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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 14.3.2012

GALAXY TÄYNNÄ  
EDULLISTA PUHETTA  

JA DATAA.

DNA Onni M puhelut ja tekstarit 0,069 €/min&kpl.

690
€/kk
24 kk sopimus

Samsung Galaxy Mini+

On se nykyään helppoa.

Samsung Galaxy Mini 2 €/kk, DNA Onni M –liittymä 2,90 €/kk ja DNA 
Liikkuva Laajakaista S -lisäpalvelu 2 €/kk (norm. 4,90€/kk), yht.6,90 
€/kk. DNA Onni M liittymän avaus 2,90 €. Koko sopimuskausi 168,50 €. 
Puhelin erikseen ostettuna 51 €. Puhelin voi olla SIM-lukittu. Onni M ja 
Liikkuva Laajakaista S -tilaukset jatkuvat 24 kk:n jälkeen automaatti-
sesti toistaiseksi voimassaolevina hinnaston mukaisilla hinnoilla. No-
peus jopa 0,5 M, norm. vaihteluväli 0,25-0,4M. Etuoikeutettu data 1Gt. 
Etuoikeutetun datamäärän täytyttyä nopeus saattaa laskea alle ilmoi-
tetun. Enimmäisnopeus on saavutettavissa rajoitetusti 3G verkossa. 
Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Tarjous voimassa 
31.3.2012 saakka ja koskee uusia liittymiä. 

Kaupan
päälle DNA- 
trendipipo!

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703

HUOLTO 0440-821 620

Ma-pe 9-17
la 9-13 KOILLIS-TELE

MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 22.3, to 29.3, to 5.4.

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

WINTER
MEETVURSTITANKO

500g

HOT DOG SÄMPYLÄ
115g

MIESTEN COLLEGETAKKINIEMITALON PAKASTE
1/2-LEIPÄJUUSTO
500g

KEVÄTPITKO
410g

PUNAINEN LENKKI
500g

MEETVURSTI SIIVU
225g

NANSON T-PAITA
SUOVILLA PAINATUS

27,50
TUULIHOUSUT

1,99
pkt

3,-4 pkt

3,-2 pkt

10,-4 kpl

2,99pitko

2,99
tanko

”PITKÄÄN KYPSYTETTY”

29,80

8,90 69,90

SKILA KEVÄT-TAKKI

LASTEN PALAPELEJÄ KIRJOJA

PENKOJAISKORI -20% TUOTE

ASKARTELUA

24-04

Tervetuloa

Lippu 4€ sis. ep.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita ja pizzaa
Tarjoamme

Perjantai 16.3.

Lauantai 17.3.

Lippu 10€ sis. ep.

auki 24-04

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01
to 15-22 • pe-la 12-04

su 12-18

PUBISSA KARAOKE
Wintti

Tulossa torstaina 22.3
PÄIVÄTANSSIT klo 14-17
SOITTAMASSA NEULAPOJAT

TANSSIORKESTERI
ROSETTE

Rajalta rajalle-hiihdolla
huomattava 

matkailullinen
merkitys s. 8-9



2 nro 11PUDASJÄRVI lehti 14.3.2012

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi. 
Hintaan lisätään alv 9%.

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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
jenny.karki@gmail.com
050 313 6344

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

Sivunvalmistus
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 
toivotaan olevan toimi-
tuksessa perjantai-iltaan 

mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

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

Mukana myös Hyvän Olon-lauantaissa 
Hirvaskosken koululla!

Koulutettu hieroja
Jenni Uusi-Illikainen
Puh. 0400-569 343

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntako-
dissa su 18.3. klo 10, Kimmo 
Helomaa, Juha Kukkurai-
nen, Jukka Jaakkola. Kirkko-
kahvit.
Messu Sarakylän kappe-
lissa su 18.3. klo 10, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
Sarakylän kappelikuoro. 
Kirkkokahvit.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
14.3. klo 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 14.3. klo 13,  lap-
sikuoro to 15.3. klo 17,  kirk-
kokuoro to 15.3. klo 17.45,  

Sarakylän kappelikuoro  to 
15.3. klo 18.45.
Kirkkomusiikkinäytelmän 
harjoitus seurakuntakodissa 
ke 14.3.klo 19.00.
Miesten ilta  Liepeen väen-
tuvassa ma 19.3. klo 19, Kim-
mo Helomaa, Keijo Piirai-
nen.
Lähetyksen kirpputori ke 
14.3.  klo 10-13.
Iin rovastikunnan lähetys-
pyhä Taivalkoskella su 25.3. 
Lähtö seurakuntakodilta klo 
9, paluu klo 15.30. Retki on 
ilmainen. Ilmoittautumi-
set ke 21.3. mennessä kirk-
koherranvirastoon puh. 08-
8823100.
Ystävän kammari ti 20.3.  
klo 12-13.30 srk-talolla
Sauvakävelyilta ti 20.3.  klo 
18 Liepeessä.

NAISTEN PÄIVÄT 24.-25.3 
seurakuntatalolla. Päivien 
aiheena ”Nainen Raamatun 
valossa”. Puhujana on Rai-
li Kemppainen Kansanlähe-
tyksestä.  Ruokailut 10€, yö-
pyminen omin liinavaattein 
Hilturannassa 10 €. Ilmoit-
tautuminen kirkkoherranvi-
rastoon 19.3. mennessä
Naistenpäivät: seurakunta-
kodissa la 24.3.  klo 11. tulo-
kahvit, 11.45 tervetuloa, 12. 
Jumalalla on unelma – Rai-
li Kemppainen, 13.30 mieli-
virteni, 14.30 ruokailu, 15.30 
lunta valkeammaksi – Raili 
Kemppainen, 17 iltakahvit ja 
19 iltapala ja –hartaus ja sau-
na Hilturannassa, su 25.3. 
klo 10 messu, saarnaa Raili 
Kemppainen, kirkkokahvit.

1. Joh. 5:18 Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee 
syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, 
niin ettei Paha saa otetta.

Päivän sana kuuluu tiiviisti valtionkirkkomme hartausperin-
teeseen. Sen keskeinen tavoite on paitsi tehdä Raamattua 
tutuksi, niin myös annostella isoa kirjaa sopivasti. Päivän sana 
voi antaa lukijalleen ajattelemisen aihetta, uutta pureskeltavaa 
arkeen, lohdutusta tai hyvää mieltä. Ehkäpä päivän sanaan on 
myös pyrkimys tiivistää viisautta – sananlaskujen tapaan.

Tämän lehden ilmestymispäivän teema tuntuu hankalalta 
ymmärtää ja vaatii varmasti teologista osaamista. Maallistu-
neella kristikansalla tuo taito on päässyt pahasti rapistumaan. 
Suoralta kädeltä voisi ehkä väittää, että tosi harva pystyy 
edes osaa päivästään elämään niin, ettei joku tarkkaavainen 
huomaisi syntiin viittaavia elkeitä, vaikkei nyt tieten tahtoen 
päättäisi ryhtyä syntiä tekemäänkään. Puhumattakaan, jos tuo 
sama henkilö näkisi tarkkailtavan pään sisälle.

Päivän sanan toisesta virkkeen tehtävästä selviää mielestäni 
sillä, että elää normaalisti ihmisiksi. Auttaa tarvittaessa, on ys-
tävällinen ja ymmärtää – myös pienen pahan saadessa otteen. 
Empatia ja keskustelu auttavat suurimpaan murheeseen, vaik-
ka ratkaisua synnin ja synnittömyyden välille ei osattaisi tehdä. 
Ei paha nappaa ainakaan kunnon otteeseen, kun keskustelua 
käydään enemmän korvilla ja sydämellä.

Aika paljon tämän päivän ihmiset tuntevat tarvetta saada 
elämäänsä henkistä sisältöä. Se lienee osittain sukua hengel-
lisyydelle. Netissä on yleistynyt Positiivarit.fi –sivuston ”Aja-
tusten aamiainen”. Siinä pikkutunneilla sähköpostiin lähetetty 
mietelmä, filosofinen tai käytännöllinen ajatelma tai viisaus on 
tarjolla aamupalan tapaan mietittäväksi ennen arkiaskareita. 
Osa taas saa virikkeitä virren, laulun tai biisintekijöiden sana-
taiteesta, lyriikasta. Tälle tontille ovat tunkeutuneet monet jul-
kimot ja jopa mainostoimistot "kuolemattomilla" ajatuksillaan. 
Henkisyydellä on kysyntää.

Tämä on minun käsitykseni Päivän sanasta, ja toivotan jokai-
selle sitä pohtivalle harrasta, voimaannuttavaa ja miellyttävää 
hetkeä. Ja myös kaunista kevättä!

Jenny Kärki

Päivän sana 
Keskiviikkona 14.3.

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärvi-lehden palstoilla.

Iloissa ja suruissa mukana

Kehittämisjohtajan virantäyttöön liittyen ha-
luamme tuoda kaupunginhallitukselle esil-
le meidän, työntekijöiden, näkökulman va-
lintaan.

Tässä kaupunkiorganisaation muutosti-
lanteessa koemme, että on erittäin tärkeää 
jatkaa valittua kehit-tämislinjaa. Kehittämi-
sen jatkaminen turvataan mielestämme par-
haiten siten, että nykyinen kehittämisjohtaja 
saa jatkaa kesken olevaa, valtuuston linjaa-
maa työtä. 

Tähän mennessä on tehty suuri pohjatyö 
tekemällä mm. talouden tasapainottamis-
ohjelma sekä uusim-pana juuri vahvistettu 
kuntasuunnitelma vuosille 2011–2018. Koska 
kuntasuunnitelman toteuttamisessa eletään 
kriittisintä vaihetta eli täytäntöön panoa, on 
erittäin tärkeää, että kuntasuunnitelmaa vie 
käytäntöön sama henkilö, joka on vastannut 
sen suunnittelusta. Näin yhtenäinen linja säi-
lyy täytäntöön panoon saakka. 

Mikäli tähän tilanteeseen valitaan uusi 
henkilö, tuo se kehittämiseen lähes vuoden 
tauon ennen kuin hän on sisällä asioissa. Uu-
den avainhenkilön rekrytointi on aina suuri 
riski, sillä menossa on lukuisia isoja valmiste-
lutöitä, joihin perehtyminen edellyttää laajaa 
yhteistyöverkostoa, vahvaa yritysosaamis-
ta käytännön tasolta ja pitkäaikaista paikal-
listuntemusta, kuten esimerkiksi valtakun-
nallisesti tärkeäksi todettu HARVA-ohjelma, 
valtion palvelujen Pudasjärvelle säilymi-
seen liittyvät neuvottelut verottajan, maist-
raatin, Kelan, poliisin, AVI:n, ELY:n, TE-toi-
miston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa 
sekä lukuisia kehittämishankkeita, joista ke-
hittämisjohtaja vastaa (BioYty, KalaMatkalle, 
SYKLI, Hirsikortteli, LTK, Työvarma, Kult-
tuurikeskus, SAKP, Tapahtumakalusteiden 
investointi, Laajakaista)

Nykyinen kehittämisjohtaja on saanut 
merkittäviä tuloksia alueemme kehittämi-
sessä: Hirsikorttelihankkeen kautta vaikut-
taminen hirsirakentamisen säilyttämiseksi 
Pudasjärvellä (säilytettyjä työpaikkoja yksis-
tään Pudasjärvellä 300) ja Suomessa, Harva-
statuksen saaminen Pudasjärvelle, Osallise-
na Suomessa kokeilun rahoituksen saaminen 
Pudasjärvelle, Tolosen säätiön perustaminen, 
Onnistuneet yrittäjänvaihdokset ja yritysjär-
jestelyt, Syötteen matkailualueella kaupun-
gin irrottaminen useista yritystoiminnoista 
ja kaupungin toimintaan kuulumattomista 
rakenteista.

Nyt Syötteellä on kehittämisen meinin-
ki, jossa kaupunki on sille kuuluvassa roo-

Työntekijöiden vetoomus 
kaupunginhallitukselle

lissa edesauttamassa yrittäjien onnistumis-
ta. Yhteistyö yrittäjien kanssa on muuttunut 
merkittävästi nykyisen kehittämisjohtajan 
aikana. Hän käynnisti ja sai aikaan toimi-
vat yrittäjäillat sekä –foorumit. Kaikkia kun-
talaisia koskettavan Laajakaista hankkeen 
käynnistyminen 100 %:n rahoituksella. Kaik-
ki edellä mainitut onnistumiset ovat suurel-
ta osin Mikon erittäin hyvien neuvottelu- ja 
verkostoitumistaitojen ansiota.

Kuntaorganisaatiomuutokseen liittyen 
kehittämis- ja elinkeinopalveluille on sälytet-
ty useampia vastuu-alueita kuitenkaan hen-
kilöstöresursseja lisäämättä. Toimintamal-
lia on tehostettu työtapoja muuttamalla niin, 
että henkilöstö ottaa entistä enemmän vas-
tuuta omista tehtävistä ja työssä painotetaan 
sisäisen yrittäjyyden mallia. Ilman toimivaa 
esimiestyötä kuntaorganisaatiossa raja-aito-
jen kaataminen ja poikkihallinnollisen työn 
tekeminen ei ole mahdollista. Tässä asiassa 
on ollut erittäin paljon hyötyä ja apua Mikon 
pitkästä yrittäjätaustasta.

Viimeisenä, mutta ehkä tärkeimpänä nä-
kökulmana näin työntekijöiden asemasta 
katsottuna, Mikko on mitä erinomaisin esi-
mies. Hän tukee meidän työtä ja työssä jak-
samista, luottaa meidän osaamiseen ja on 
tarvittaessa aina käytettävissä sekä tukena 
että peräseinänä, kuuntelee ja arvostaa mei-
dän näkemyksiä ja mielipiteitä, osaa soveltaa 
ja jalostaa ajatuksiamme ja ehdotuksiamme 
osaksi laajempaa kokonaisuutta

Tällaisessa kehittämismyönteisessä työ-
yhteisössä olemme itse kukin valmiita laitta-
maan likoon kaiken osaamisemme.

Koska työmme Pudasjärven kaupungin 
kehittämis- ja elinkeinopalveluissa perustuu 
hallituksen ja val-tuuston linjauksiin, niin 
toivomme, että voimme jatkossakin luottaa 
hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja työssä jak-
samiseen. Tulevaisuuteen ponnistetaan aina 
nykytilanteesta. Siksi nykytilanteen vahva 
tunteminen on perusedellytys sille, että seu-
raavien vuosien aikana Pudasjärven kehittä-
minen jatkuu yhtä pontevana kuin nytkin. 

Kehittämisen jatkumisen turvaamiseksi 
odotamme, että Pudasjärven kaupunki tie-
dostaa nykyisen kehittämisjohtajan laajan 
yhteistyöverkoston, vahvan paikallistunte-
muksen ja yrittäjyyteen perustuvan henki-
löstöjohtamisen taidot sekä jatkaa edelleen 
vastuullista henkilöstöpolitiikkaa.

Pudasjärvellä 12.3.2012
Sinikka Timonen, Ilkka Saarijärvi, Jari Jus-

sila, Marianne Mäntylehto, Mirja Savolainen 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Päivässä mukana:
Parturi-Kampaamo Landella
Sirpa Väätäjä puh: 040 581 6936

Jalkahoitola Stressipiste
Pirjo Leino puh: 040 187 1760

Koulutettu hieroja
Jenni Uusi-Illikainen, puh. 0400 569 343

BomZika
Katja Järvenpää, alusasut ja Zumba klo 14-15
Osallistumismaksu 4 e, puh. 0400 886 158

Mesimarja
Maria Vääräniemi, HomCare-tuotteet, puh. 040 703 6852

Mahetsu, Sukkasillaan
Merja Herukka puh. 045 679 2350  

Oriflame edustajat
Sirpa Konttila ja Titta Karanta

Wellness-hyvinvointituotteet, shake-maistiaisia kasvo- ja käsihoito, 
puh. 0400 556 907, 044 563 6256
Forever Aloe Vera-tuotteet

Marjut Kossi-Saarela, itsenäinen jälleenmyyjä, puh. 0400 708 382 
Sirpa Sarajärvi

Energetix Wellnes magneettikorut, Jane Iredale mineraalimeikit ja 
luomukosmetiikka, puh. 040 561 9695.

A&O Steel
Lumivuo lumenpudotuslaite, puh. 045 263 0780.

HOX! Lumivuon esittelyn yhteydessä pihalla
makkaranpaistoa, sekä lapsilla ja miesväellä
mahdollisuus luistelemiseen ja hiihtämiseen!

Hirvaskosken kyläyhdistys ry, puffetti, arvontaa ja venyttely-
painotteinen keppijumppa klo 13.30-14.00, osallistumismaksu 1 €.

Hirvaskosken koululla
Lauantaina 17.3.2012 klo 11-15

Hoitoja klo 10-16

Tervetuloa nauttimaan hyvänolon palveluista, 
liikunnasta ja puffetin antimista. Esillä myös 

paljon erilaisia hyvinvointituotteita ostettavaksi.  
Ajanvaraus hoitoihin/palveluihin suoraan

palveluntarjoajalta pe 16.3.2012 mennessä. 

Järjestäjä: Hirvaskosken Kyläyhdistys ry
Puh. 040 962 0097, paula.ylitalo@pudasjarvi.fi

Huom! Lapsiparkki lapsille!

Hyvän Olon - lauantai

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

Hiihtoloma alkoi erilaiseen 
harrastukseen, laitesukelluk-
seen. tutustumisella Puikka-
rissa Jaska Kosamon, Veikko 
Klemetin ja Jaana Taskilan 
ohjauksessa. Neljä innokas-
ta sukellusopiskelijaa, Riik-
ka Ahonen, Ari Räinä, Jen-
ni Uusi-Illikainen ja Elina 
Uusi-Illikainen saivat kuun-
nella räpylät jaloissaan tär-
keitä ohjeita hengittämisen 
pakollisuudesta veden alla-
kin, sukelluslasien puhtau-
desta ja kirkkaana pysymi-
sen nikseistä, regulaattorin 
irrottamisajankohdasta, lyi-
jypainojen tarpeellisuudesta 
ja monista muista teknisis-
tä jutuista. Sukeltajien omien 
vedenalaisen keskustelujen 
onnistumiseksi käsimerkit 
sovitaan sukeltajakaverin 
kanssa ennen sukellusretkel-
le lähtemistä. 

Laitesukeltamisen oppi-
minen on ensisijaisesti kiinni 
sukeltajaoppilaasta. Täytyy 
olla aito kiinnostus asiaan 
ja luottamus itsensä lisäk-

Laitesukelluksen jännittävässä opissa

si opettajaan, joskin Kosa-
mo painotti oppilaan omaa 
ykköspaikkaa oppimisessa, 
opettaja vain ohjaa. Vierellä 
sukeltava kokenut opettaja 
huomaa välittömästi, jos op-
pilaalle ilmaantuu ongelmia. 
Varma merkki harmeista ja 
hengittämisen ”unohtami-
sesta” on vesikuplien syn-

Veikko Klemetti ja Jaska Kosamo opettamassa sukelluksen niksejä Puikkarissa.

tymisen loppuminen, silloin 
tarvitaan käsimerkkejä ja 
rauhoittumista. Nykyään su-
keltajilla täytyy olla sukellet-
taessa mukana sukellustieto-
kone, joka kertoo sukeltajan 
edesottamukset sukelluksen 
aikana. Vahingon sattuessa 
lääkäri näkee tästä laitteesta, 
mikä mahdollisesti vahin-

gon aiheutti.
Jokainen laitesukellus-

oppiin osallistunut innostui 
asiasta niin, että aikoi tutus-
tua paremmin harrastukseen 
tulevaisuudessa.

Sointu Veivo

Osuuspankki

Pudasjärven Osuuspankin

HIPPOHIIHDOT
Kurenalan ala-asteella 25.3. klo 13.00

Kisa hiihdetään vapaalla tyylillä. Osallistujille mitalit sekä 
mehua. Sarjojen parhaat hiihtäjät palkitaan. Paikalla myös
arvontaa sekä kioski.

Ilmoittautumiset 21.3. klo 16.00 mennessä numeroon 0400-631702/Jouko Keskiaho 
tai 040-7207353/Raija Anttonen. Sähköpostilla: pudasjarven@op.fi. Ei jälki-ilmoittautumisia!

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Yhdessä hyvä tulee.

Sarjat tytöt ja pojat:
2008 ja myöh. synt.
2007-2006 synt.
2005-2004 synt.
2003-2002 synt.
2001-2000 synt.

Tervetuloa viettämään ulkoilupäivää
yhdessä Hanna Hipon kanssa!

Tervetuloa viettämään ulkoilupäivää
yhdessä Hanna Hipon kanssa!

PUDASJÄRVEN

Noudathan
numerolappusi

hyvissä ajoin ennen
starttia!

Torniojokilaakson kala-auto 
Pudasjärvellä torilla to 15.3 klo 10-16.00.

Puh. 0400 169 259

Tunturivesien kaloja: rautua, siikaa
Merikalat: Kuningasrapua, tiikerirapua, katkarapua, 

sinisimpukkaa.
Savukalat: Siikaa, rautua.

Graavisuolattua siika- ja rautufilettä.
Myös poro- ja hirvenlihatuotteita: käristykset, keittolihat, 
kuivaa lihaa paloina ja siivuttuna, poronkeittolihat alk. 

5,80 kg. ym, ym. 

Kaupunginhallitus kokousti 
maanantaina 12.3. kaupun-
gintalolla. Perusteellisessa, 
yli kaksi tuntia kestänees-
sä keskustelussa oli muun 
muassa Livojoen ja Iijoen 
rantayleiskaavoitus, joka 
on edennyt luonnosvaiheen 
valmisteluun. Ely-keskuksen 
kanssa on käyty neuvottelu 
rakentamisen mitoituksesta 
rantavyöhykkeellä. Livojoen 
rantayleiskaavoitusta lauta-
kunnalle esitteli Pekka Mä-
kiniemi FCG Oy:stä ja Iijoen 
rantayleiskaavoitusta Riitta 
Yrjänheikki Airix Ympäris-
tö Oy:stä.

Kaupunginhallitus päät-
ti esittää valtuustolle hy-
väksyttäväksi Livojoen ran-

Kaupunginhallitus:
Ervastin Suoperänkangas maaseutualueeksi

tarakentamisen mitoitukset 
kaavan laatijan esittämäl-
lä tavalla. Iijoen rantaraken-
tamisen suunnitelmaa ha-
lutaan muuttaa niin, että 
Ervastin Suoperänkangas 
muutetaan erämaa-alueesta 
maaseutualueeksi.

Hulhavanahon, Luokka-
vaaran ja Iso-Syötteen ase-
makaavojen muuttaminen 
ja laajentaminen olivat myös 
perusteellisessa keskustelus-
sa. Kaavoituksen tavoitteena 
on kehittää alueen matkai-
lupalveluihin ja loma-asu-
tukseen liittyvää maankäyt-
töä ja virkistystoimintoja. 
Vuoden 2011 keväällä teh-
tyä luonnosta on täydennet-
ty suunnittelun alla olevien 

Syötteen kulttuuri- ja lii-
kuntakeskuksen sekä mur-
tomaahiihtokeskuksen mah-
dollisten aluetarpeiden 
vuoksi. Kaupunginhallitus 
päätti asettaa laaditun kaa-
vaehdotuksen nähtäväksi ja 
pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot.

- Kaavat kaikkinensa avaa 
mielenkiintoisia tulevaisuu-
den näkymiä laajalle koko 
kaupungin alueelle, totesi 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki. 

Kaupungintalon perus-
korjauksen kolmas vaihe on 
kilpailutettu, ja urakkaan 
kuuluu rakennustekniset 
työt sekä LVI- ja sähkötyöt. 
Työ on tarkoitus toteuttaa 

1.4.2012 - 31.12.2012 välise-
nä aikana. 20.2. mennessä jä-
tetyistä tarjouksista tekninen 
lautakunta päätti hyväksyä 
Rakennusliike Asuntoinsi-
nöörit Oy:n urakoitsijoiksi 
ja kaupunginhallitus myön-
si aloitusluvan rakennustöi-
den aloittamiselle.

Myös Pudasjärven ter-
veysaseman ilmanvaihdon 
jäähdytyslaitteiden asenta-
minen sai luvan alkaa, tekni-
sen lautakunnan päättämän 
urakoitsijan, Lapin LVI-
Asennus Oy:n toimesta. 

Tilinpäätöstä vuodel-
ta 2011 käsiteltiin alustavas-
ti, mutta se päätettiin jättää 
lopulliseen käsittelyyn 20.3. 
kokouksessa. (jk)

AarreArkku Toritie 2, Pudasjärvi p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-13JOKAISELLE JOTAKIN!

Paljon PääsiäisAskartelutarvikkeita
 ja -Koristeita löydät meiltä!

Muitakin Uutuuksia! Mahtavia Tarjouksia!
Arvontaa! =) Tule tekemään löytöjä!
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Hirvaskosken koululla jär-
jestetään Hyvän Olon – lau-
antai 17.3. klo 11-15. Tapah-
tuma järjestetään nyt toisen 
kerran. Hirvaskosken ky-
läyhdistyksen järjestämäs-
sä tapahtumassa on tarjolla 
hyvän olon – palveluita ja – 
tuotteita sekä mielen ja ke-
hon virkistykseksi liikuntaa. 
Miesväkeäkään ei ole unoh-
dettu; puffetista löytyy suo-
laista sekä makeaa ja A&O 
Steel esittelee lumenpudo-
tuslaite Lumivuota. Luistin-
kenttä ja hiihtoladut kutsu-
vat myös liikkujia koulun 
ympäristössä. Perheen pie-
nimmät voi jättää lapsipark-
kiin leikkimään hoitojen ja 
liikuntatuokioiden ajaksi. 

Tänä vuonna Hyvän 
Olon – lauantaihin osallis-
tujat pääsevät nauttimaan 
Klassisesta hieronnasta (Jen-
ni Uusi-Illikainen), Intialai-
sesta päähieronnasta (Sir-
pa Sarajärvi), jalkahoidosta 
ja vyöhyketerapiasta (Jalka-
hoitola Stressipiste). Liikun-
nasta vastaavat BomZikan 
Katja Järvenpää ja Hirvas-
kosken kyläyhdistys.  Mais-

Hae hyvä olo ja virkeä 
mieli Hirvaskoskelta

tiaisia löytyy muualtakin 
kuin puffettipöydästä, sillä 
Oriflame edustajat maistat-
tavat Wellness - hyvinvointi-
tuotteita. Ostoksia voi tehdä 
magneettikoruista (Energe-
tix) hiustenhoitotuotteisiin 
ja meikkeihin (Jane Ireda-
le), alusasuista (PXC Under-
wear) sukkiin (sukkasillaan.
fi) ja hyvinvointituotteisiin 
(Wellness, Forever), Swipet 
kodinhoitoon ja Lumivuo 
talonmiehelle eli jokaiselle 
löytyy jotakin. Puffettiin voi 
istahtaa kahville ja tapaa-
maan tuttuja. Pihalla Lumi-
vuon esittelyn yhteydessä 
voi nauttia kuumasta mak-
karasta ja mehusta. 

Olkaa tervetulleita Hir-
vaskoskelle; läheltä ja kau-
kaa. Vietetään mukava päi-
vä ja kerätään reppu täyteen 
hyvää oloa! Ilmoituksesta 
löydät yhteystiedot, jos ha-
luat lisätietoja tai varata ai-
kaa hoitoihin.

Paula Ylitalo
Hirvaskosken kyläyhdis-
tyksen pj.

Kyläkuhinat jatkuvat keskiviikkona Livolla ja  torstaina Yli-Livol-
la. Kummassakin paikassa on ajankohtaisina  aiheina uudenlai-
nen ja tehokas laajakaista sekä kalastusmatkailun kehittäminen 
mm. Livojokivarren alueella.

Pudasjärven haja-asutusalueelle ollaan toteuttamassa no-
peaa laajakaistayhteyttä kaikkiin kiinteistöihin. Yhteydet to-
teutetaan rakentamalla valokuituverkko koko kunnan alueel-
le. Nopea yhteys tuo kaikki sähköiset palvelut talouksiin – ja 
nopeasti. Internet, kuva- ja äänipuhelut, TV-palvelut, yhteydet 
terveys- ja vanhushuoltopalveluihin, kodinhoitopalveluihin jne. 
voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteyden avulla.

Tilaisuudessa esitellään lisäksi KalamatKalle I –hanke,jonka  
tavoitteena on matkailuyritysten ja palveluiden kehittäminen. 
Hankkeessa kootaan yhteen kalamatkailuun liittyviä yrityksiä, 
osakaskuntia ja kylien eri toimijoita.. Yritysten välisessä yhteis-
työssä kehitetään kalamatkapaketteja, joita voidaan markkinoi-
da ja tarjota matkailijoille.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Metsähallituksen ja Syötteen 
Lumoa hankkeen organisoi-
ma Hankihulinat tapahtuma 
Syötteen luontokeskuksessa 
sai liikkeelle reilut 500 kävi-
jää. Syötteellä on mitä ilmei-
semmin tilausta lapsiperheil-
le suunnatulle tilaisuudelle. 
Tavoitteena olisi järjestää 
ensi vuonna joku vastaavan 
tyyppinen tilaisuus. 

Luontokeskuksessa mu-
sisoivat Kyösti Salmijärvi ja 
Markus Lampela. He olivat 
herätelleet Soivan Siilin tal-
vihorroksestaan. Asko Räi-
sänen soitteli perinteistä mu-
siikkia. 

Kävijöille oli tarjolla hus-
ky- ja poroajelua, lumiken-
käilyä, lumiveistosten tekoa. 

Parkkipaikalle oli viritelty 
erilaisia lumimiesrasteja. 

Paikalle oli saatu myös 
kädentaitajia esittelemään ja 
myymään tuotteitaan. Ta-
voitteena oli tuoda kävijöi-
den tietoon paikallisten tai-
tajien tuotteita. 

Pudasjärven kaupun-
gin järjestämä bussikyyti toi 
vieraita, joille kunta halu-
si esitellä mitä Syötteellä on 
saatu aikaan ja mitä siellä ta-
pahtuu. Kehitysjohtaja Mik-
ko Kälkäjän mukaan mo-
net kuntalaiset olivatkin ensi 
kertaa vierailemassa Syöt-
teellä. 

Tuoma Uola Syötteen 
luontokeskuksesta oli tyy-
tyväinen päivän tapahtu-

miin. Väkeä oli mukavasti 
paikalla ja erityisesti lapset 
viihtyivät. Illan elokuvaesi-
tys Oscar-palkittu animaatio 
Rango ulkona Iso-Syötteen 
juurella hieman kärsi, kun 
lumipyry tuli haittaamaan 
näkyvyyttä. 

Tapahtuman järjesti Met-
sähallituksen Syötteen lu-
moa –hanke yhdessä Pudas-
järven kaupungin, Syötteen 
kyläyhdistyksen, Pikku-
Syötteen,  Syötteen Eräpal-
veluiden ja alueen käsityö-
läisten kanssa. 

Pauli Määttä

Soiva Siili konsertissa oli tupa täynnä leikkiviä ja laulavia lapsia ja vanhempiakin. 

Hankihulinassa reilut 500 osanottajaa

Enemmän aiheesta ensi viikolla

Makkaranpaisto on Met-
säpäivän suosittu ohjel-
manumero ja makkaran-
paistotikkuja on varattu 
riittävästi.

Viimeksi järjestetyssä 
Metsäpäivässä maalis-
kuussa 2011 kävi osal-
listujia yli 1000. Ja jäl-
leen odotetaan yhtä 
runsasta osanottoa.

Metsä puhuu – Metsä tuottaa
Metsäpäivä keskellä kaupunkia

Tule tapaamaan metsäalan toimijoita perjantaina 
23.3. Pudasjärven K-Supermarketin pihalla 9-15. 

Päivän aikana on tarjolla paljon ajankoh-
taista metsällistä asiaa musiikin, kah-

vin ja nuotiomakkaran kera. Osallistujien 
kesken suoritetaan arvontaa. 

PUDASJÄRVI

Taivalkosken yksikkö

Pudasjärven kaupunki

10.00 Tapahtuman avaus
10.30 Toimijoiden esittelyä
11.00 Metsän maisemahakkuunäytös
12.30 Toimijoiden esittelyä
13.00 Metsän maisemahakkuunäytös
15.00 Toimijoiden esittelyä 

Väliaikoina musiikkitarjonnasta 
vastaa Suopunki-yhtye

METSÄPÄIVÄN OHJELMA

KAIKILLE KAUPUNKILAISILLE

SUOMEN

PUDASJÄRVI

Tänään ja huomenna tapahtuu 
Livon ja Yli-Livon kylätaloilla
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Anon Ase ja tukku on toimi-
nut vuodesta 1977 metsäs-
tysaseiden ja tarvikeliikkee-

Ano vapaalle – Juha jatkaa Anon Ase ja Tukussa

Kirjailija Kalevi Jokikokko (oikealla) kertomassa Ano Tenhusen elämänkertakirjan kirjoittamisen vaiheita.

sa Pieksämäeltä Pudasjär-
velle”. 

Kirjan on kirjoittanut pu-
dasjärveläinen Kalevi Joki-
kokko. Hän kertoi aamulla 
heti liikkeen avaamisen jäl-
keen runsaslukuisalle asi-
akas- ja onnittelijajoukol-
le Anon olleen hyvä kirjan 
teettäjä ja kirjasta käy ilmi, 
kuinka hän on vaikeinakin 
aikoina luotsannut liiket-
tä eteenpäin ja löytänyt sel-
viytymiskeinot. Jokikokko 
sanoi saaneensa kirjaa kir-
joittaessaan oppia ihmisis-
tä, lähimmäisistä, rehellisyy-
destä sekä huumorista. 

-Lukekaa ja näkekää 
Anon luonne ja monipuoliset 
elämänvaiheet tästä kirjasta, 
hän totesi. Kirjaa on saatava-
na Anon Ase ja tukun lisäk-
si Pudasjärven kirjakaupas-
sa 29 euron hinnalla. 

Heimo Turunen

Retkisuksikauppaa tekemässä Juha Tenhunen Vesa Han-
hisuannon ja Aino Arvolan kanssa. Aino iloitsi elämänsä 
ensimmäisistä eräsuksista ja kertoi jälkeenpäin suksia jo 
kokeiltuaan: ”Useita vuosia olen rämpinyt kaulaani myöten 
umpihangessa avomieheni Vesan perässä tavallisilla suk-
silla. Minun hankiaiset alkoivat heti suksien ostamisen jäl-
keen! Suksillahan pysyi hangen pinnalla ja hiihtolenkki su-
jui sukkelaan ilman tuskan hikeä ja kiukuttelua.”

Pudasjärven Yrittäjien onnittelut liikkeen merkkipäivänä 
välittivät Heikki Parkkila, Heimo Turunen ja Aune Ekdahl. 
Kuvassa onnittelemassa Heikki Parkkila ja Aune Ekdahl.
Liikkeen jatkaja Juha Tenhunen oli samaan aikaan teke-
mässä suksikauppaa ja kuunteli onnittelut kauppoja teh-
dessään.  

Ano ja Ritva Tenhunen luovuttivat 7.3. käden puristuksel-
la liikkeen pojalleen Juha Tenhuselle. 

nä Pudasjärvellä. Yrityksen 
perustaja Ano Tenhunen jäi 
vapaalle ja liikettä jatkaa hä-

nen poikansa Juha Tenhu-
nen. 

Yritys tarjosi merkkitapa-
uksen kunniaksi täytekakku-
kahvit keskiviikkona 7.3. 

Ano Tenhunen täytti 
89-vuotta, mutta kertoi hy-
väkuntoisena olevansa vie-
lä valmis tuuraamaan Juhaa 
hänen liikematkojensa ja va-
paapäiviensä ajan. 

Juha Tenhunen on hoita-
nut liikettä jo pitkään ja ollut 
liikkeen osakkaana vuodesta 
1996 lähtien. Juha kertoi jat-
kavansa yrityksen toimintaa 
samoilla linjoilla. Omistajan-
vaihdoksen yhteydessä liik-
keessä on tehty aikaisempaa 
selkeämmin tuotteille omia 
osastoja. Tilaakin saatiin hie-
man lisää pikku remontilla. 
Uutena tuotteena tulevat va-
likoimiin jousipyssyt. 

Avajaispäivänä oli esillä 
ja myynnissä Ano Tenhusen 
elämästä kertova kirja ”Ano 
Tenhunen – vuosien saatos-

Valokuitu on moderni ja te-
hokas viestintätekniikka, 
jossa Internetpalvelut, puhe 
ja televisiokanavat siirtyvät 
kuitukaapelissa valon nope-
udella. Valokuitu on ainoa 
tekniikka, joka täyttää ny-
kyajan kodin minipuolistu-
vat tiedonsiirtotarpeet. Va-
lokuituliittymä on kodin ja 
yritysten perusedellytys ja 
se investointina lisää myös 
kiinteistön arvoa kuten säh-
kö ja vesiliittymä.

Laajakaistaverkkojen ra-
kentaminen valokuituteknii-
kalla valtaa alaa Suomessa 
varsinkin haja-asutusalueil-
la. Valokuitukaapeli toimii 
erinomaisesti pitkilläkin etäi-
syyksillä eli noin sataan ki-
lometriin saakka, kun pe-
rinteisen kupariverkon 

Laajakaistaa laajentaa elämänpiiriä
toimintamatka rajoittuu noin 
viiteen kilometriin.

Langattomat tekniikat ke-
hittyvät myös, mutta pää-
asiassa sinne, missä ihmisiä 
asuu tiheässä eli kaupun-
geissa ja taajamissa. Laaja-
kaistayhteys ”mokkulalla” 
on sattumanvaraista ja huo-
juvaa eikä se riitä elävän ku-
van ja äänen tai televisioka-
navien siirtoon. 

Muun muassa nuo asi-
at todettiin syyksi valokui-
tuverkkojen rakentamiseen 
haja-asutusalueille seminaa-
rissa, johon oli kokoontu-
nut yli 50 ihmistä lauantaina 
10.3. Malmgårdin kartanoon 
Loviisassa. Paikalla oli sekä 
verkko-osuuskuntien ihmi-
siä että alan palvelutarjoajia 
ja kauppiaita. 

Seminaarissa kuultiin ko-
kemuksia ja vaihdettiin aja-
tuksia kuituverkko-osuus-
kuntien perustamisesta ja 
toiminnasta sekä itse verk-
kojen rakentamisesta. Mo-
net kuulluista esimerkeistä 
olivat Etelä-Suomen pienil-
tä syrjäseuduilta, mutta oli 
joukossa meidänkin suun-
niteltua kokoluokkaa olevia 
osuuskuntia. Eräs parhaim-
mista esimerkeistä on osuus-
kunta Kymijoen kyläkuitu, 
joka toimii mallikkaasti ja 
löytyy myös netistä.

Rahoitus ja sen byro-
kraattisuus ja hitaus nousi-
vat useissa puheenvuoroissa 
päällimmäisiksi haasteiksi 
laajakaistaverkkojen toteu-
tuksissa. Asiakashankinta 
ja riittävän suuren liittymä-

tiheyden aikaansaanti ovat 
myös välttämättömiä. Oma-
toimisuus, talkoohenki ja 
ammattimaisuus yhdistetty-
nä tehokkaaseen toiminnan 
organisoimiseen saavat ai-
kaan kauaskantoisen ja pit-
källe tulevaisuuteen yltävän 
palvelun.

Tilaisuus antoi uutta asi-
aa ja miljoonia yksityiskoh-
tia laajakaistahankettamme 
varten ja valoi uskoa sen to-
teuttamiseksi. Ensi viikolla-
han meillä perustetaan verk-
ko-osuuskunta.

Jari Jussila 
projektipäällikkö,
laajakaistaselvitys

Se on siinä – 
nimittäin kuitu-
verkon solmu-
piste eräällä 
kylällä

Ensi viikon keskiviikkona 
21.3 on kutsuttu koolle kau-
pungintalolle Kairan Kuitu 
Osuuskunnan perustamis-
kokous. 
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1,90
SAIMME ERÄN LYNXEJÄ !

UUTUUS! HONDA MÖNKIJÄTHONDA SKOOTTERI

HIEKKAKÄRRYTUKKIKÄRRY YHDISTELMÄKÄRRY

-07 LYNXEJÄ

POLARIS 600 Fusion
-06
Todella siisti

1990,-
+toim.kulut

6990,-Alk.

649,- 349,- 990,-

3490,-kpl
3490,-kpl

+toim.kulut
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TILAA AJOISSA   
AMMATTIMIEHET ASENTAMAAN !

Valto Illikainen
040-350 3115

LVI-CENTER OY
MYY JA ASENTAA AMMATTITAIDOLLA

LVI-CENTER OY

Kiinnostaako energiapuun myynti?
Kaipaako nuori metsäsi harvennusta?

Metsäilta Pudasjärvellä, Jongun 
kylätalolla, to 15.3. kello 18

Oulunkaaren Bioenergiapörssi-hanke järjestää 
Jongun alueen metsänomistajille kyläillan, jossa 
esitellään uutta energiapuun kauppatapaa. Samalla 
etsitään myyntiin sopivia harvennuskohteita.

18.00   Aloituskahvit 
18.15   Bioenergiapörssin esittely, projekti-
            päällikkö Tero Paananen ja metsäneuvoja 
            Juha Koski (Oulunkaaren kuntayhtymä)
            sekä metsäneuvoja Tero Hänninen
            (Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa)
18.45   Kemera-tuet, metsätaloustarkastaja Samuli
            Leppänen (Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa) 
19.15   Keskustelua

Lisätietoja tapahtumasta antaa metsäneuvoja Juha 
Koski, 044 019 9755, juha.koski@oulunkaari.com.

Tervetuloa!
 

Muutaman vuoden tauon 
jälkeen talvilomaviikolla pi-
dettiin rippikoululeiri Hil-
turannan leirikeskuksessa. 
Poikavoittoinen ryhmä opis-
keli Hilturannassa viiden 
päivän aikana tuhdin an-
noksen kristinopin aakkosia. 
Kristinopin pänttäämisen li-
säksi aikaa vietettiin syömäl-
lä viidesti päivässä, isosten 
vetämien leikkien ja kisojen 
parissa sekä hiukan ulkoil-

Rippikoululeiri talvilomaviikolla
len. Varsinainen leiriviikko 
päättyi perjantaina kirkos-
sa pidettyyn konfirmaatio-
harjoitukseen. Yhden väli-
päivän jälkeen oli vuorossa 
rippikoulun huipentuma eli 
kotikirkossa pidetty konfir-
maatiojumalanpalvelus, jos-
sa saarnasi seurakuntapasto-
ri Jaakko Sääskilahti, avusti 
Marko Väyrynen ja kanttori-
na toimi Jukka Jaakkola. (ht), 
kuvat Marko Väyrynen

Rippikoulunuoret pelaamassa isosten johdolla norsupalloa.

Rippikoululeirin suoritti 18 nuorta. Konfirmaatio oli Pudasjärven kirkossa sunnuntaina 11.3. 

TERVETULOA!

TULE TUTUSTUMAAN!
Avon Cosmetics tuote-esittely
ja käsienhoitoilta
Perjantaina 13.4. klo 15.00 – 19.00
SUNCAFESSA
Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi

Arvontaa, hae uusin kuvastomme ja näyte!

TUTUSTU E-KUVASTOOMME TAI
TILAA UUSIN KUVASTO www.avon.fi

Pudasjärven liikuntahallilla 
pelattiin lauantaina 10.3 pe-
rinteinen FUTSAL –turnaus, 
johon osallistui kahdeksan 
joukkuetta. Jokaiselle jouk-
kueelle tuli päivän kuluessa 
viisi peliä, jotka kukin kesti-
vät 15 minuuttia. Kerrallaan 
oli kentällä kummastakin 
joukkueesta neljä pelaajaa 
sekä maalivahti. Koko ajan 
sai vaihtaa pelaajia lennos-
ta. Mikäli peli päättyi tasan, 
seurasi välittömästi rangais-
tuspotkukisa, jolla selvitet-
tiin voittaja. 

Joukkueet olivat Pudas-
järveltä, suurin osa koottui-
na FC Kurenpoikien pelaajis-
ta. Vastaanottokes-kuksesta 
oli kaksi joukkuetta, joissa 
pelaajat olivat ulkomaalais-
taustaisia. 

Turnaus sujui kaiken 
kaikkiaan mainiosti ja koko 
päivän aikana nähtiin vauh-
dikkaita otteluita. Mo-lem-
missa lohkoissa voittajat 
pääsivät jatkoon puhtaalla 
pelillä. Sijoitusotteluissa pe-
lit olivatkin jo paljon tasavä-
kisempiä. Finaalissa ratkaisu 
syntyi vasta viidensien vetä-
jien kohdalla. Varmalle Na-
kille turnausvoitto oli neljäs 
viiden vuoden sisällä.

Katsojiakin oli runsaasti, 
jotka kannustivat pelaajia in-
nokkaasti. Pudasjärven Ur-
heilijoilla oli kioski, josta sai 
ostaa kahvia, munkkeja, ma-
keisia ja virvokkeita. 

Tulokset:
A-Lohko
Jylhät Orit – Varma Nakki 0-3, AC 
Vastis – FC Elman 0-2, FC Elman – 

Futsalturnaus kahdeksan joukkueen voimin

FC Kurenpoikien pelaajista koottu Ikämiesjoukkueen 
jäseniä tauolla Toni Niemelä, Markku Nissi, Jarmo Pa-
loniemi, Jarmo Pihlaja ja Risto Poropudas. Kaikkiaan 
joukkueessa oli 10 pelaajaa. Pelaajia jututtamassa FC 
Kurenpoikien puheenjohtaja Seppo Arvola ja joukkueen 
sielu ja koollekutsuja Markku Lehmikangas, joka ei nyt 
pystynyt kipeän jalan vuoksi pelaamaan. 

Ottelut seurasivat toisiaan 20 minuutin välein vaihtui aina porukka. Päivän aikana ku-
kin joukkue pelasi viisi peliä. 

Katsojat kannustivat pelaajia ja nostattivat turnauksen 
tunnelmaa.

Jylhät Orit 1-3, AC Vastis – Varma 
Nakki 1-5, Jylhät Orit - AC Vastis 
2-0, Varma Nakki – FC Elman 1-0
Sijoitukset A-lohko 1) Varma Nak-
ki 2) Jylhät Orit 3) FC Elman 4) 
AC Vastis

B-Lohko
Ikämiehet – SO Rainbow 1-3, HC 
Club VNT – Sählääjät 4-0, HC 
Club VNT - Ikämiehet 2-0, SO 
Rainbow - Sählääjät 0-1, Ikämie-
het – Sählääjät 2-3, HC Club VNT 
– SO Rainbow 4-0
Sijoitukset B-lohko 1) HC Club 
VNT 2) Sählääjät 3) SO Rainbow 
4) Ikämiehet

Sijoitusottelut
Sijat 5-8  FC Elman –  Ikämiehet 
0-3,  SO Rainbow – AC Vastis 2-2 
(4-5rp)
Välierät  Varma Nakki  –  Säh-
lääjät 3-1, HC Club VNT – Jylhät 
Orit 2-1
Sijat 7-8 FC Elman –  SO Rain-
bow 2-1
Sijat 5-6 Ikämiehet  –  AC Vastis  
3-1
Pronssiottelu  Sählääjät – Jylhät 
Orit 3-0
Finaali Varma Nakki – HC Club 
VNT 2-2 (3-2rp)

Lopputulokset 
1) Varma Nakki 2) HC Club 

VNT 3) Sählääjät 4) Jylhät Orit 5) 
Ikämiehet 6) AC Vastis 7) FC El-
man 8) SO Rainbow

Heimo Turunen
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liikuntapaikkamestari Hei-
no Ruuskanen, joka kertoi  
Pudasjärven alueella olevan 
neljä huoltopistettä; Ylim-
mäinen Pirinlampi, josta 
vastaa Pudasjärven eläkeläi-
set aktiivisimpina henkilöi-
nä Eero Räisänen sekä Elsa 
ja Pekka Piri,  Naamangan 
talo Aili ja Kalevi Naaman-
ka, Ahmatuvalla kahvion 
pitoporukka sekä Rytingin 
kaupalla Sarakylän kyläläi-
set vastaavat huoltopistees-
tä. Yöpymispaikkana Pu-
dasjärven puolella on hotelli 

Rajalta rajalle hiihdolla    

Syötekeskus.
Ensimmäinen ryhmä tuli 

Pudasjärvelle lauantaina 10.3 
ja viimeinen ryhmä poistui 
Ranuan puolelle keskiviik-
kona 14.3 eli huoltojoukoilla 
oli töitä viitenä päivänä. En-
simmäisessä ryhmässä lau-
antaina oli noin 80 henkeä, 
joista suomalaisia 49. Jou-
kossa hiihtivät Leila ja Väinö 
Voutilainen Länsi-Suomes-
ta, jotka olivat mukana hiih-
dossa 29. kerran eli ovat ol-
leet aina mukana. 

Rajalta Rajalle -hiihto on me-
neillään 6-17.3. neljänä eri 
ryhmänä Kuusamon Sauna-
vaaralta Tornioon. Osallis-
tujia on 346, joista suuri osa 
ulkomaalaisia. Hiihtoa tu-
lee seitsemän päivän aikana 
444 km. Perinteisellä tyylil-
lä hiihdettävät päivämatkat 
vaihtelevat 44-78 km välillä.

Pudasjärvi on ollut mu-
kana vuodesta 1993 lähtien, 
josta lähtien hiihto on myös 
kulkenut Pudasjärven kaut-
ta. Saman ajan on ollut mu-
kana hiihtoa järjestämässä 

Su aamuna Pikku-Syötteeltä lähdettäessä lauantain aurinkoinen ilma oli vaihtunut täy-
sin pilviseksi. Yleensä ottaen ilmat suosivat hiihtäjiä tänä vuonna. 
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Rajalta Rajalle -hiihto on meneillään 6-17.3. 
neljänä eri ryhmänä Kuusamon Saunavaaralta 
Tornioon. Osallistujia on 346, joista suuri osa 
ulkomaalaisia. Hiihtoa tulee seitsemän päivän 
aikana 444 km. erinteisellä tyylillä hiihdettävät 

päivämatkat vaihtelevat 44-78 km välillä.

Ylimmäisellä Pirinlammella me-
nossa suksihuoltoa. Ilma oli lau-
antaina aurinkoinen, mutta keli 
ongelmallinen lauhalla ilmalla ja 
uuden lumen vuoksi. 

Suosittuna kuvauskohteena on Pudasjärvi-Syöte Kannonnousu kesävaellusreitin var-
rella oleva laavu, jossa opasteessa on kanto nurinpäin.

Hiihtäjät nousemassa Naamangalle 
Mustanrinnan päälle. Yhtämittaista 
nousua on peräti kolme kilometriä. 
Taustalla näkyy Telkkäharju. 

Ylimmäisen Pirinlammen huoltopaikalla on havuilla tehty Pudasjärvelle tervetulotoivo-
tus suomeksi ja englanniksi. Hiihtäjät huomioivat pienetkin asiat ja niitä kuvataan muis-
toksi matkan varrelta. 
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huomattava matkailullinen merkitys

Päiväosuus oli Taivalkos-
kelta Syötteelle noin 60 km. 
Osa hiihti vauhdikkaasti ja 
viimeisetkin hiihtäjät saapui-
vat Syötteellä ennen klo 17. 
Viimeisenä tuli kanadalai-
nen nuori naishiihtäjä, jon-
ka äiti on kanadalainen ja isä 
puolalainen. Isovanhemmat 
ovat suomalaisia. Pudasjär-
veläisiä hiihdossa edusti ai-
noana Tarja Tolonen, joka 
hiihti koko matkan. Ryh-
män oppaana toimi kuusa-
molainen YLEn toimittaja-
na tunnetuksi tullut Jaakko 

Heikkinen. Hänelle hiihtoon 
osallistuminen oli 20. kerta. 

Heino Ruuskasen mu-
kaan osallistujamäärät ovat 
kasvaneet ja viimeisten vuo-
sien ajan hiihtoon on osallis-
tunut neljänä ryhmänä yli 
300 hiihtäjää. Ruuskanen oli 
laskenut, että kukin hiihtä-
jä käyttää hiihdon aikana ra-
haa vähintään 3000 euroa, 
joka jakautuu Pohjois-Suo-
men kuntien matkailupaik-
koihin, Finnairille, VR:lle, 
huoltoasemille jne. Näin las-
kien hiihdon osallistujat jät-

tävät Suomeen rahaa lähes 
miljoona euroa. 

-Ulkomaalaiset hiihtäjät 
ovat ihmetelleet suomalais-
ten ystävällistä palvelua ja 
halua kertoa omasta pitäjäs-
tään. Heino Ruuskanen ha-
luaakin vielä sanoa suuret 
kiitokset huoltopisteiden pi-
täjille ja muille talkoolaisille. 

Heimo Turunen,
kuvat Heino Ruuskanen
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Ylimmäinen Pirinlampi on huoltopaikka heti Pudasjärven ra-
jan ylittämisen jälkeen. Huoltopisteellä työskentelevä Eero 
Räisänen oli valmistanut hiihtäjien suosituksi kuvauskoh-
teeksi kolme pientä ukkoa; Kekkonen ja perässä hiihtäjät. 

Eero Räisänen osaa kertoa Pudasjärvestä monipuolisesti niin tieteellisen kuin taiteellisen 
näkökulman huomioiden. Näin on mennyt paljon viestiä omasta kunnasta eteenpäin.

Yrittäjä Matti Salonpää 
huolehtii omalta osaltaan 
laduista, merkinnöistä, pe-
räkelkasta Syötteeltä Ra-
nuan rajalle sekä kaikkea 
mahdollista huoltotyötä 
päivien mittaan. Kuvassa 
näkyvän auton lavalla on 
opastauluja, pari moottori-
kelkkaa, latuhöylä, ahkioi-
ta ym

Hiihtoreitin varrella on RR–hiihdon opastauluja säännölli-
sin välein sekä kaikissa latujen risteyksissä. Taulut takaa-
vat, että hiihtäjä varmistuu olevansa oikealla väylällä. 

Mustarinnan päältä näkyy upeasti Iso-Syötteen tunturin 
huippu. 

Vuonna 1907 rakennettu 
Aili ja Kalevi Naamangan 
hirsinen talo on odotettu 
taukopaikka ennen Syö-
tettä. 

Matkan varrella on upeita maisemia ja kiinnostavia ku-
vauskohteita.

Ensimmäisen ryhmän 
opastajana toimineella 
Jaakko Heikkisellä on hyvä 
kunto ja hänelle oli 20. ker-
ta hiihtoon osallistumi-
sessa. Heikkinen on ollut 
tunnettu myös pitkien mat-
kojen menestyneenä kilpa-
juoksijana. 
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Kesselin järjestämä ilmainen 
200 kahvitus meni loistavas-
ti Kylmänen Food OY:n kah-
vilassa. Aamulla työvuoros-
sa ollut henkilö oli laittanut 
pöydät valmiiksi. Sijoitte-
lin vienan karjalaiset tavarat 
näytille ja valmistelin läppä-
rin, josta kahville tulleilla oli 
mahdollisuus katsella avus-
tustoimintaa dvd-esitykse-
nä.  Aimo Pietilä hoiti asiak-
kaiden jututtamisen pöytien 

Vienan Karjalaa tutuksi kahvituksen lomassa
äärellä. Olimme suunnitel-
leet vähän vuoroja asiakas-
palveluun. Raimo ja Sirkka 
Åkerlund tulivat seuraavaan 
vuoroon. Myöhemmin asiak-
kaiden jututtamista jatkoivat 
Eija Pohjanvesi ja Ari Tap-
per. Monet matkailijat olivat 
täysin yllättyneitä ilmaisis-
ta munkkikahveista. Hiihto-
lomalaisia oli laajalta alueel-
ta. Uusia jäseniäkin saimme 
avustustyötä tukemaan. 

Kesseli- infon lisäksi meil-
lä oli pika-arpoja. Arvat me-
nivät kuumille kiville, ku-
ten ilmaiset kahviliputkin. 
Kylmänen Food Oy antoi 
useita lihapurkkeja arpapal-
kinnoiksi.  Kiitos niistä ja hy-
västä yhteistyöstä onnistu-
neen tapahtuman suhteen 
koko henkilökunnalle! Sa-
moin kiitos Pudasjärvi-leh-
delle tapahtuman tukemises-
ta. Paras palkinto jäi pitkään 

Porinaa riitti kahvittelijoiden kesken.
Kesselin edustaja Sirkka Åkerlund luovuttamassa arpa-
jaisten pääpalkintotaulua Eero Räisäselle. 

odottamaan onnellista voit-
tajaa. Paikallinen taiteilija 
Eero Räisänen satsasi arpoi-
hin. Hän tarvitsi pientä apua 
arpojen tarkistuksessa. En-
sin tuli pienempiä voittoja ja 
sitten se rysähti – täyspotti. 
Ei olisi jyskyjärveläisen tai-
teilija Vladimir Pofolotskin 
maalaama taulu voinut men-
nä parempaan osoitteeseen! 
Taulu oli melko isokokoi-
nen. Aiheena oli puuvene, 
joka oli sidottu ponttuuseen. 
Taulussa oli jännä efekti. 
Kun sitä katsoi vasemmasta 
reunasta ja lähti kulkemaan 
suoraan oikealle, niin pont-
tuu liikkui kuvassa. Voittaja-
kin vähän ihmetteli, että mi-
ten se on maalattu. 

Avustusmatkoilla on yh-
deksän vuoden aikana ollut 
103 eri ihmistä. Ensi viikon-
loppuna on tarkoitus teh-
dä Aimo Pietilän ja Ari Tap-
perin kanssa avustusmatka 
220. 

Ape Nieminen

Suomen maine mäkihyppy-
maana on tänä talvena pu-
dasjärvisen Olavi Leinosen 
ja muiden veteraanien va-
rassa. Puolan Szczyrkissä pi-
detyissä veteraanien kilpai-
lussa Olavi Leinonen voitti 
MM- kultaa K-45 mäessä.

Olavin ensimmäinen hyp-
py kantoi 46 metriä, hän sai 
siitä pisteitä arvostelutuo-
mareilta 15 - 15.5.

Hyppy oikeutti tässä vai-
heessa viidennelle sijalle.

Toiselle kierrokselle päät-
ti kilpailun jury pudottaa 
lähtöpuomia pykälää alem-
maksi.

Leinoselle mäkihypyn 
MM-kultamitali

Se toimenpide antoi ko-
vassa ponnistuskunnossa 
olevalle Olaville heti selvän 
etulyöntiaseman.

Toinen hyppy kantoi vie-
lä metrin ensimmäistä pi-
demmälle ja onnistui muu-
tenkin paremmin.

-Se oli kissamaisen peh-
meä alastuloltaan, kauden 
paras hyppy, luonnehti maa-
ilman mestariksi 0,7 pisteen 
erolla  tullut Leinonen. Kak-
kossijalle hyppäsi Kuusa-
mon Väinö Karjalainen.

Paavo Ervasti

Tässä mäessä Olavi Leinonen hyppäsi veteraanikisois-
sa MM-kultaa.

Olavi Leinonen palkintopallilla voittonsa kunniaksi kes-
kellä. Kakkosena Väinö Karjalainen Kuusamosta.

Venäjän Komin tasavallan 
Syktyvdinskin alueen pää-
mies Artur Rudolf delegaa-
tioineen vierailee Pudasjär-
vellä 13-7.3. Vierailu liittyi 
suomalais-ugrilaisen kult-
tuurin kehittämiseen yhteis-
työssä Pudasjärven ja Komin 
tasavallan Syktyvdinskin 
alueen kanssa.

Vierailun aikana delegaa-
tio tutustuu Pudasjärvellä ja 
Oulussa suomalaiseen kult-
tuuriin sekä taiteen eri alo-
jen opetukseen. Pudasjärven 
Kulttuurikeskus Pohjan-
tähdessä tutustuttiin Paavo 
Tolosen taidenäyttelyyn ja 
kulttuurikeskuksen tuleviin 
toimintasuunnitelmiin. 

Oulun kaupungin joh-
don vieraina delegaatio on 
keskiviikkona 14.3. Oulus-
sa tutustumiskohteina ovat 
Oulun Konservatorio ja Piki-
saaren kulttuuri- ja vaatetus-
alan koulutusyksikkö. 

Päämies Artur Rudol-
fin mielenkiinnon kohteina 
ovat elinkeinojen osalta eri-
tyisesti matkailu ja sen tii-
moilta Oulun kaupungin ja 
Syötteen matkailun yhteiset 
kehittämisideat. Yhdessä to-

Korkea-arvoisia vieraita Komin tasavallasta

teutettava Meri-City-Tuntu-
ri -hanke kuvaa hyvin Oulun 
ja Pudasjärven matkailuelin-
keinon tiivistä yhteistyötä. 
Pudasjärvellä tutustutaan 
myös yrityksiin ja Syötteen 
matkailualueeseen.

Kontiotuotteella ja 
Profinilla neuvotteluja
Pudasjärven kaupunki ja Ko-
min tasavallan Syktyvdins-
kin piirin välillä solmittiin 
vuonna 2009 sopimus, jon-
ka tarkoituksena on kehittää 
yhteistyötä kunnallisen hal-

linnon ja talouden eri aloilla 
mukaan lukien rakentami-
nen, energiansäästö, kunnal-
linen infrastruktuuri asuin- 
ja kunnallistalouden kehitys 
sekä sosiaalipalvelut. 

Rakentamisen yhteistyö-
hön liittyen delegaation jä-
senet käyvät neuvottelu-
ja Kontiotuotteen ja Profin 
Oy:n edustajien kanssa. Vie-
raat tutustuvat myös Pu-
dasjärven Hirsitalokortte-
liin, jossa on mallinnettu 
ensimmäisen kerran maa-
ilmassa hirsirakentamisen 

ekologiaa. Vieraat pääse-
vät tutustumaan hirsitalon 
valmistamisen ympäristö-
vaikutusten laskentaa var-
ten tehtyyn ohjelmaan, jol-
la hirsitalon rakentamiseen 
käytettyjen rakennusmate-
riaalien valmistuksen aihe-
uttamat päästöt ja energian-
kulutus voidaan selvittää. 
Laskentatyökalu on laadit-
tu Pudasjärven hirsitalokort-
telihankkeen yhteydessä. 
Tämä ohjelma on ensimmäi-
nen laatuaan maailmassa.

Delegaation kuuluvat 
Artur Rudolf, Syktyvdins-
kin piirin alueen päämies ja 
aluehallinnon johtaja, Mari-
na Andreyeva, Syktyvdins-
kin piirin kulttuurijohtaja, 
Nina Panyukova, Syktyv-
dinskin piirin opetustoimen 
johtaja, Constantine Lyy-
urov, Syktyvdinskin piirin 
urheiluosaston johtaja, Elena 
Menikoff, kansantaidekes-
kuksen- ja lasten taidekäsi-
työkoulun johtaja ja Dmitry 
Martynovin, Pazhga kylän 
kulttuuritalon konserttimes-
tari. 

Heimo Turunen

Venäjän Komin tasavallan Syktyvdinskin alueen päämies Artur Rudolf toinen oikeal-
ta toivoi yhteistyön tiivistyvän Pudasjärven kaupungin kanssa vierailun aikana. Tulkki 
Olga Gokkoeva hänen vierellään. Pudasjärven kaupungin edustajina kuvassa kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma. 

Artur Rudolf seurueineen vieraili tiistaina 13.3 Profin Oy:llä, jossa hänelle tehtaan toi-
mintaa esittelemässä venäjän kieltä taitava yritysmyynnin assistentti Grigory Semin ja 
toimitusjohtaja Martti Haapala.
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Ylijohtaja Terttu Savolainen oli yhtenä puhujana Harva-
seminaarissa helmikuussa Pudasjärvellä. 

Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston ylijohtaja Terttu 
Savolainen luovutti valta-
kunnallisen peruspalvelujen 
arviointiraportin hallinto- ja 
kuntaministeri Henna Virk-
kuselle tiistaina 6.3. Arvioin-
tikierroksen teemoina oli-
vat syrjäytymisen ehkäisy ja 
harvaan asuttujen alueiden 
turvallisuuden kannalta kes-
keiset palvelut   

-Nuorten syrjäytymiseen 
johtavia syitä on useita. Las-
ten ja nuorten hyvinvointi 
luodaan perheissä. Siksi per-
heitä ja vanhemmuutta tuli-
si tukea. Huolestuttavaa on, 
että lähes joka kymmenes 
peruskoulun päättänyt jat-
ko-opintoihin pyrkijä jäi il-
man toisen asteen koulutus-
paikkaa. 

Savolainen korosti kou-
lutuksen merkitystä nuorten 
syrjäytymisen ehkäisyssä. 

-Jos nuori jää koulutuk-

Liikkumisen turvaaminen 
ensiarvoisen tärkeää
haja-asutusalueilla

Ylijohtaja Savolainen:

sen ulkopuolelle, syrjäyty-
misen polku voi olla nopeas-
ti edessä. Oleellisia lasten ja 
nuorten syrjäytymistä ehkäi-
seviä keinoja ovat mm. riittä-
vä perusopetus sekä mielek-
käät jatko-opinnot, kaikilla 
koulutusasteilla toteutetta-
va opetus ja tuki, opinto-oh-
jaus sekä oppilas- ja opiskeli-
jahuoltopalvelut.  

Savolaisen mukaan pe-
ruspalvelujen saatavuuden 
turvaaminen maaseudulla 
on tulevaisuudessa entistä 
haasteellisempaa. Asioimi-
nen, työssä käynti ja kou-
lumatkat sekä pelastus- ja 
muiden palvelujen saami-
nen kylille ovat autoliiken-
teen varassa. Liikkumisen 
turvaaminen on ensiarvoi-
sen tärkeää haja-asutusalu-
eilla.

AVI-tiedotus
Kuva Heimo Turunen

Pudasjärven eri toimijat 
ovat pitkän aikaa suunnitel-
leet yhteisen hiihtolomaoh-
jelman tekoa. Tänä vuonna 
saatiinkin yhteisvoimin mo-
nipuolinen tarjonta aikaan. 
Tavoitteena oli esitellä eri 
Pudasjärvellä säännöllisesti 
pyöriviä toimintamuotoja ja 
tarjota mahdollisuus päästä 
tutustumaan näiden ryhmi-
en toimintaan.

Luonnollisesti haluttiin 
myös tarjota mielekästä te-
kemistä ja uusia kokemuksia 
lomalaisille. Kohderyhmä-
nä tänä vuonna ovat olleet 
ennen kaikkea nuoret, mut-
ta ohjelma on palvellut myös 
muita ikäluokkia eikä ketään 
ole haluttu rajata pois.

Mukana viikon ohjelmas-
sa oli Pudasjärvellä jo tuttu-
jen lajien lisäksi myös uusia 
lajeja: parkouria ja afro dan-
cea, joihin saimme asiantun-
tevaa ohjausta oululaisil-
ta harrastajilta. Osallistujat 
ihastuivat näihin lajeihin sii-
nä määrin, että yleinen mie-
lipide oli selkeä: näitä laje-
ja olisi mukava harrastaa 
enemmänkin.

Ehkä kauniit lomasäät 
kannustivat ihmisiä ulkoile-
maan ja nautiskelemaan ke-
väästä, sillä joiltakin osin 

Yhteinen hiihtolomaohjelma innosti liikkumaan
ryhmät jäivät tyhjiksi tai har-
valukuisiksi. Toisissa toimin-
noissa taas ihmisiä oli oikein 
mukavasti ja oli ilahduttavaa 
nähdä osallistujien kasvoil-
ta tekemisen ja liikkumisen 
iloa sirkustyöpajan, kahvi-
lan, ilmakivääriammunnan, 
laitesukelluksen, tanssin, 
uinnin, potkunyrkkeilyn ja 
parkourin merkeissä. Myös 
perinteiset turnaukset veti-
vät mukaan paljon niin pe-
laajia kuin katsojiakin.

Koululaisille on kesä-
duunimessujen yhteydes-
sä ja luokanvalvojien kautta 
jaettu lomapasseja, joissa on 
nähtävillä viikon ohjelma. 
Lisäksi passissa on arvon-
talipuke, jonka voi palaut-
taa Puikkariin tai koulun pa-
lautuslaatikkoon, mikäli on 
osallistunut viikon aikana 
lomapassissa mainittuihin 
toimintoihin ja palveluihin.

Tarkoituksena on tehdä 
lomapassista perinne. Loma-
passista ja hiihtolomaohjel-
masta toivotaankin palautet-
ta, jotta sitä voidaan kehittää 
eteenpäin. Myös uudet toi-
mijat ja ideat ovat lämpimäs-
ti tervetulleita kehiin!

Elina Uusi-Illikainen

Monen ikäistä polskijaa intoutui tutustumaan uimajaoston avoimeen harjoitukseen hiihtolomaviikon viimei-
senä sunnuntaina. (kuva Aini Seppänen).

Marjo ja Johanna uimajaoston avoimissa harjoituksissa 
innostuivat sukeltelemaan. (kuva Elina Uusi-Illikainen). 

English cafe veti nuoria monista kulttuureista pelaamaan
ja viettämään aikaa porukalla. (kuva Kari Koivula).

AVATTU UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!

KIIMINGIN
KATSASTUKSET

45€
+päästöt

Palvelemme myös Taivalkoskella maanantaisin 19.3., 26.3., 10.4., & 23.4. 
Urheilutie 15 (Kunnan varikko) Taivalkoski.

Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 90900 Kiiminki • Puh. (08) 220062 • fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus on tehnyt 29.2. päätöksen 
alueellisen TE-toimiston pe-
rustamisesta. Pohjois-Pohjan-
maan työ- ja elinkeinotoimisto 
korvaa vuoden 2013 alusta lu-
kien Koillismaan, Nivala-Haa-
pajärven seutukunnan, Oulun 
seudun, Raahen seutukunnan 
sekä Ylivieskan seutukunnan 
työ- ja elinkeinotoimistot it-
senäisinä toimistoina. Vaikka 
alueellinen TE-toimisto yhdis-
tää toimistot hallinnollisesti, 
tullaan palveluita tarjoamaan 
useissa toimipisteissä ympäri 
maakuntaa. 

Muutos on osa TE -toimis-
tojen valtakunnallista uudis-
tusta jossa kehitetään palve-
luverkkoa sekä palveluiden 
sisältöä ja tarjontatapaa. Asi-
ointia TE-toimistoissa helpo-
tetaan ja nopeutetaan erityi-
sesti nykyistä kattavampien 

Pohjois-Pohjanmaalle yksi 
hallinnollinen TE-toimisto

verkkoasiointimahdollisuuk-
sien avulla.

Kunnat tukevat 
maakunnallista  
toimistoa

Perustamispäätöstä on 
edeltänyt alueen kuntien, seu-
tukuntien sekä Pohjois-Poh-
janmaan liiton kuuleminen. 
Lausunnoissa alueen toimi-
jat pääsääntöisesti tukevat 
maakunnallisen TE-toimis-
ton perustamista. Uudistuk-
sen nähdään virtaviivaistavan 
palveluja. Myös verkko- ja pu-
helinpalvelujen kehittämisen 
todetaan olevan tervetullutta.  
Samalla lausunnoissa muis-
tutetaan kuitenkin henkilö-
kohtaisen, kasvokkain tapah-
tuvan palvelun säilyttämisen 
tärkeydestä. Lisäksi alueella 
toivotaan kuntien ja valtion-
hallinnon yhteispalvelupistei-
den roolin kehittämistä.
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PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

040 1951 732

Ota yhteys 

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

Oikopolku 2 A, 93100 Pudasjärvi | Puh. 040 5917 823
foto-laatukuvat@netti.fi | www.fotolaatukuvat.fi

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

 • 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

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

AVAINPALVELUT

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

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Palveluhakemisto

LAHJATAVAROITA

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
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

VALOKUVAUSLIIKEITÄ

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

LUMENPUDOTUSLAITTEITA

PURKUOSIA

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

ISÄNNÖINTEJÄ
markkinoiden tehokkain, 

helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite
Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi
UUTUUS  KARAVAANARI !

Alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.com

Tiedustelut: 

Asuntovaunujen ja -autojen kattojen lumenpoistoon

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvanpoisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet
Intialainen päähieronta

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Huom! 22.2. alkaen
ajanvaraukset iltaisin

klo 17 jälkeen.

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Hannu Ylitalo 
0400 244 769
040 576 4537

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

TAKSEJA

Pirkko Vesavaara vierailee Pudasjärvellä

Pirkko Vesavaa-
ra on tullut laajalti 
tutuksi muun mu-
assa TV7 kautta.

Oululainen evankelista Pirk-
koVesavaara vierailee Pu-
dasjärven helluntaiseura-
kunnassa perjantaina 16.3. 

Vesavaara kuuluu luteri-
laiseen kirkkoon, mutta ju-
listaa kuitenkin kaikkial-
la minne häntä kutsutaan. 
Hän on tuttu muun muas-
sa TV7:n Herätys ohjelmas-
ta. Hän kertoo julistavan-
sa ilosanomaa Jeesuksesta 
ja Jumalan ihmeitä tekeväs-
tä Pyhän Hengen voimasta 
Raamatun sanan mukaisesti. 

Pirkko on yhteiskristillinen 
ja siksi julistuspaikat ovat 
eri seurakunnissa, kirkoissa, 
rukoushuoneissa, kodeissa, 
nuorisoseuran taloissa jne.

Jumalalta ihmeellises-
ti kutsun työhön saatuaan 
Pirkko sai myös valtuudet 
ja tarvittavat armolahjat teh-
tävään. Vuodesta 1995 läh-
tien Jumala on vastannut 
rukouksiin niin, että sairai-
ta on parantunut, ihmisiä 
on vapautunut kahleistaan 
ja ahdistuksistaan. Paljon 

on myös pelastuneita sielu-
ja Jeesuksen nimessä. Näis-
tä ihmeistä olemme kuulleet 
ja nähneet myös Herätys oh-
jelmissa. 

-Kaikki ne ihmeet, jotka 
tapahtuvat ovat kuitenkin 
Jumalan tekoja täällä ihmis-
ten keskellä ja niistä kuuluu 
kunnia yksin Jumalalle, ko-
rostaa Vesavaara!

Tuula Suomi

040 1951 732
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille 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 ilmoitukseen kuvan, lähetä se säh-
köpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

Kerros- tai rivitaloyksiö pudas-
järven keskustasta. Yhteyden-
otot puh. 045 1267 345.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana pieni yksiö Ko-
rentojärvellä. Tiedustelut 0400 
512 997

Myytävänä Symin lippulaiva Jet 
SportX 50SR VM-2007 ajettu 
5627km. Huollot tehty. Mukaan 
kaksi kypärää, käyttämätön ta-
varaboksi ja suojapeite. Pudas-
järvellä. Ollut kahdella tytöllä. 
Hinta uutena n. 2000€. 3v. ta-
kuu kertoo laadusta. Myydään 
tarpeettomana hintaan 800e. 
Nopein saa viedä!!! p. 040 570 
1950.

Myydään kunnossa oleva käy-
tetty liesi Strömberg sinapin-
kelt.,4 levyinen, kiertoilmauu-
nilla.Leveys 50 cm. Korkeus 85 
cm. Hinta 35 euroa. Puh. 0400-
906875. 

Jousikeinutuoli sopii pieneen 
tilaan koivua kotimainen ja koi-
vun värinen pehmusteet viinin-
punaiset ohv:masku 549€ kuin 
uusi h:290 puh.040 514 6732.

OHJELMA 16.-18.3.2012

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tervetuloa!

Tiedustelut / lippuvaraukset:
Lapin Nuorison Liitto ry 
www.lnl.fi  • puh. 0400 530 598

HELINÄPASSI 60 € 
(sis. kaikki tilaisuudet)INFO JA LIPUT:

Posion Pyrintö
Pe 16.3. klo 15.00–21.00
La 17.3. klo 09.00–16.00
Su 18.3. klo 09.00–16.00

 PERJANTAI 16.3.2012
17.15–17.30 AVAJAISET PYRINTÖ 
17.30–18.30 AIKA PIMEETÄ  PYRINTÖ 6 €
 Nuorisoteatteri Näytön Paikka, Kuusamo  
19.00–19.45  EI ENKELEITÄ, EI SANKAREITA?  LUKIO 6 €
 Napapiirin Teatteri, Ylitornio  
20.15–21.00  LINTUKODON LAIDALLA  PYRINTÖ 6 €
 Posion Näyttämö, Posion kansalaisopisto  
21.30  HELINÄKLUBI  Hotelli Posio  6 €
 Mukana mm. Duo Virva Jakkula

 LAUANTAI 17.3.2012
09.00–09.45  Vapautuksen voimalat -työpaja  LUKIO  
10.00–11.00  PERÄKYLÄN SALAISUUS  LUKIO 10 €
 Lecaperä Action ry, Kuusamo  
11.30–12.25  LIPPU VAPAUTEEN  Auditorio  6 € 
 Kemiset, KEMI
12.30  Teatteriporinat  Pyrinnön kahvila   
13.00–13.45  IRRALLEEN  PYRINTÖ 6 €
 Kittilän nuorisoteatteri Olotila  
13.50  Teatteriporinat  Pyrinnön kahvila 
14.30–15.50  VISPILÄKAUPUNKI LUKIO 10 €
 PoRokkiteatteri, Kemijärvi
16.15–16.55  MULL ON KOURAT KONTIOLTA Auditorio  6 €
 Teatteri Hopia, Inari
19.00–19.50  KOHTALON KOLHUJA KIRIKESKUS  6 €
 Saalot ry, Rovaniemi
20.00  Teatteriporinat KIRIKESKUS
20.30–21.45  TYHJÄN PÄÄLLÄ! –IMPRONÄYTELMÄ Kirikeskus  10 €
 Lapin Ylioppilasteatteri, Rovaniemi (sis. Helinäklubin)
22.00-  HELINÄKLUBI KIRIKESKUS  8 €

 SUNNUNTAI 18.3.2012
09.30–10.15  Vapautuksen voimalat -työpaja LUKIO 
10.30–11.00  PUNAHILKKA PYRINTÖ 6 €
 Kemppateatteri, Kemijärvi 
11.30–12.40  PUNAINEN HUIVI LUKIO 10 €
 Räväsojan Känsäkourat ry, Rovaniemi 
13.15-13.45  TANKATEN Auditorio  6 € 
 Kemijärven Lausujat
14.00-14.45  ÄÄNIKAIRAT KOHTAAVAT PYRINTÖ 6 €
 Jaap Klevering 
15.00–15.45  Päättäjäiset PYRINTÖ 

Järjestää:
Lapin Nuorison Liitto 

Opintokeskus Kansalais-
foorumi 

Posion kunta 
Posion Näyttämö

Pudasjärven riistanhoitoyh-
distyksen alueella käynnis-
tyivät hirvien lentolaskenta 
kuluvan viikon maanantai-
na. Laskenta suoritetaan lin-
jalentolaskentana, jossa pitä-
jän pinta-alasta tarkastetaan 
lentäen 10 prosenttia ja täl-
tä alueelta lasketaan hirvet. 
Tänä vuonna asia tuntui 
kiinnostavan tiedotusväli-
neitä normaalia enemmän 
ja ensimmäisellä lennolla 
olikin mukana kameramies 
joka tallensi kuvaa lentoko-
neesta. Kuvattua materiaalia 
ja yhdistyksen puheenjohta-
jan Mika Timosen haastatte-

Hirvien lentolaskenta 
alkoi Pudasjärvellä

lu nähdään ainakin nelosen 
uutisissa tiistaina 13.3.

Lentolaskennan tulos aut-
taa omalta osaltaan arvioi-
maan pitäjän hirvikantaa ja 
antaa viitteitä ensi syksyn 
lupamäärien arviointiin.

Tuloksen arviointia jatke-
taan sidosryhmäpalaverissa 
ja hirvitalousalueiden omis-
sa kokouksissa, jotka pyri-
tään pitämään kuluvan kuun 
loppuun mennessä. 

Hirvilupien hakuaika 
päättyy huhtikuun loppuun 
mennessä.

Mikko Lehtola

Kuvassa vasemmalta lentäjä Jouni Tervo, riistanhoitoyh-
distyksen puheenjohtaja Mika Timonen ja hallituksen jä-
sen Juha Järvenpää.

Mazda farmari. Pakuksi rekis-
teröity. vm-96, 2 renkaat, vasta 
kats. kunto hyvä. Hp.980€ p. 
044-9148508

Pakun talvirenkaat 15”. Hp. 
75€. 0440-923946

Kaksio 50m2 lakarin alueella. 
Tiedustelut puh. 040-503 7281

Yhteislauluilta  
Latukahvila Pytkynpirtillä

ke 21.3.klo 18.00
Illan juontajana ja laulattajana toimii  Aimo Pietilä.

Harmonikkamusiikkia soittavat Antti Jokikokko ja Pauli Särkelä.
Arvontaa, kahvia, teetä, mehua+ kahvileipää
Tervetuloa viihtymään ja laulamaan yhdessä!

Illan tuotto Koillismaan ja VienanKarjalan avustustyöhön
Tilaisuuden järjestää Kesseli ry.

Latukahvila Pytkynpirtti              Syötekyläntie 382 Syöte

Hankikanto
Valkeat hanget, huhtikuu,

hongikko hopeaa,
punainen puu.

Sinisistä sinisin taivas,
sininen ajatus,
pilvi sun laivas.

Nevan laidalla mies,
puuta suksi,

huhtikuu huima,
uutena uksi.

Silmien peilissä naavakuusi, 
sielussa kevät, aamu uusi.

Hopea hongan,
hohtava hankikanto.

Auringon ahjo
punaa jo puun, 

taivaalla taipuu sirppikuu.
Ajatus entää,

päin pilvien auerta lentää.
Huhtikuu huima,
suhisee suksi,

kaukana tähdet,
kaukana kuu,

siristää silmä, hymyssä suu,
tuonne, tuonne sukseni suun-

tautuu,
allani isäinmaa,
-mikäpä muu.

Lasten suusta
Ennenvanhaan kun kehitys oli 

vielä lähtöpaalullaan,
oli Pudasjärvellä
nuohoojanvirkaa

hoitamassa Kalle Pönkkö.
No, siihen aikaanhan vielä 
kulukupelinä olivat sukset,

joten kun Ville hiihteli mökistä 
mökkiin, raataili ja joi emäntien

tarjoamat korvikkeet.
Tuli siinä tutuksi lapsillekin, 

ammatin merkit
näkyivät nokisilla kasvoilla. Eräs 

opettaja kertoi
hauskasta uskonto-

historian oppitunnilla kuullusta 
vastauksesta

alakoulun oppilaan
huulilta. Lapsethan on välittö-
miä, mielipiteissään ajatuksis-

saan aidosti vilpittömiä.
Opettajan siinä kysellessä 

itämaan tietäjien nimiä, Jaska 
poika viittoili, no Jaska mikä oli 

tumman ruhtinaan nimi?
Arvelematta helähti

kirkasääninen vastaus. Sehän 
on Pönkkö-Ville!

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

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 18.3.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto250 €

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

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

Avoinna joka päivä
18.2.-8.4.2012

klo 10-16
Herkulliset kotona leivotut 

munkit, marjapiirakat ja
sämpylät. Lättypäivä

tiistaisin!

Kahvilassa myytävänä upeita 
käsitöitä:  huovutettuja

porolapasia, juhla ja
erikoissinappia, marjahilloa, 

puukäsitöitä mm. lintulautoja, 
hopeakoruja, poronsarvi-
koruja ja käyttöesineitä

Kahvila sijaitsee n. 6km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjiä:

• Pe 16.3. Arttu Wiskari
• La 24.3. Vaudeville
• La 31.3 Juha Tapio
• Pe 6.4. Kingpin
• La 7.4. Eini & Boogie
• La 14.4. Tuula Tarkkonen
• Pe 20.4. E-rotic 90-luvun discobändi Saksasta

Myydään  3 h + k 74,5 m2
Pudasjärven keskustassa

Saneerattu valoisa huoneisto, ensimmäinen kerros 
Putkiremontti tehty, talossa oma talonmies

Hinta vain 43.000 euroa (60.000 velaton)

Omistaja paikalla La 24.3. kello 12-13.00
Tiedustelut puh 0400 - 522 501

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoiminen 
käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Zumba: Sunnuntaisin klo 19-20 Kurenalan koululla! Tervetuloa!
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Tanssikurssi jatko-taso, tiistaisin Koskenhovilla kello 19 koko kevätkauden. 
Lajeina lattarit ja lavatanssit.
Amerikan muistoja sadan vuoden takaa: 1.3-30.3. Pudasjärven kirjastossa. 
Sirkka Niskasaaren vanhojen valokuvien näyttely.
Parasta ennen - ja muita urbaaneja kertomuksia : 5.3.-28.3.  Aila Pricen 
valokuvia Pudikissa.
RuoTo - Metsänpeitto-levyn akustinen julkaisukeikka: Pe 16.3. klo 18-19 
Pudasjärven kirjastossa. Vapaa pääsy!
Arttu Wiskari: Pe 16.3. Hotelli Iso-Syötteellä.
Trio Romeot: La 17.3. Hotelli Iso-Syötteellä.
Leijonakisat: La 17.3. Iso-Syötteellä.
Samsung Jam Session: La 17.3. Iso-Syötteen SnowParkissa.
Karaoke & Disco: Ke 21.3. Hotelli Iso-Syötteen snapsibaarissa.
Hyvän Olon- lauantai: La 17.3. klo 11-15 Hirvaskosken koululla.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Seija ja Arvo Siurualla 
Kokkokylässä ke 21.3. klo 19.00.
Syötehiihto la 31.3. klo 9 Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ilm. 30.3. mennessä 
Heino Ruuskanen.

Maalaismarkkinat
     Kuukasjärven koululla

la 24.3. klo 11.00-16.00 

Markkinoiden tuotto
vanhempainyhdistykselle ja koululle                                                                                                 

Tervetuloa koko perheen kanssa
nauttimaan ulkoilusta ja

markkinatunnelmasta!

”Niin kuin ennen”

Vanhoja esineitä, perinteisiä käsityötaitoja, paikallisia leivon-
naisia, kilpailuja, arvontaa, ongintaa, työpajoja, näyttely ja pal-
jon muuta. Lasten leikkipaja koko päivän.

Pihalla kotieläimiä, talutusratsastusta, mäenlaskua, metsäs-
tyskoiria ja erätaitoja.

Myytävänä lihakeittoa soppatykistä pihalla, makkaranpaistoa 
kodassa ja munkkikahvit koulun sisällä.

Vain käteismyynti

RuoTo
Metsänpeitto -levyn

akustinen
julkaisukeikka

Pudasjärvellä vuonna 
2003 perustettu

RuoTo soittaa kirjastolla 
akustisena duona
uusia ja vanhoja

kappaleitaan yhtyeen
Metsänpeitto -nimisen, 

neljännen levyn julkaisun 
tunnelmissa.

Pudasjärven kirjastossa
Pe 16.3. klo 18.00

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Joloksen ns:llä
TANSSIT

Tervetuloa
tanssahteleen ;)

la 17.3.2012
klo: 21.00- 01.00

Esiintyjänä
Tapani Nevala

Joloksentie 1390 Ylikiiminki

PM-pilkkiin Auhonjärvelle
Su 1.4.2012

Virkistyskalastajat

KIVUT KURIIN

E. Pajunen                                         Dr. Of Naprapathy

Vastaanotto pe 23.3. klo 9-17
Jalkahoitola Stressipisteen tilat, varastotie 5
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rintaranka, iskias, 
migreeni, päänsärky ja monissa  oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen tutkimus - korjaus/
tuet

Arttu Wiskari 
esiintyy 

Iso-Syötteellä
Arttu Wiskari on suo-
malainen, Espoon Ma-
tinkylässä asuva laula-
ja-lauluntekijä. Hänen 
läpimurtosinglensä oli 
kesällä 2010 julkaistu 
”Mökkitie”.

Ennen kaupallista me-
nestystä Wiskari esiintyi 
yhtyeissä Albron Blues 
Bulevardi ja The Lucky 
Street Band. 

20. tammikuuta jär-
jestetyssä Emma-gaalas-
sa Wiskari oli ehdolla 
neljässä eri kategoriassa. 
Kategoriat olivat Vuoden 
biisi (”Tuntematon poti-
las”), Vuoden miessolis-
ti, Vuoden tulokas sekä 
Yleisöäänestys: vuoden 
kotimainen artisti. 

Keväällä 2012 Wiska-
ri osallistuu muutaman 
muun suomalaisartistin 
kanssa Vanhuus rokkaa 
-hyväntekeväisyyskon-
serttikiertueelle, jolla tu-
etaan seniori- ja vanhus-
työtä.

Wiskarin toinen al-
bumi ilmestyy syksyllä 
2012.
(lähde: wikipedia)

OIJärVeN SAmPOLA (Kuivaniemen Oijärvi) osoite: Ojalantie 12, Ii 

Karaoken MM-2012 10-vuo-
tisjuhlakisan karsinta järjes-
tetään kevät-talven tanssita-
pahtumassa lauantaina 17.3 
perinteikkäässä Oijärven 
Sampolassa Iin Kuivanie-
mellä. Paikka on perinteises-
ti ollut myös pudasjärveläis-
ten käyntikohde. 

Laulajien tulee ilmoittau-
tua klo 20-21 aikaan. Näissä 
karsintatapahtumissa kaikki 
kilpailijat palkitaan jo illan 
aikana Viking Linen Helsin-
ki-Tallinna risteilyllä, sekä 
jatkoon päässeet lisäksi Hel-
sinki-Tukholma risteilyllä.

Karaokelaulun MM-kisat 
viettävät tänä vuonna histo-
riansa 10-vuotisjuhlia. Suu-
ri juhlafinaali järjestetään 
Suomessa Lappeenrannassa 
marraskuun lopussa.

Kansanviihdyttäjä Eero 
Aven vetää näitä karsin-
tatapahtumia jo kymme-
nettä vuotta peräkkäin ja 
tanssittaa yleisöä omien le-
vytyslaulujensa sävelin ”Elä-
mäntoverista” – ”Mandolii-

Karaoken MM –karsinta 
Oijärven Sampolassa

nikrapulaan”.
-Kyseiset karsintakilpai-

lut ovat saaneet tänä vuon-
na laulajien ja tanssiyleisön 
suursuosion kautta maan, 
kertoo Aven.

Järjestäjät toivovat ylei-
sön saapuvan jo alkuillasta 
jännittämään ja tanssimaan 
tähän suosittuun tanssita-
pahtumaan. (ht)

Eero Aven saapuu esiinty-
mään ja vetämään Kara-
oke MM-2012 karsintaki-
soja Oijärvelle.

Arttu Wiskari on suo-malainen, Espoon Ma-tinkylässä asuva laula-ja-lauluntekijä. Hänen läpimurtosinglensä oli kesällä 2010 julkaistu ”Mökkitie”.

Ilmoittautumiset 22.3. 
mennessä
Expert -liikkeeseen tai
puh. 044 021 0965.

Kirjaa saatavana Anon Ase ja Tukku –liikkeestä 
sekä Pudasjärven Kirjakaupasta hintaan 29 euroa.

Ano Tenhusen omaelämänkerta
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä
Kemijärventie 73
93600 KUUSAMO
FINLAND
Puh. 020 764 0253
Fax  020 764 0250
Sähköposti: office@polkky.fi tai 
etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

Asuntotoimisto on muuttanut
Uusi osoitteemme on  ke 14.3.2012 alkaen 
Kauppatie 3 (kirjakaupan vieressä).

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

PUDASJÄRVI

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla valtuuston 
istuntosalissa (Otava) torstaina 22. päivänä maaliskuuta 
2012 alkaen klo 17.00.  Luettelo kokouksessa käsiteltä-
vistä asioista on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla.  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 
keskustoimistossa 27.3.2012 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 9.3.2012
Eero Oinas-Panuma

 Valtuuston puheenjohtaja

TV7:sta tuttu evankelista Pirkko Vesavaara 
puhuu ja suorittaa rukouspalvelua pe 16.3. 
klo 18 Palvelukeskuksessa Kauppatie 25.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa!

Rukoushuoneella 19.3. saakka 
INTIA-näyttely klo 9-15 Kauppatie 32.
Ota yhteys jos tulet isolla ryhmällä 
puh. 040 548 7169.

-Kaikki ne ihmeet, jot-
ka tapahtuvat, ovat 
Jumalan tekoja tääl-
lä ihmisten keskellä ja 
niistä kuuluu kunnia 
yksin Jumalalle, julis-
taa Vesavaara!

Oikaisu:
Viime viikon lehdessä oli 
kaupungin ansiomerkki-
en luovuttamis-jutussa vir-
he. Timo Soroselle myönnet-
tiin kultainen ansiomerkki, 
ei hopeinen. Pahoittelemme 
virhettä.

Miehet kokoontuvat jälleen 
yhteiseen illanviettoon Lie-
peen väentupaan maanan-
taina 19.3. klo 19 alkaen. 
Mukana ovat seurakunnan 
puolesta kirkkoherra Kim-
mo Helomaa ja kanttori Keijo 
Piirainen. Iltaan sisältyy to-
tuttuun tapaan monipuolista 
ja mielenkiintoista keskuste-
lua huumoria unohtamatta, 
kuumaa kahvia ja makoisaa 
purtavaa. Kaikki miehet jou-
kolla matalan kynnyksen il-
lanviettoon! (kh)

Miesten ilta 
Liepeessä

Kevään 2012 aikana aloitetaan maisemahakkuut Kurenalan taajama-alueella. Maisemahak-
kuut on tarkoitus toteuttaa maaliskuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana. Hankkeen 
tarkoituksena on parantaa Kurenalan taajama-alueen lähimaisemaa, varsinkin Kuusamon 
tien varressa.
Hankkeen veturina toimii Pudasjärven kaupunki, joka on tehnyt 1. vaiheen hakkuusopimuk-
set omistamiensa tilojen osalta Stora Enso oyj:n kanssa. Hankkeen ensimmäinen vaihe 
toteutetaan Kuusamon tien varressa. Maisemahakkuisiin toivotaan mukaan myös yksityisiä 
maanomistajia, jotta taajama-alueen lähimaisemasta saataisiin mahdollisimman yhtenäinen 
ja hoidetun näköinen.

Ensimmäiset hakkuut toteutetaan maaliskuun 2012 ja toukokuun 2013 välisenä aikana. 
Hankkeen aloitus tapahtuu Pudasjärven metsäpäivän yhteydessä 23.3.2012 pidettävän 
hakkuutyönäytöksen muodossa. Työnäytöksestä vastaa Stora Enso oyj.

Hankkeen yhteydessä laaditaan Kurenalan taajama-alueelle, Pudasjärven kaupungin omista-
mille maille puistometsäsuunnitelma, jossa otetaan huomioon erityisesti lähimaisemalliset ja 
muut arvot. Puistometsäsuunnitelman laatii Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry. Suunnitelman 
on tarkoitus valmistua toukokuun 2012 loppuun mennessä. Hankkeen 2. vaihe tullaan toteut-
tamaan laaditun puistometsäsuunnitelman pohjalta lopun taajaman osalta.

Taajamametsien maisemahakkuu hankkeen suunnittelusta ja valvonnasta vastaa Metsän-
hoitoyhdistys Pudasjärvi ry ja 1. vaiheen toteutuksesta Pudasjärven kaupungin omistamien 
tilojen osalta Stora Enso oyj.

Lisätietoja:
Mhy Pudasjärvi ry Pudasjärven Kaupunki Stora Enso Oyj
Toiminnanjohtaja Maanmittausinsinööri Hankintaesimies
Tuomas Pihlaja Markku Mattinen Aimo Kaivorinne
040 844 2047 040 038 9972 040 039 9066

TIEDOTE TAAJAMA-ALUEEN MAISEMAHAKKUISTA

Kurenalan koulu saa ensi vii-
kolla 19.3.-23.3. vieraita me-
neillään olevan Comenius 
–hankkeen ystävyyskouluis-
ta.  Kurenalan koulun ystä-
vyyskouluja ovat Collego 
Bublico Blai Bonnetin kou-
lu Mallorcalta sekä Dr Mezö 
Ferenc Atalanos Iskola Buda-
pestista. Vierailulle saapuu 
sekä rehtoreita, opettajia ja 
myös oppilaita kaiken kaik-
kiaan 10 henkilöä. Oppilaat 
osallistuvat koulun työsken-
telyyn viikon aikana ja asuvat 
suomalaisissa perheissä. Vas-
taavasti toukokuun lopussa 
neljä Kurenalan koulun op-
pilasta opettajineen tutustuu 
Blai Bonnetin kouluun Mal-
lorcalla. 

Comeniusvieraita Unkarista ja
Espanjasta Kurenalan koululle

Conius -hanke alkoi vuo-
den 2010 lopulla.  Hankkeen 
aiheena on urheilu osana kan-
sallista kulttuuria.  Kurenalan 
koulun erikoisalueena ovat 
talviurheilulajit. Koulu on 
valmistanut aiheesta mm. ku-
vakalenterin, kuvakirjan ja vi-
deon sekä puusta valmistetut 
mitalit.

Comenius – hankkeet pe-
rustuvat Eu:n elinikäisen op-
pimisen ohjelmaan ja mo-
nenväliset hankkeet ovat 
koulujen yhteistyöhankkei-
ta, joihin osallistuu vähintään 
kolme oppilaitosta eri maista. 
Oppilaskeskeisissä hankkeis-
sa oppilaat ja opettajat työstä-
vät yhtä tai useampaa kaikkia 
kiinnostavaa aihetta osana 

koulutyötä. Keskeisiä osallis-
tujia ja toimijoita ovat oppi-
laat. Osa oppilaista voi mat-
kustaa yhteistyökouluihin 
projektitapaamiseen opettaji-
en kanssa.

 Kurenalan koulun on saa-
nut Euroopan Unionilta/ 
Comenius elinikäisen oppi-
misen ohjelman kautta avus-
tusta hankkeeseen 20 000 
euroa. Tämä avustus mahdol-
listaa oppilaiden ja opettaji-
en liikkumisen koulujen yh-
teistapaamisiin.  Kurenalan 
koulu on aiemmin vieraillut 
sekä Mallorcalla että Buda-
pestissa.

Paavo Toivanen,
vararehtori
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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
Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt ammattitaidolla

NIBE MAALÄMPÖPUMPPU - KODIN LÄMMITYSNERO !
NIBE maalämpö antaa aivan uuden ulottuvuuden talosi lämmitykseen.  
Energiakustannukset pienenevät jopa 80 %. 

Oletpa rakentamassa uutta tai saneeraamassa nykyistä taloasi,  
niin nyt kannattaa valita ekologinen, taloudellinen maalämpö! 

Voit valita helppokäyttöisistä maalämpöpumpuistamme juuri sinun taloosi 
sopivimman. Edistyksellistä ja helppoa - mallista riippumatta.

 * Tilauksiin ajalla 30.1. - 30.4., 
jotka toimitetaan asennus-
kohteeseen 15.5.mennessä. 
Lisätietoja www.nibe.fi

Hanki nyt NIBE 
maalämpöpumppu!

Talvikampanjaetuna *

TOSHIBA  
26” LED TV DVD

(arvo 440 €)

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämpöpumppuratkaisusta.

Vältä vesivahinko, käyttövesiremontit
Uponorin komposiittijärjestelmällä

Luotettavat Alfa Laval kaukolämpövaihtimet

Korkealaatuiset suomalaisiin
olosuhteisiin suunnitellut
Jäspi puukattilat

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi 
Electric ilmalämpöpumput

VAIN PERJANTAINA
16.3. klo 10-16
Puikkarissa,

Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit. 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

–luento ja keskustelutilaisuus 
Ke 21.3 klo 18 Pudasjärven kaupungintalo Kotka –huone. 
Illan isäntänä naprapaatti E. Pajunen. 

Vastaanotto to 22.3. Jalkahoitola Stressipiste 
Varastotie 5 Pudasjärvi. 

Voi ottaa kahdet parit kenkiä mukaan.

Ajanvaraukset Jalkahoitola Stressipiste
040 187 1760. 

Jalat terveyden 
perusta

Ilmainen jalkojen tutkimus

Olemme tukenasi silloin, kun sitä tarvitset – kelloon katsomatta!
Hoidamme kaikki yksityishenkilöiden ja yritysten lakiasiat kovalla kokemuk-
sella ja lujalla ammattitaidolla.

Vesa Juntunen  Mirkka Pentikäinen Mikko Ravaska
varatuomari varatuomari lakimies, OTM

Lakiasiaintoimisto Advukaari Oy, Isokatu 16 B 14, 90100 OULU
Puh. 010 439 5500, fax (08)3121680, etunimi.sukunimi@advukaari.fi
Alkuneuvottelu on maksuton, myös iltaisin ja viikonloppuisin!

www.advukaari.fi

Hyvän Olon Messut
12.5.2012 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-15

Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä.

LC Pudasjärvi/Hilimat

Hyvän Olon Messuilla esiintyvät
pudasjärveläiset taitajat

Pöytävaraukset Pirkko Polvi
puh: 040 769 4386, pirkko.polvi@pp.inet.fi

KOILLISMAALAISET

Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella.

Saneeraukset, kattojen uusinnat, keittiö,
sauna ja pesuhuoneremontit sekä
suunnittelutyöt. Nyt uutena myös

perustusten teot.

Hyödynnä verovähennys, max 4000€
tal.työn osuudesta.

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

Vuokrattavana erikokoisia telttoja, kota halk.6m

PUDAS RAK-SA
Muuttoapua edullisesti

Pyydä tarjous! Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + kuorma-auto

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


