikää kohta kahdeksan 
vuotta. Ehkä sen on jo aika 
siirtyä metsästyskoiraksi.

Pudasjärvellä hyvät 
harjoitusmaastot
Viime vuonna minulla jäi 
täyttämättä Suomen maa-
joukkue-edustuspaikka 
Kia:lla, koska sillä oli pentu-

Roni, Tero ja Kia.

Kevätmetsästystä Utsjoella Paistunturissa vuonna 
2012.

ja. Ajattelin, että tänä vuon-
na sitten otetaan menetetty 
aika kiinni.

Pudasjärvellä asuessa 
on hienoa, että hyvät kou-
lutusmaastot sekä runsas 
riekkokanta antavat mah-
dollisuuden touhuta seiso-
vien koirien kanssa. Tämän 
lisäksi kasvattajakaverini 
Markku Parviainen (Kennel 
Opendora`s) muutti myös 
Pudasjärvelle ja siksi juuri 
täällä asustaa Suomen gor-
doninsetterien parhaimmis-
to. 

Jos ystävämme Jarno 
muuttaisi vielä Oulusta tän-
ne, niin täällä asustaisi sen 
jälkeen kaikki Suomen aino-
at voittajaluokan koirat, jot-
ka ovat hengissä. Joten mu-
kava myös, kun käy kokeissa 
ulkomailla joko edustamas-
sa koiraa tai edustamassa 
Suomea, mutta olla pudas-
järveläisenä siellä muiden 
joukossa! 

Kokeet sujuvat  
toimivilla koirilla
Ihan hyvin olemme Markun 
kanssa pärjänneet kokeissa 
ja onkin ihan mukava lähteä 
toisten ”kiusaksi” kokeisiin. 
On myös kiva osallistua toi-
mivilla koirilla, eipä muuten 
tulisi ajettua vuosittain tu-
hansia kilometrejä kokeisiin.  

Tämän lisäksi on uusi 
pentuesuunnitelma Kia:lle, 
joten voi olla, että kesäkuun 
aikaan voi olla pentujen tu-
hinaa pentulaatikossa. Ken-
nel Loukasahon C-Pentue.

Syksyn 2013 ohjelmassa 
on sitten jälleen Pudasjärvel-
lä Kame-kokeet. Kokeen jär-
jestävä seura on Yli-Siuruan Roni seisoo riekkoja Pudasjärven rannalla 27.2.2013.

Metsästysseura Ry. Vuon-
na 2012 palkittiin yhdek-
sän koiraa kokeissa. Lintu-
ja siellä on hyvin, varsinkin 
riekkokanta voi hyvin. Siksi 
luulen, että moni on halukas 
tulemaan näyttämään koi-
ransa osaamista Pudasjär-
velle. Tähän tietoon ainakin 

yksi ulkomaalainen osallis-
tuja olisi tulossa myös, joten 
pikkuhiljaa sana kiirii ihmis-
ten tietoisuuteen, joka tuo 
sitten lisää ihmisiä käymään 
Pudasjärvellä.

Tero Soronen

Kanakoirakokeissa Norjan Altassa vuonna 2011.

Roni malttaa metsästys-
reissulla levähtää välillä.

tasivat sieltä kohti Pudas-
järveä, joten automatka oli 
aika pitkä. Naaraskoira on 
kotimaansa parhaimmistoa 
ja saanut siellä arvostetun 
Dual Champion-tittelin sekä 
käyttövalioarvon. Tosin siel-
lä koemuoto on hieman eri-
lainen kuin Suomessa. 

Tästäkin pentueesta on 
ainakin kaksi tulossa Suo-
meen. Se on ihan kiva juttu, 
että näkee miten ne kehitty-
vät. 

Itselle tulee niin sanotus-
ti korvauspentu, jonka sijoi-
tan eteenpäin ja toinen pen-
nuista menee Tikkakoskelle.

Onhan se tosi kiva, että 
koirani on tunnettu myös 
maailmalla kuten kotimaas-
saan. Luulen, että ei monel-
lakaan käy joka vuosi 1-3 eri 
vierasta ulkomailta astutta-
massa koiraansa Suomes-
sa saatikka, kun jos on kyse 
käyttökoirista, niin vielä vä-
hemmän. Harva tätä asi-
aa osaa arvostaa, mutta kun 
tietää, että mitä on koiransa 
kanssa tehnyt ja mitä on saa-
nut aikaiseksi ja tämä palki-

Tule käymään niin tehdään kartoitus ja
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja  Rautatarvike Oy

Vältä vesivahinko: käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor komposiittijärjestelmällä

Korkealaatuiset suomalaisiin olosuhteisiin 
suunnitellut Jäspi puukattilat ja varaajat

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric 
ilmalämpöpumput

Luotettavat ja hiljaiset 
Nibe maalämpöjärjestelmät

Kauttamme lvi-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

Helmikuisena viikonloppu-
na järjestettiin Puikkarissa 
kaksi päivää kestävä veden-
alaisvalokuvauksen työpa-
ja tytöille. Kurssin järjestivät 
yhteistyössä kansalaisopis-
to, Liikuntaa kaikille –han-
ke ja Nuorten tuki ry. Vas-
taavanlaista työpajaa ei ole 
aikaisemmin Pudasjärvellä 
järjestetty, joten työskentely-
tapa oli uusi sekä ohjaajille 
että osallistujille. Kokeilun ja 
yrityksen kautta vedenalais-
kuvauksen salat aukenivat 
kurssin edetessä ja lopputu-
lokseen oltiin tyytyväisiä.

Työpajan aluksi inspiraa-
tiota haettiin ammattivalo-
kuvaajien vedenalaiskuvista, 

Vedenalaisvalokuvausta Puikkarissa
minkä jälkeen puettiin mekot 
päälle ja hypättiin altaaseen 
harjoittelemaan sukellus-
tekniikoita ja -taitoja. Alus-
sa uiminen ja sukeltaminen 
mekko päällä tuntui mones-
ta hieman hassulta ja kame-
rankin upottaminen veteen 
hieman oudostutti. Lavastei-
ta veden alle rakennettiin yh-
dessä. Käytössä oli erilaisia 
kankaita, huiveja ja peilejä. 

Jotta kuvat onnistuvat, 
on mallin rentous ja luon-
nollisuus vedessä tärkeää. 
Haasteita kuvauksessa tuot-
ti myös kuvaajan ja kame-
ran vakauttaminen erikoi-
sessa ympäristössä veden 
alla. Kaikki pääsivät kokei-

lemaan niin mallina olemis-
ta kuin valokuvaamistakin. 
Vaikka kuvaaminen vedes-
sä ei ollut helppoa, oli se mie-
lenkiintoista ja aika altaas-
sa kului aivan huomaamatta! 
Kokonaisuudessaan työpaja 
oli onnistunut ja kurssilaiset 
erittäin tyytyväisiä. Toiveis-
sa oli, että vastaava työpaja 
saataisiin järjestettyä uudel-
leenkin.

Maija Siuruainen
Kaupungin liikuntatoimen  
harjoittelija
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KOTIMAISET
JÄÄKAIRAT

PILKKIPÖNTTÖ WAKE
PILKKILAUKKU

WAKE
RASIALAUKKU
sisältää 7 rasiaa

PILKKILAKIT
valkoinen ja musta

PILKKILAAVU PILKKIKINTAS/
HANSKA
M-XL

LENTÄJÄN-
LAKKI
nahkaa

7,90

ALK.

3,90

PILKKIONGET

3,90

SOHJOKAUHA

5,90

PILKKISETTI
sis. pilkki, siima ja 
pilkkionki

79,50

29,50 34,90 1,90

PIKKU 
PILKKIRASIA
8-lokeroinen

39,50

19,50 15,50 14,90 29,50

WILD
KELKKAHUPPU

KELKKA-
HANSKAT KELKKA-

KINTAAT

15,-
NYT

15,-
NYT

WILD
ALUSLAKKI

8,90
MOOTTORI-

KELKAN 
VARIAATTORIN 

HIHNAT

KELKKA-
KYPÄRÄT ARCTIC JA OTSO

KELKKAKENGÄT
KYPÄRÄN
VARAVISIIRIT

ALK.

ALK.

49,50

NYT
LOPUT

39,50 42,- 26,90
HOX!

TOUKAT JA 
MADOT MEILTÄ

KOMMANDO
PIPO

3,90

ALK.

MEILTÄ

KOIRANRUUAT JA 
MAKKARAT

OTSO LED 
OTSALAMPPU
NYT

2,95
NYT

3,95

MONIKÄYTTÖ 
PAKKI keskikoko

300 kpl erä 100 kpl erä
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Naistenpäivät 
la-su 16.3-17.3.2013 

Hilturannan leirikeskuksessa. 
Naistenpäivät alkavat lauantaina klo 11.00 ja 

päättyvät sunnuntaina jumalanpalvelukseen ja 
kirkkokahveihin. 

Puhujana päivillä on pastori 
Ulla Halttunen Kansan Raamattuseurasta. 
Naistenpäivien teemoina ovat toivo ja ilo.   

Ruokailut Naistenpäivillä 10 euroa.  
Yöpyminen Hilturannassa omin 
liinavaattein on myös 10 euroa. 

Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot 13.3.2013 
mennessä kirkkoherranvirastoon, (08) 882 3100. 

Tervetuloa!

Lauluja toivosta ja 
ilosta – konsertti 

     seurakuntatalolla 
la 16.3.2013 
klo 18.00. 

Esiintyjänä on pastori ja 
laulaja Ulla Halttunen. 

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Ihan tavallisia kysymyksiä
Monimutkaisessa ja muut-
tuvassa yhteiskunnassa 
tulee koko ajan tärkeäm-
mäksi, että nuoret saavat 
tietoa, jota he kykenevät 
käyttämään ja käsittele-
mään. Nuorille suunnattu 
tiedotus auttaa heitä saa-
vuttamaan tavoitteitaan ja 
edistää nuorten yhteiskun-
nallista osallistumista.

Nuorten tieto- ja neu-
vontapalvelupiste Idis löy-
tyy kirjastotalon Suomi-ko-
dista.  Yksittäisillä nuorilla 
tai ryhmillä on mahdolli-
suus käyttää tietokonetta 
tiedon hakuun, varata aika 
tehtävää varten koulutetul-
ta vapaa-aikaohjaajalta hen-
kilökohtaista tapaamista 
varten tai vain tulla tutus-
tumaan palveluun.  Tämän 
lisäksi muut toimijat ja vi-
ranomaiset voivat tarvitta-
essa lähetteellä varata aikaa 
yksittäisen nuorten tai ryh-
män tiedon tarpeen mukai-
sesti.  Nuoria voidaan myös 
ohjata tieto- ja neuvonta-
palvelusta lähetteellä mm. 
mielenterveyspalveluiden 

piiriin tai te-toimiston asi-
akkaaksi.

Tammi-helmikuussa 
2013 nuorten tieto- ja neu-
vontapalvelun piirissä oli 
397 asiakasta.  Asiakkaat 
jakautuivat aika tasaisesti 
miehiin ja naisiin.  Suurim-
mat käyttäjäryhmät olivat 
13-29-vuotiaat sekä nuorten 
parissa toimijat ja huoltajat.  
Asioinnin kesto oli keski-
määrin 45 min- 2 tuntia.

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset
KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Rippikoululaiselle!
• Ristit
• Kellot

• Albumit
• Korut

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Nuoret, nuorten parissa 
toimijat sekä huoltajat ha-
lusivat tietoa työelämästä, 
opiskelusta, rahasta ja talo-
udesta, vapaa-ajasta, terve-
ydestä ja ihmissuhteista.

Toimintamuotoina pää-
sääntöisesti on ollut keskus-
telu, ajanvaraus tai lähete.  
Palvelusta on ohjattu eteen-
päin 9 % asiakkaista.

Tarja Väisänen

LUKUVINKKI  
LAPSILLE
Suomela, Laura: 
Lokkisaaren säpinät (2012)

Juho lähtee kesäleirille par-
haan kaverinsa Iston kans-
sa, ja yöpyminen jännittää. 
Heti leirin alussa Juho huo-
maa, että naapurisaaressa 
kannellaan outoja laatikoi-
ta. Pojat päättävät tutkia 
asiaa - onko taustalla rikos? 

Jännittävät tapahtumat 
seuraavat toisiaan, ja pian 
pojat huomaavat pitävänsä 
hallussaan ratkaisun avai-
mia. Paitsi seikkailukerto-
mus, Lokkisaaren säpinät 
on hieno ja lämmin kuvaus 
kahden pojan ystävyydes-
tä ja salaisuuksien jakami-
sesta. Letkeisiin leiripäiviin 
kuuluu myös monenlaista 

LUKUVINKKI  
NUORILLE
Mowll, Joshua: 
Suuri avaruusralli (2012)

Crankshaw’n perhe - isä, iso-
sisko, nelosveljekset ja ker-
tojaminä Eric eli Ace - asuu 
vanhalla myllyllä ja taistelee 
vesitykein ja savupommein 
velkojia vastaan, isä kun on 
rahaton entinen rockmuu-
sikko ja epäonninen keksi-
jänero. Ace päättää pelastaa 
perheen rahapulasta osal-
listumalla Suureen Ava-
ruusralliin, jonka palkin-
tona 10 miljoonaa dollaria 
- netistähän voi ostaa vii-
dellä punnalla käyttämät-
tömän avaruusraketin vuo-
delta 1974. Kilpailun myötä 
Crankshaw’t joutuvat usko-
mattomaan hullunmyllyyn, 

LUKUVINKKI  
NUORILLE  
AIKUISILLE
Rouhiainen, Elina: 
Kesytön (2012)

Kallion kasvatti Raisa Oja 
on kunnianhimoinen tai-
teilijanalku, jonka elämä 
muuttuu kertarysäyksel-
lä, kun hän joutuu muut-
tamaan kauas Kainuun 
korpeen. Uusi elämä Huk-
kavaaran kylässä on kui-
tenkin ihmeellisempää 
kuin Raisa olisi osannut 
odottaa. Kylässä vaikuttaa 
esimerkiksi asuvan lähinnä 
poikkeuksellisen kauniita 
nuoria. Tahtomattaankin 
Raisa huomaa pian unel-
moivansa Mikaelista, kou-
lun vaikutusvaltaisimmas-

LUKUVINKKI  
AIKUISILLE
Tuuri, Antti: 
Rauta-antura (2012)

Sotamies Heikki Ojala jou-
tuu yhdeksäntoistavuotiaa-
na Kannaksen suurtaistelui-
hin venäläisiä vastaan. Kun 
aselepo on solmittu, Ojalan 
joukko-osasto viedään Ou-
luun ja sieltä laivoilla val-
taamaan Tornion kaupunki 
saksalaisilta.

Tornion ankarien tais-
telujen jälkeen suomalaiset 
joukot seuraavat saksalaisia, 
jotka hävittävät ja miinoitta-
vat Lappia perääntyessään 
kohti pohjoista. Joukkue, jo-
hon Ojala kuuluu, kotiute-
taan Kolarissa ja määrätään 
kuljettamaan etelään suoma-

säätämistä ja sählinkiä, jota 
varsinkin Istolle sattuu vä-
hän väliä. Tytötkin alkavat 
hiukan kiinnostaa. 

Raikkaasti kirjoitet-
tu, 7-10-vuotiaille suunnat-
tu kirja on Laura Suomelan 
esikoisteos. Suomela tun-
tee kohderyhmänsä: nuori-
sotyönohjaajana hänellä on 
kokemusta varhaisnuorten 
sekä nuorten kanssa toimi-
misesta. Hänellä on myös 
omia lapsia.

jossa pelissä on ei enem-
pää eikä vähempää kuin 
maapallon kohtalo. Ope-
raatiossa näyttelevät tie-
tenkin olennaista osaa 
Cranshaw’n porukat sekä 
etenkin isän keksimä ro-
bottiapina Barry.    

ta pojasta, jonka omituiset 
silmät tuntuvat hakeutuvan 
yhä useammin Raisan suun-
taan.

Mutta mitä Mikael ja 
muut hukkavaaralaiset oi-
kein piilottelevat? Ja miksi 
Raisa oikeastaan on lähetet-
ty tänne, susirajalle? Salai-
suudet ovat vasta alkaneet 
paljastua.

KUUKAUDEN LUKUVINKIT Lukuvinkin kirjat 
ovat lainattavissa 

Pudasjärven 
kaupunginkirjastosta.

laisia naisia, jotka saksalai-
set sotilaat ovat hylänneet. 
Heikki Ojala joutuu näke-
mään sodan tuhot ja ih-
misten raakuuden nuoria 
naisia kohtaan.    
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Pudasjärven lentokentäl-
lä järjestettiin viime viikon-
loppuna 2.-3.3. aurinkoisessa 
pakkassäässä hieno PoroCup 
kilpailutapahtuma. Pääsyli-
pun lunastaneita kävijöitä oli 
yli 500 henkilöä. 

Pudasjärven PoroCup 2. 
osakilpailu oli yksi viides-
tä Pohjois-Suomessa järjes-
tettävistä porokilpailusta, jo-
hon osallistui yhteensä noin 
200 poroa, joista 30 pudasjär-
veltä. Poroajoja pystyi ensim-

mäistä kertaa seuraamaan 
suorana lähetyksenä myös 
internetistä, joka osoittautui-
kin erittäin suosituksi. Lau-
antaina kisoja kävi seuraa-
massa internet-sivustolla yli 
1000 kävijää, jonka seurauk-
sena sivusto kaatui palveli-
men ylikuormittumisen seu-
rauksena.

Kuuman sarjan kilpailun 
voitti Timisjärven paliskun-
nasta Sirpa Orre porollaan 
Tumma, ajajana Seija Mate-

ro, loppuaika 2:34,28. Yleisen 
sarjan voitti Palojärven palis-
kunnasta Seppo Konttaniemi 
porollaan Niko ja ajajana Jani 
Ruokamo, loppuaika 2:38,94.

Vaikka pakkasen vuok-
si huippuaikoihin ei pääs-
tykään, kokonaisuudessaan 
kilpailuun osallistuvien kil-
paporojen taso oli todella 
kova ja aikaerot pienet. Mo-
lemmissa sarjoissa voittajan 
ja toiseksi tulleen ero oli alle 
sekunti. Ajajan suksien hy-
vän luiston aikaansaamiseksi 
tehtiinkin voitelupuolella ko-
vasti töitä.

Pudasjärvelle  
hyvä menestys
Kuumassa sarjassa kymme-
nen parhaan joukossa oli-
vat pudasjärveläisten Reijo 
Kenttälän ja Seppo Suurosen 
omistama kuudenneksi si-
joittunut Karkuri ja Jaana Yli-
talon poro Lemmenliekki 
seitsemäs. Pudasjärveläisistä 
yleisessä sarjassa kymmenen 
joukkoon pääsivät Matias Ti-
mosen toiseksi sijoittunut 
Kelpo ja seitsemäntenä Ala-
talon Tallin ajokki Pajatso. 

Kilpailussa oli kaksi sar-
jaa, yleinen ja kuuma sarja. 
Kuumassa sarjassa kilpaili-
vat ne porot, jotka ovat jossa-
kin aiemmassa osakilpailussa 
yhden kilometrin kilpamat-
kalla saavuttaneet tai alitta-
neet ajan 1,19. Yleinen sar-
ja ajettiin 5 poron ja kuuma 
ryhmä 4 poron ryhmissä. Ki-
sat ajettiin aika-ajoina siten, 
että sijoitus ratkaistiin laske-
malla yhteen molempien päi-
vän aika.

Piltan sai  
17 uutta poroa 
Lauantaina iltapäivällä pi-
detyn karsintakilpailun ai-
ka-ajon perusteella kilpapo-

ron korvamerkin, piltan sai 
17 uutta poroa, yrittäjiä oli 
33. Kilpaporoksi rekisteröi-
minen ja merkin saaminen 
edellytti, että poro saavuttaa 
tai alittaa 1 kilometrin kilpa-
matkalla 1,25 ajan.

Kisaohjelmaan kuului 
myös suopunginheiton tai-
to- ja nopeuskilpailu, joka 
huipentui sunnuntaipäivä-
nä viiden kilpailijan finaa-
liin, johon pääsivät Asko 
Länsman (Kaldoaivin palis-
kunta), Oula Sara (Sallivaa-
ra), Matti Aarnipuro (Ivalo), 
Hanna Mikkola (Sattasniemi) 
ja Mauri Portimo (Iso Sydän-
maa), joka lopulta vei voiton.

PoroCup-osakilpailuja jär-
jestetään tulevina viikonlop-
puina vielä kolme: Ivalossa, 
Aavasaksalla, Ylitorniossa ja 
viimeinen Kuusamossa 23.-
24.3. Loppukilpailuun, Inarin 
porokuninkuusajoihin pää-
siäisenä 30.-31.3. pääsee osa-
kilpailuista 24 eniten pisteitä 
saanutta poroa. 

Kisojen  
järjestäminen suuri 
voimainponnistus
Pudasjärven kilpailutapah-
tuman järjesti Pudasjärven 
alueen porokilpailuja har-
rastavien poromiesten yhdis-
tys, kutsumanimeltään Team 
Kopero. Pudasjärven Poro-
Cup -kilpailujen johtaja Mar-
kus Jaurakkajärvi kertoi, että 
kisat onnistuivat kokonai-
suudessaan hienosti. Kilpai-
lun päävalvojana toimi Juha 
Mikkola Ivalosta. Pudasjär-
ven hyvien kisajärjestely-
jen ja lopputuloksen takana 
oli reilun 50 talkootyöläisen 
joukko. Kisojen järjestäminen 
on koko porukalle iso voi-
manponnistus, tiivisti Mar-
kus.

Kisoja piti omalta osal-
taan pystyssä kenttäravinto-
lan talkooporukka. Lauantai-
na teltassa olivat töissä Pirjo 
Niemi, Eila Seppänen, Liisa 
Jaurakkajärvi, Tuula Tolkki-
nen ja Pirkko Ylitalo. Raimo 
Märsynaho sai liikkua kau-
passa ja tapahtuma-alueella 
eees taas- tyyliin tavaroiden 
kuljetus- ja noutotehtävis-
sä naisten komentojen mu-
kaan. Liisa Jaurakkajärvi ar-
vioi, että sunnuntaina heillä 
on käynyt noin 600 asiakas-
ta. Ei ihme, että 60 litran li-

hakeittoannos loppui. Suolaa 
keittoon pantiin eilen vähem-
män ja tänään vähän enem-
män, vastasi Liisa suolanlait-
tamiskysymykseen.

Teknisiä haasteita 
ajanottolaitteissa
Teknisistä haasteista kilpai-
lun johtaja Markus Jaurakka-
järvi mainitsi, että lauantaina 
viimeiseksi ajetuissa karsin-
ta-ajoissa oli hieman ongel-
mia ajanottolaitteissa, mutta 
se ei lopulta haitannut, kos-
ka porot eivät ajaneet ryhmä-
nä, vaan yksittäin. Laitevian 
arveltiin johtuneen pakka-
sen aiheuttamasta huurtumi-
sesta. Ajanotto tehtiin lähtö- 
ja maalipaikalle sijoitetuilla 
maalikameroilla ja sen lisäksi 
maalialueella oli varalta vie-
lä digitaalisilla käsiajanotto-
laitteilla varustetut ajanot-
tajat. Ensiavusta vastanneet 
Minna Jaurakkajärvi ja Laura 
Ahonen kertoivat kisojen su-
juneen hyvin. Varikolla po-
rojen vastaanottopäässä oli 
joku saanut pieniä pintanaar-
muja, mutta muuten kaikki 
on sujunut hienosti.

Ajoporokokelaalla vain 
kaksi vaihdetta
Lauantaina kilpailujen 
avauspuheen pitänyt Pu-
dasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus toivotti kaik-
ki tervetulleeksi nauttimaan 
ja jännittämään tulevasta ta-
pahtumasta. 

-Alueen porotaloudel-
le on erittäin tärkeää saada 
touhuun mukaan nuoria ih-
misiä. Vähäkuopus kertoi 
aikanaan omistaneensa sel-
laisen ajoporokokelaan, jol-
la oli vain kaksi vaihdetta. Se 

joko pysyi paikallaan hievah-
tamatta tai sitten rynnättiin 
täysillä eteenpäin. Ajokkaas-
ta ei kuitenkaan ollut kilpau-
ran jatkajaksi.

Porokilpailuilla  
pitkät perinteet
Sunnuntaina kilpailujen 
avauspuheen piti paliskun-
tien yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja kemijärveläi-
nen Jukka Knuuti, joka totesi 
Pudasjärven porokilpailuilla 
olevan paikallisten aktiivis-
ten poromiesten ansiosta pit-
kät perinteet. 

-Kilpailutapahtumat ja 
kilpailuvälineet. ovat kehit-
tyneet koko ajan parempaan 
suuntaan. Käytettävien väli-
neiden osalta kilpailujen al-
kuaikojen pulkka ja reki ovat 
vaihtuneet kilpatason suksik-
si ja suopungin materiaali on 
muuttunut perinteisestä köy-
destä nykyaikaisempaan ma-
teriaaliin. 

Ajankohtaisista porota-
loutta koskevista asioista 
Knuutin mukaan porotalou-
della on kovat ja haasteelliset 
ajat. Tulevaisuuden ja nyky-
hetken haasteista hän mainit-
si muun muassa maankäytön 
ja suurpetojen aiheuttamat 
haasteet. 

-Lisääntyvä kaivostoimin-
ta ja tuulivoimaloiden raken-
taminen mietityttävät kovasti 
poromiehiä. Suurpetojen ai-
heuttamista vahingoista pu-
hutaan jo Etelä- Suomessa ja 
ihmisten tuntemien pelkoti-
lojen vuoksi viranomaisten 
ja politiikkojen onkin pitänyt 
ottaa petoasiat aiempaa pa-
remmin huomioon.

Pertti Kuusisto

Yleisö 
seurasi 
suopungin 
heittokisaa 
innokkaasti, 
voittajan 
Mauri 
Portimon 
hymy kertoo 
kaiken.

Yleisessä 
sarjassa 

Kelpo 
porollaan 

toiseksi  
sijoittunut 

mitalisti 
Matias 

Timonen 
Pintamolta.

Jouko 
Turpeinen 
Taivalkoskelta 
hoiti 
kuuluttajan-
tehtävät 
mukavan 
särmikkäästi.

Yleisö seurasi suopungin 
heittokisaa innokkaasti.

Nyt mennään ja vauhdista ei tingitä.

Taneli Paso Pintamon paliskunnasta huoltamassa 
Höyry-poroaan kilpajuoksun jälkeen.

Pudasjärven lentokentällä onnistunut PoroCup -tapahtuma

POROKILPAILUJEN 
tulokset ovat 

nähtävissä netissä:
www.paliskunnat.fi 

ja siellä Porokilpailut 
-otsikon alta löytyvät  

tulokset.
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LC Pudasjärvi kunnioittaa klubin perustajajäsenen 
Eino Riekin muistoa järjestämällä

Eino Riekin

Esiintyjänä 50-60 laulajaa
Mieskuoro Pohjan Laulusta ja Oulun Sotaveteraanikuorosta, 

johtajanaan Mihkel Kodits.

Ohjelma 10 € 
Sotiemme veteraaneille, veteraanien puolisoille 

ja -leskille ohjelma on ilmainen.
Muistokonserttiin järjestetään maksuton linja-autokuljetus 

Pudasjärven seurakuntatalolta kello 17.45. 
Kaikki tervetuloa! 

tiistaina 19.3.2013 klo 18.30 Pudasjärven kirkossa

Kuva Oulun Sotaveteraanikuorosta, josta osa jäsenistä saapuu laulamaan 
Muistokonsertissa yhdessä Mieskuoro Pohjan Laulun jäsenten kanssa.

Konsertin järjestää LC Pudasjärvi

muistokonsertin

Sunnuntain loppujuhlassa oli runsaasti väkeä, suosituin päähine oli karvalakki.

Nuori poro-
asiantuntija, 
Luukas 
Kynkäänniemi 
ilmestyi 
esittelemään 
mahtavia 
poronsarvia.

Kuuman sarjan mi-
talistit: toinen Mika 
Länsman, voittajan 

Sirpa Orren 
aviomies Erkki Orre, 

kolmas Asko 
Länsman.

Järjestyksen 
valvojat Tuula 
Haverinen, 
Kalevi Turves, 
Jouko Niva ja 
Ritva Timonen.

Lämmittelemässä 
Liisa Immonen, 
Eerik Mikkonen 

äitinsä Tanjan 
sylissä, 

Seija Niemelä ja 
Jouko Niva.

Sunnuntaina 
avauspuheen 
pitänyt 
paliskuntien 
yhdistyksen 
puheenjohtaja 
Jukka Knuuti 
jututtaa radan 
lähtöpaikalla 
Risto Turpeista.
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• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

55 vuotta luotettavaa 
kuljetuspalvelua.

Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 251671
pohjanrahti@pohjanrahti.com • www.pohjanrahti.com

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

Puistotie 2 as 8 (Iijokiseudun talo 2. krs)

Meiltä myös
vakuutusvahinkokorjaukset

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577
auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

nyt myös facebookissa

Palveluhakemisto

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

* Jalkahoito
* C. Ersdal vyöhyketerapia

* Kuumakivihieronta
* Lahjakortit Puistotie 2, Pudasjärvi 

044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR

A&A Niemitalo on teh-
nyt sopimuksen itsenäis-
ten kauppiaiden Tarmo ket-
juun liittymisestä. Avajaiset 
uuden konseptin merkeissä 

Niemitalo avaa Tarmo ketjun väreissä
ovat torstaina 7.3. Uutena 
nimenä on Niemitalo Tar-
mo lähikauppa. Ravintola-
toiminta jatkuu aikaisem-
paan tapaan, tosin sillekin 

puolelle on tulossa kevättal-
ven kuluessa uutta. Yrityk-
sen palveluihin kuuluvat 
lähikauppa, veikkauspalve-
lut ja kahvila-ravintola. Pal-
veluun kuuluu myös kaup-
pa- ja ruokatavaroiden sekä 
pizzojen ja ruoka-annosten 
toimittaminen kotiinkulje-
tuksena Kipinän ja Heteky-
län alueella. Lisäksi yrityk-
sessä tehdään ja toimitetaan 
ruoka Kipinän koululaisil-
le sekä hoidetaan kokonais-
palvelupakettina kiinteis-
töhuoltopalvelut, kertovat 
yrittäjäveljekset Aki ja Antti 
Niemitalo. 

Niemitalo on neljäs Tar-
mo –ketjuun liittynyt kaup-
pa Pudasjärvellä. Kaikkiaan 
ketjulla on noin 150 kylä-
kauppaa ympäri Suomea. 

Aki ja Antti Niemitalon 
mukaan kaupan valikoimat 
laajenevat uudistuksen yh-
teydessä. Hyllyillä on 200 
uutta tuotetta muun mu-
assa lemmikkieläinruoki-

A&A Niemitalo avaa torstaina 7.3. Niemitalo Tarmo lähikauppa tunnusten alla.
en, taloustavaroiden ja li-
hatuotteiden määrissä on 
aikaisempaa suurempi va-
likoima. 

-Tarmo ketjun puolelta 
tulee olemaan kuukauden 
tarjoustuotteita. Samat tar-
joukset ovat koko Suomen 
alueella. Tuotteet ostetaan 
edullisesti suurissa erissä 
yhteisesti ja sen vuoksi voi-
daan myydä myös halvem-

malla.
Uudistettu yritys toimii 

entisissä tiloissa Kipinäs-
sä Kuusamon tien varrel-
la. Tarmoketjun mukaiset 
kyltit asennettiin ulkopuo-
lelle viime viikonvaihtees-
sa ja teippausten laittamista 
on jatkettu koko alkuviikko. 
Leipäjuustokahvit saa myös 
Niemitalon Juustolanakin 
tunnetussa kahvila-ravinto-

lassa entiseen tyyliin. 
Avajaispäivänä torstaina 

7.3. on juustokahvitarjoilua 
ja tuotetarjouksia sekä ar-
vontaa. Pingviini jakaa lap-
sille eskimopuikkoja. Asi-
akkailta otetaan mielellään 
palautteita toiminnan edel-
leen kehittämiseksi. 

Heimo Turunen
Pekka Niemitalo auttamassa kauppiasyrittäjää Aki Nie-
mitaloa hyllyjen järjestämisessä ja uuden ilmeen ra-
kentamisessa.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus 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: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien putsaukset ja 

ilmastoinnin säädöt.
 Ilmalämpöpumput asennettuna.

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904

Hanna-Leena Kouva
pankkilakimies, VT, LKV, 
julkinen kaupanvahvistaja

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Me LähiTapiolassa
tarjoamme paikallista ja

henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-

asioiden asiantuntijapalvelua.
Tule käymään 

toimistollamme tai
pyydä meidät kotikäynnille.
Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390
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LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Osuuskunta Työpudas
● kotipalvelua ja omaishoitajan lomitusta ym.

● viikkosiivoukset ja ikkunanpesut.
● ulkoilu ja asioimispalvelua.

Ammattitaidolla p.  0400 814 766 / 040 937 0234.

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

LUMITYÖT
Soita ja 

kysy lisää!
Matti 
040-9603058

Palvelu-
hakemisto 

on edullista 
ilmoitustilaa!Ota yhteyttä ja 

kysy lisää
Tmi Kari Vengasaho

p. 040 840 2350
kari.vengasaho@gmail.com

Häät, hautajaiset, 
perhejuhlat...

Tarvitsetko 
valokuvaajaa?

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Palveluhakemisto

Ota yhteys 
p. 040 1951 732 

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kamera-tukien hakemukset
●  Puukauppa 

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

HALUTAAN VUOKRATA

Saunallinen kaksio tai kolmio 
keskustan alueelta, p. 045 315 
3826.

5-7 hengen asuntovaunu Pu-
dasjärven suviseuroihin paikal-
leen vietynä 27.-30.6. P. 040 
568 3583, kunnaripetra@hot-
mail.com.

Mökki/okt Pudasjärven suvi-
seura-alueen lähettyviltä 26.6-
1.7.2013. Soita ja tarjoa! Hm-
kemppainen@gmail.com, p. 
045 679 7180.

Puhoskylässä siisti 
rivitaloyksiö ja kaksio.

Kauppaan noin 150 m, järven rantaan 
300 m. Vuokra alk. 293 €. (sis. lämpö).

Sopii seniori-ikäisille. Bussiyhteys Oulusta.
Puh. 040 705 8231.

VUOKRATTAVANA

PITOPUDAS
* Pitopalvelu, perhejuhlat
* Muistotilaisuudet, kakut

* Ruoat, salaatit ym.
* Yritys- ja ruokapalvelut

040 596 6251

Muuttamassa Ouluun?
Rivitalon päätyhuoneisto 96,5 m² 3 mh, oh, 

keittiö, sauna, vh, autokatos, varastoja. 
Jäälin keskustassa, koulut, jäähalli, kaikki palvelut 
vieressä. Iso puutarha, lasitetut terassit molemmin 

puolin. Vaatii pintaremontin. Valmistunut 1977. 
15 km Ouluun.

 Lapsiperheelle, koiraharrastajalle tai 
liikuntarajoitteiselle ihanteellinen koti. 99000€

Heti vapaa.
Lisätiedot: 040 5467204 tai 050 4291017

MYYTÄVÄNÄ

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

Paikallista rakennuspalvelua

RAKENNUSTYÖT
Uudis- ja korjausrakentaminen

Saneeraukset
TARMO ERVASTI
taraerv@gmail.com

045 272 2880

Edullisesti kunnostettuja nais-
ten ja miesten polkupyöriä. 
Otan joutilaat pyörät. P. 040 
504 2814.

Crossipyörä Suzuki RM ja trak-
tori. P. 045 350 2977.

Moottorikelkka Skidoo Grand 
Touring 500-494, vm 1998. P. 
0400 188 120.

Britax rock-a-tot turvakaukalo 
vauvalle, sininen kuvioilla, au-
rinkosuoja, niskatuki. Hp. 15€ 
P.  0400 412 061. Pudasjärven keskustasta rivita-

lo tai kerrostalo-osakehuoneis-
to 40-60 m2, mielellään saunal-
linen. P. 040 849 8395.

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040 176 7640

Onko 
taloyhtiösi asiat 

kunnossa?
Asioitasi hoitaa

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

www.pudasjarvenisannointi.fi

Asuntovaunu Pudasjärven su-
viseuroihin 28.-30.6. paikalle-
vietynä. P. 045 635 1937. 

Kohtuuhintainen as.vaunu nel-
jälle hengelle  ensi kesän su-
viseuroihin 27.6-1.7.2013 miel. 
paikalle vietynä. Yht.otot Alma-
leena, p. 044 298 0155.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Oulun hallinto-oikeus on 
hylännyt Heikki Harjun va-
lituksen Pudasjärven kau-
punginhallituksen päätök-
sestä myydä Teollisuushalli 
1 kiinteistön Kaijala Oy:lle 
150 000 euron kauppahin-
nalla. 

Kaupunginhallitus on 
vahvistanut kaupan Kaijala 
Ky:lle 29.03.2011, josta Heik-
ki Harju valitti. Hallinto-oi-
keuden 28.02.2013 tehdyn 
päätöksen mukaan kiinteis-
tön myyntihinta on kiinteis-
tön käypä arvo huomioiden 
saatu selvitys kiinteistön ar-
vosta ja sen myyntihintaan 
vaikuttavista eri tekijöistä. 
Rakennusten arviointi on 
suoritettu tuotto- ja kauppa-
arvo menetelmällä ja tulosta 
on verrattu rakennusten tek-
niseen nykyarvoon. 

Kiinteistön huhtikuun 
2009 käypä arvo on sen het-
kinen korjausvelka huomi-
oiden noin 144 000-188 000 
euroa. Kiinteistön arvioinut 
(LKV) Antti Lehto on suo-
rittanut Keskuskauppaka-
marin laillistetun kiinteis-
tönvälittäjän tutkinnon ja on 
näin ollen hallinto-oikeuden 
mukaan ollut kelpoinen an-
tamaan arvion kiinteistön 
kauppahinnasta. Kauppaan 
ei myöskään voida katsoa 
sisältyvän EU-säännöksissä 
kiellettyä valtion tukea. (PK)

Oulun hallinto-
-oikeus hylkäsi
Harjun valituksen

Elopolkuja kuljen askelten
Kulkiessaan nurmen ja kukkien 
sekä puiden tuoksuja haistellen.

Niittykukkaset tuovat väriä
ja loistoa sielun ytimeen
sateen välillä luontoa katsellessa.
Luonto antaa voimaa, 
eläimille, linnuille 
ja ihmisille ravinnon.

Ihmiset kylvävät 
siemenet peltoon,
josta saamme sadon
ja jota syömme nälkään.
Jaksamme toimia, tehdä työtä, 
liikkua elämän aikana.

Elää normaalia elämää 
sekä olla voimissaan 
pitkän elämän aikana, 
jota elämme nyt tätä aikaa 
sekä saamme olla terveenä.

Unto Valikainen

Luonnon 
polkuja

Perjantaina 8.3. on kansain-
välinen naistenpäivä.
Toivotamme mukavaa nais-
tenpäivää kaikille naisille.
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PÄRJÄNKIEVARI 

PALVELEE 
SEURAAVASTI:

Katso Menumme osoitteesta 
www.syoteresort.fi

SyöteResort Caravan
Pärjänjoentie 626

93280 Syöte

Varaukset ja tiedustelut

0400 499 215
caravan@syoteresort.fi

www.syoteresort.fi

ROMEKIEVARI PALVELEE PÄIVITTÄIN 

HYVÄN RUUAN JA MUSIIKIN MERKEISSÄ

 

Ke 6.3. klo 10-24 (keittiö 11-22)
- Illalla Pärjän hiihtoloma karaoke 
 klo 21 alkaen
To 7.3. klo 10-20 (keittiö 11-20)
Pe 8.3. klo 10-02 (keittiö 11-22)
- Kingmen Combo tanssittaa 
 rytmimusiikin tahdissa.
 Liput 10€ + ovipalvelu 2€

La 9.3. klo 10-02 (keittiö 11-22)
- Fazer-karkkibingo klo 18
- Karaoke&levymusiikkia klo 21 alkaen
Su 10.3. klo 10-19 (keittiö 11-19)
Ma 11.3.-ti 12.3. klo 10-18 (keittiö 11-18)

Tervetuloa 

herkuttelemaan 

ja viihtymään!

SyöteResort Caravan, Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte, 0400 499215
SyöteResort Pärjänkievari, Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte, 0400 499216
SyöteResort Romekievari, Romekievarintie 1, 93280 Syöte, 040 1371 600

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 toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi, 
p. 040 548 7169.

Tervetuloa!

Su 10.3. klo 11 Tuula Suomi ja 
    Kaija Vikström
Su 17.3. klo 11 Pasi Markkanen

Puuhakerho 6-9 v. torstaisin klo 17.00-18.30 seurakuntatalolla 
Rönössä.
Puuhakerho 6-12v. tiistaisin klo 17.00-18.30 Livon koululla.
Kirpputori keskiviikkoisin (Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Puuhakerho 6-12v. torstaisin klo 18.00-19.30 Kipinän koululla.
Zumba seuraavan kerran 10.3. Kurealan koululla klo 19.00-20.00.
Sirkustyöpaja to 7.3. klo 12-15. Kansalaisopiston Salikki.
Hankihulinat pe 8.3. klo 15-15 Syötteen luontokeskuksessa
Luistelutapahtuma la 9.3. klo 15-17 Kurealan koulun kenttä.
Rajalta Rajalle -hiihdon Pudasjärven osuus su 10.3. klo 10.30, 
Kurenalus-Ookastoppi-Pikku-Syöte-Kurenalus.
Panuman Kulta-ajot ja koko perheen talvitapahtuma su 10.3. 
klo 12, Panumajärvi Panuma.
Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Karestilla to 
21.3.2013 klo 19.00.
Lasten filmiviikot Syötteen luontokeskuksessa ma 18.2. -  13.00 su, 
10. 4. - 17.00.
Lähellä luontoa - Jouko Kälkäisen maalauksia 1.3. - 30.4. klo 
10-17. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.

Pe  8.3. Playa
La  9.3.  Kake Randelin
La 16.3.  Ressu & Jussi 
 Ysäri Tour’
PE 22.3. Eini & Boogie
La 23.3. Tuure Kilpeläinen & 
 Kaihonkaravaani
La 30.3. Suvi Teräsniska
la 13.4.  Mr President, Coco Jamboo!

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

RAVINTOLA STREET4

PUB

LOUNAS
ma - pe  klo 10.30-14.00

YÖKERHO

Keskiviikkona klo 19.00 
MUSAVISA 
vetäjänä Marko Koivula.
Klo 21-04 Karaoke, 
tule ja laula isolta screeniltä.
Huom! uudistuneet karaoke listat.

PE ja LA Karaoke klo 20-04

Ke klo 24-04, 
lippu 2€ sis. Ep.

Pe klo 24-04 
lippu 4€ sis. Ep.

La klo 24-04 
lippu 4€ sis. Ep.

Perjantaina 
Pubissamme 

seurataan 

Voice Of Finland 
klo 20.00.

Tule sinäkin katso-

maan paikkakunnan 

Maya Paakkarin 

esitystä Battlessa 

isolta screeniltä.

Urhon Kievarilla 

Urhon Kievari
Puhoksentie 21 93390 Puhos

Puh. 040 705 8231
www.urhonkievari.fiTerveTUloa!

Antti Ervastin
MUSIIKKI-ILTA

perjantaina 8.3. klo 20.
Ilta jatkuu karaokeiltana 

klo 02. saakka.

- Pitopalvelu
- Majoitusta

Ervastinkylän tarinoista 
kumpuavia kappaleita kuul-
laan nyt siis naapurikyläl-
lä. Illan ohjelmiston runko 
muodostuu levyn lauluis-
ta, mutta lisäksi mukaan on 
ujutettu pari uutta kappalet-
ta sekä sopiva annos lainata-
varaa.

Ervastin soolokonserttien 
perinteeksi on muodostunut 
esittää Mikko Alatalon kap-
pale sinisankaisissa silmäla-
seissa. Sellainen on luvassa 
myös Puhoksella.

Urhon Kievarissa  
Antti Ervastin laulu-ilta

Ervastin lauluillan jäl-
keen ilta jatkuu Urhon kie-
varissa karaoken merkeissä. 

Erakoksi Ervastiin –levyn viime 
syksynä julkaissut Antti Ervasti 
vierailee perjantaina 8.3 Puhoksella 
Urhon Kievarissa esittämässä 
laulujaan mies ja kitara 
pohjalta.

Kurenkoskessa Hannu  
Hautaniemen yhtye

Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa esiintyy lauantaina 9.3. 
Hannu Hautaniemen yhtye, 
joka soittaa suomalaista is-
kelmä- ja tanssimusiikkia. 

Yhtye toimii Oulun seu-
dulla, jossa tanssiyleisö on 
ottanut yhtyeen omakseen. 
Yhtyeen suosio on kasva-
nut ja myös esiintymismat-
kat ulottuvat entistä laajem-
malle alueelle. 

Vuonna 2010 perustetun 

yhtyeen ensilevytys on ”Kat-
se vain ja kainaloon”. Levyn 
julkistaminen tapahtui vii-
me vuoden syyskuussa. Yh-
tye haluaa kuunnella herkäl-
lä korvalla tanssivan yleisön 
kommentteja ja tarpeita. Mu-
siikkivalinnat tapahtuvat ni-
menomaan tanssittavuuden 
ehdoilla. Yhtye toivoo, että 
levytyksestä olisi iloa mah-
dollisimman monelle tanssi-
musiikin ystävälle. 

Oulu seudulla toimivan yhtyeen suosio on 
kasvanut ja myös esiintymismatkat ulottuvat 

entistä laajemmalle alueelle lähinnä 
tanssilavoille ja -taloille.

Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa esiintyy lauantaina 
9.3. tanssikansan mieleinen Hannu Hautaniemen yhtye.

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-21  • pe 14-04 • la 13-04 • su 13-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Perjantaina 8.3.

Wintissä
DJ Noora

Lauantaina 9.3.

Pubissa 
Karaoke

auki klo 00-03.30

Pubissa 
Karaoke Lippu 4€ sis. ep. 

Ep. 2€

Keskiviikko
”Pikku-lauantai”
HAPPY HOURS 

klo 20-23
Laula, nauti ja 

viihdy kanssamme!

Hannu Hautaniemi

Tulossa la 16.3. 
Paula Haapalainen & 
Domino

Lippu 12€ sis. ep. 

Pudasjärven kaupungin län-
silaidalla jo olemassa oleval-
le isolle 400 kilowatin voi-
malinjalle rakennetaan ja 
asennetaan tulevaisuudes-
sa sähköistä tiedonsiirtoa 
varten valokaapeli sekä tek-
niikkaan tarvittava laitteis-
to. Tarkemmasta rakenta-
misaikataulusta ei ole vielä 
tietoa. 1970 -luvulla raken-
netun voimalinjan pituus 
Pudasjärven alueella on 
noin 36 kilometriä ja käyttö-
oikeus sähkönsiirtoon on pe-
rustettu tälle linjalle vuonna 
1973. Suomen halki kulkeva 
linja ylittää Iijoen Pahkakos-
ken kohdalla ja Siuruanjoen 
Ala-Siuruan kohdalla jatku-
en pohjoiseen Ranuan kun-
nan alueelle. 

Maanmittauslaitos järjes-

Valokaapeli  
Pudasjärven halki

ti Fingrid Oyj:n hakemuk-
sesta viime viikon keski-
viikkona 27.2. lakisääteisen 
kuulemistilaisuuden Pu-
dasjärven kaupunginta-
lolla. Koska tilaisuuteen ei 
saapunut yhtään kuulijaa, 
tiesi Maanmittauslaitoksen 
maanmittausinsinööri Ahti 
Savolainen asian olevalla 
hyvällä mallilla. 

Savolainen tähdensi, että 
nykyisen voimalinjan aluet-
ta ei laajenneta, vain käyt-
tötarkoitus laajenee. Savo-
lainen tiesikin kertoa, että 
olemassa olevien voimalin-
jojen täydennysrakentami-
nen valokaapelin osalta on 
edennyt kivuttomasti myös 
muualla Suomessa.

Pertti Kuusisto

Spinning ma 11.3. klo 17-18 ja klo 19-20 Puikkarissa. 
Hinta 6 e/tunti. Varaus puh. 050 372 4464.
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Pudasjärven kylän 
Osakaskunnan 
VUOSIKOKOUS 

la 23.3.2013 klo 13.00 alkaen 
Virkistysuimala Puikkarissa.

Asiat: sääntömääräiset. 
Esimies

iloinen talvitapahtuma 
Su 10.3. klo 12 Pudasjärven Panumajärvellä 

* Kuuma, sekä yhdistetty yleinen ja tuntemattomien sarja  
*  Pääpalkintona kultaharkko 
*  Lapsille tarjoamme ilmaiseksi kivaa ohjelmaa: 
 poro- ja hevosajelua, hoijakka, liukumäki ym 
* Lapset pääsevät mukaan tekemään käsi-käteen-ketjua. Kisavieras
 joka arvaa ketjun pituuden, voittaa mukaansa aidon Panuma-Mollan 

Lue lisää www.panuma.fi 

Tiketti 5 € 
Lapset ilmaiseksi 

Panuman poroajot
 ja koko perheen 

Uutuutena: 
Lapsille leikkimieliset 

maailman ensimmäiset 
keppiporokilpailut

Panumajärvi ry, Kiiminki-Kollaja plk

PILKKIKILPAILUIHIN 
ILMOITTAUTUMISET

• PM-pilkkiin Lumijoki (svk:n jäsenille)
• SM-särki Taivalkoski (avoin kaikille)

• SM-lohi Vuokatti (avoin kaikille)
Ilmoittaudu ke 20.3. mennessä 
Expertiin tai puh. 044 021 0965.

Virkistyskalastajat

Pääsymaksu 5€ sisältäen käsiohjelman
ALLE 16-VUOTIAAT ILMAISEKSI

TERVETULOA!

OSAO Pudasjärven yksikkö ja Koillismaan Hevosystävät Ry järjestää

PAIKALLISRAVIT
Jyrkkäkosken raviradalla

Lauantaina 16.3.2013 klo 12.00 alkaen

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven torilla
ke 6.3.2013 klo 10-14
suoraan kalastajalta.

TUKI-INFOTILAISUUS 2013 VILJELIJÖILLE

ProAgria Oulun YmpäristöAgro II, MTK-Pohjois-Suomen Maaseutuelinkei-
nojen kehittämisen tiedotus-, koordinointi- ja aktivointihanke, ELY-keskus 
Pohjois-Pohjanmaa ja kuntien maaseututoimi yhteistyössä järjestävät

Ke 13.3. Pudasjärven valtuustosalissa (Varsitie 7)
klo 10.00-11.00 MTK-Pudasjärven kevätkokous (MTK järjestää erillisenä)
klo 11.00-14.30 hankkeiden järjestämä tuki-infotilaisuus

Tarkempi ohjelma: www.ymparistoagro.fi

Tilaisuuteen ovat tervetulleita maa- ja metsätilalliset sekä heitä neuvovat. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.   Tervetuloa!

Pudasjärven Syöpäyhdistys 
lahjoitti vuoden alkupuo-
lella Pudasjärven terveys-
aseman lyhytaikaisosastolle 
kolme televisiota ja haastoi 
samalla muita yhdistyksiä 
TV lahjoitustalkoisiin, kos-

Televisiolahjoituksia terveysasemalle

Kuvassa Jari Keskiaho LC Pudasjärvi, Marjatta Ritola Kongasjärven kisapojat, Bri-
ta Hemmilä LC Pudasjärvi Hilimat, Eija Pihlaja LC Pudasjärvi Hilimat, Tero Hemmilä 
Kongasjärven kisapojat sekä osastonhoitaja Paula Mattinen ja osaston lääkäri Mer-
vi Matero, jotka iloitsivat TV lahjoituksista.

ka osastolla oli vielä useita 
huoneita vailla televisiota. 
Osaston omat kalustohan-
kintamäärärahat riittivät 
kolmen TV:n hankintaan. 
Haasteen ovat ottaneet vas-
taan Kongasjärven kisapo-

jat, jotka kevätkokoukses-
saan tekivät päätöksen TV 
lahjoituksesta ja laite on jo 
asennettu paikalleen poti-
lashuoneeseen.  Puheenjoh-
taja Tero Hemmilä kertoi, 
että pari viikkoa sitten ko-

koontunut yhdistyksen ke-
vätkokousväki oli yksimie-
linen tärkeästä asiasta. LC 
Pudasjärven Hilimat otti 
haasteen vastaan ja on lah-
joittanut television ja vii-
meksi LC Pudasjärvi teki 
päätöksen helmikuun klu-
bikokouksessa kahden te-
levision lahjoittamisesta ja 
samalla presidentti Jari Kes-
kiaho haastaa muita yh-
distyksiä, muun muassa 
Rotary klubin, mukaan lah-
joitustalkoisiin. 

Osastonhoitaja Paula 
Mattinen kertoi olevan ny-
kyaikaa, että huoneissa on 
omat TV:t, koska potilailla 
on pitkiäkin sairaalajaksoja. 
Televisioiden lahjoitukset 
ovat olleet terveysasemalle 
suuri, myönteinen yllätys. 
Nyt on enää neljä potilas-
huonetta ilman TV:tä. 

Heimo Turunen
KAIKENLAISET

sivunvalmistus- ja painopalvelut 
kauttamme

•  Esitteet • Tabloid -lehdet 
• Omakustannekirjat  
•  Valokuvauspalvelut 

(yrityskuvaukset, häät, 
hautajaiset, rippikuvaukset, 

syntymäpäivät, kastejuhla...)
VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281 • vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

Ano

Kiitos kaikille teille jotka 
muistitte minun vanhenemistani.

Restenttikin muisti sähkeellään.



16 TPnro 10PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti6.3.2013 6.3.2013nro 10


