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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 21.3.2012

(24 kk, norm. 20,85 €/kk)

Nopeat datayhteydet sekä puhelimeesi 
että tietokoneeseesi! 
Mobiililaajakaista + Nettitikku + MultiSIM 3 kk -50 %

10,43 €/kk 

Nettitikku kaupan päälle!
Jopa 15 Mbit/s
(arvo 149 €)

MOBIILILAAJAKAISTA PLUS NOPSA

Saunalahti Mobiililaajakaista Plus -lisäpalvelun yhteysnopeuden tyypillinen vaih-
teluväli 0,4—6 Mbit/s, parhaimmillaan jopa 15 Mbit/s. Tiedonsiirtonopeus vaihtelee 
sijainnista ja verkon kuormituksesta riippuen. Tarkista verkon peittoalue ja kuulu-
vuus: elisa.fi /kuuluvuus. 24 kk-sopimus. Tarjous voimassa 31.3.2012 asti. *Lähde: 
European Communications Engineering (ECE Ltd.) tutkimus 02/2012.

Saunalahti 

toimii Elisan 

kattavimmassa* 

3G-verkossa.

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

Lippu 12€ sis. ep.

Perjantai 23.3.

Lauantai 24.3.

Lippu 2€ sis. ep.

auki 24-04

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme

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

su 12-18

PUBISSA KARAOKE
Wintti

Sunnuntaina 25.3.
PÄIVÄTANSSIT klo 14-17
SOITTAMASSA NEULAPOJAT

KARAOKE

EROTIC NIGHT

MS SAFYRA ROCKARI
HOT SHOT 
GIRL JIRA

MR HENRIK

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

MUMMON PULLA
6 kpl/270g

KUORETON A-LK NAKKI
280g

LASTEN PUSERO

KUKKAMULTA
10l

JAKKU

LEAF YLLÄTYSMUNAT BEN JA DORA YLLÄTYS-
MUNAT

PÄÄSIÄISLIMPPU
500g

LIHAMAKARONILAATIKKO
400g

ORTHEX
SÄILIÖRUUKUT

COLLEGETAKKI

COLLEGEHOUSUT

HEPPAPUSEROCOLLEGETAKKI

COLLEGEHOUSUT

LASTEN BEAVERS KEVÄT UUTTA!

1,25
ltk

1,- pkt

10,50alk.

UUTTA!

1,49pss

1,49pss

1,95pss

4,-2 kpl 2,-4 kpl

15,90

10,90

19,95 18,90
12,90

18,90

FARKUT 16,90

12,90

TORSTAISTA ALKAEN!

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 29.3, to 5.4, to 19.4.

SM-PORO-CUP
OSAKILPAILU

Yli-Iin Kierikissä la 24.5.- su 25.3.2012
kello 11.00 alkaen

Kanttiinista kahvia, pullaa yms. Lapsille poroajelua, 
ratsastusta ja muuta ohjelmaa. Liput 5 €, alle 12-vuotiaat 

ilmaiseksi. Tiedustelut puh. 050-434 5594.

Järjestää Yli-Iin kilpaporo ry

KISATANSSIT
lauantaina 24.3.

Tannilan Maanmiesseuran talolla
klo 20 alkaen.

Myytävänä 
sinisalon 
asusteitaValokuvausliike FOTO-

LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana
Oikopolku 2 A

93100 Pudasjärvi
Puh. 040 185 2119

foto-laatukuvat@netti.fi

Foto Laatukuvat tiedottaa:
Digikuvat tarjouksessa fotokioskistamme 0,25€ / kpl, ei rajoituksia.

Passikuvaukset: kysy päivän hinta.Uudet aukioloajat:
Ti-To 9-16, Ma, Pe suljettu
Viikonloppuvaraukset (hyvissä ajoin)
puh. 040 591 7823
Uudet nettisivut avattu:
varauksia ja tilauksia. www.fotolaatukuvat.fi

KAUPPIAS VAIHTUI RAUTIASSA.
AVAJAISET PERJANTAINA

23.3.2012 
TERVETULOA

TÄYTEKAKKUKAHVILLE!
ks. sivu 8
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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 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
050 313 6344
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa 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

Maria, Jeesuksen äiti
Miltähän Mariasta, tuosta nuoresta ehkä 14-vuotiaasta tytöstä 
tuntui, kun hän sai eräänä päivänä kotiinsa yllätysvieraan. Vieras 
ei ollut kuka tahansa. Hän oli Herran enkeli Gabriel, Jumalan 
sanansaattaja. Tuo nöyrä, vaatimaton Maria hämmentyi enkelin 
ilmoituksesta. Jumala oli valinnut juuri hänet oman Poikansa 
äidiksi. Maria rakasti Jumalaa ja tahtoi täyttää Jumalan tahdon. 

Mitä tämä merkitsi julkisesti? Avioliiton ulkopuolella syntynyt 
lapsi tuotti aina häpeää. Siksi suostuminen Jeesuksen äidiksi 
tiesi Marialle sosiaalisia vaikeuksia. Matteuksen evankeliumin 
mukaan Joosef ” ei halunnut häpäistä kihlattuaan Mariaa julki-
sesti vaan aikoi purkaa avioliitto- sopimuksen kaikessa hiljai-
suudessa” (Matt. 1: 19). Unen rohkaisemana Joosef kuitenkin 
suostui ottamaan Marian vaimokseen ja kasvattamaan synty-
neen lapsen omanaan.

Evankeliumeja lukemalla voi huomata, että nasaretilaiset piti-
vät Mariaa ja Joosefia ihan tavallisina ihmisinä. Jos heidän sisim-
mässään ja suhteessa kuohuikin, se ei näkynyt ulospäin. Suuren 
salaisuutensa Maria kertoi vain luotetulle, vanhemmalle ystä-
välleen Elisabetille. Mariaan voimme samaistua tässäkin. Jotkut 
asiat on hyvä pitää vain omana tai luotettavan piirin tietona.

Jumalan Pojan äitinä Marian kävi läpi vaiherikkaan elämän. Jo 
tallissa Jeesuksen syntyessä, Maria ihmetteli ja tutkiskeli sy-
dämessään paimenien sanomaa. Maria oli etsinyt 12-vuotias-
ta poikaansa Jerusalemissa ja usean päivän jälkeen löytänyt 
tämän temppelistä opettajien keskeltä, jotka hämmästelivät 
12-vuotiaan pojan tietämisen tasoa. Jo varhain Maria huomasi 
poikansa erityislaatuisuuden. Maria pelkäsi menettävän poi-
kansa. Ja lopulta Jeesuksen ristin juurella Maria koki suurim-
man tuskansa.  
Maria pysyi äitinä, vaikka hänen elämänsä oli täynnä yllätyksiä. 
Historiallisten tapahtumien keskipisteessä näemme kuitenkin 
tavallisen äidin ja hänen elämänkaarensa.

Tulevana sunnuntaina vietämme Marian ilmestyspäivää. Ilmes-
tyspäivästä on yhdeksän kuukautta jouluun. Keskellä paaston-
aikaa tämä päivä vie ajatukset jouluun. Nämä kaksi juhlaa ku-
luvat kiinteästi yhteen. Niiden tarkoituksena on saada meidät 
huomaamaan, että Jumala on antanut elämällämme tehtävän 
ja merkityksen. 
Joskus Jumala kutsuu myös meitä ihmisiä tehtäviin tai johdat-
taa elämän vaiheisiin, joissa täytyy olla rohkea ja luja.

.Jumala, tee meidät herkäksi kuulemaan viestejäsi ja rohkeaksi 
seuraamaan tahtoasia. Anna meidän olla esimerkkeinä toinen 
toisillemme. Lähetä enkelisi suojaksi elämäämme. 

  Sinikka Luokkanen

Kevät tulee kohisten ja 
myöskin eläimillä on tämä 
jälkikasvun synnyttämisen 
aika. Vierailin Hirvaskoskel-
la Holmströmien lampaita 
katsomassa. Siellä nappasin 
kuvan tästä " pikkuisesta". 
Emällä ei ollut riittänyt sil-
le maitoa, joten lampolan 
emäntä Liisa Holmström 
ruokkii pikku lammasta tut-
tipullolla... ja niin pikkuinen 
pääsee kasvamaan ja voimis-
tumaan.

Se osaa kyllä jo nyt juoda 
astiasta itse, mutta hellyyt-
tä ja huolenpitoa se haluaa 
ja iltaisin Liisa käy antamas-

Maasta se pienikin ponnistaa

sa vielä pienelle vesimaitoa 
tuttipullolla.Karitsa oli kyllä 
sellainen väkkärä, ettei siitä 
tahtonut ehtiä kuvaa saada. 

Se liikkui koko ajan tuttipul-
loa imiessään.

Lahja Simonen

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 25.3. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Raili Kemppainen, Kei-
jo Piirainen, Vox Margarita. 
Naistenpäivien päätöstilai-
suus, kirkkokahvit.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
21.3. klo 18,  lapsikuoro to 
22.3. klo 17,  kirkkokuoro to 
22.3. klo 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 28.3. klo 13
Kirkkomusiikkinäytelmän 
harjoitus seurakuntakodissa 
ke 21.3.klo 19.00.

Lähetyksen kirpputori ke 
21.3.  klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 26.3. klo 18.
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 27.3.  
klo 12-13.30.
Sauvakävelyilta ti 27.3.  klo 
18 Liepeessä.
Kuuloyhdistyksen kerho  
seurakuntakodissa ke 21.3. 
klo 11.
Naisten päivät 24.-25.3 seu-
rakuntatalolla. Päivien ai-
heena ”Nainen Raamatun 

valossa”. Puhujana on Rai-
li Kemppainen Kansanlähe-
tyksestä. 
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.

Yhteisvastuun lipaskeräys 
perjantaina 30.3. kauppojen 
edessä. Varaa keräysaika-
si torstaihin 29.3. mennes-
sä Leenalta (p. 0400-866480) 
tai Suvilta (p. 040-1758597). 
Kaikki innolla mukaan!

Pudasjärven ev.lut. seurakunnan
uudet puhelinnumerot

Kirkkoherranvirasto 08 8823 100
Vs. kirkkoherra Kimmo Helomaa 0400-225 055
Talouspäällikkö  Maire Puhakka 040 7260 382
vs. kirjanpitäjä Teija Mustonen 040 6732411
Kappalainen Juha Kukkurainen 040 154 7230
Seurakuntapastori Jaakko Sääskilahti 040 865 7259
Kanttori Jukka Jaakkola                            040 551 9528
Kanttori Keijo Piirainen                            040 521 6769
Diakoniaviranhaltija Leena Loukko         0400 866 480
vs.diakoniaviranhaltija Suvi Kipinä         040 175 8597
lapsityönohj. Marja-Sinikka Luokkanen   040 571 4629
lastenohjaaja  Irene Kortesalmi                040-8684730
lastenohjaaja  Päivi Pohjanvesi                  040-5861217
lastenohjaaja sij. Sirpa Outila                    040-7434896
Erityisnuor.työnohj. Marko Väyrynen      040 752 4387
Nuorisotyönohj. Tiina Inkeroinen             040 571 4636
Seurakuntamestari Pentti Riekki               0400 389004
Seurakuntamestari Juha Riekki                 040 524 6514
Siivooja-vahtimest. Ulla Salmela              040 163 5749
seurakuntakodin keittiö                             040 6732412

Syötekeskukseen kokoon-
tui viime viikonloppuna 16. 
- 18.3. suuri joukko rotarei-
ta järjestön Pets koulutusta-
pahtumassa, joka koski piiriä 
1400 eli yhteensä 40 Rotary 
klubia Raahe-Kajaani akse-
lilta ja sen pohjoispuolelta. 
Paikalla oli noin 120 henki-
löä kouluttajat ja osallistujat 
yhteen laskettuna.

Pets-koulutustapahtu-
missa on tarkoituksena kou-
luttaa tulevien vuosien klu-
bivirkailijat ja tutustuttaa 

Rotareilla koulutusta Syötekeskuksessa
heidät piirin tuleviin tee-
moihin sekä toimintaan. 
Perjantai -päivä aloitettiin 
apulaiskuvernöörien kou-
luttamisella ja lauantaina 
vuorossa olivat tulevat pre-
sidentit, sihteerit sekä nuo-
risovaihtoasiamiehet. Li-
säksi sunnuntaina käytiin 
piirineuvottelut, joissa käy-
tiin läpi talousasioita ja seu-
raavan vuoden toiminnalli-
sia kuvioita.

Kansainvälinen Rotary-
toiminta on lähtenyt liik-

keelle vuoden 1905 Chica-
gossa Yhdysvalloista ja sen 
tavoitteena on vaalia palve-
lemisen ihannetta kaiken ar-
vossapidetyn yritteliäisyy-
den perustana esimerkiksi 
vaalimalla liike- ja ammatti-
moraalia sekä innostamalla 
jokaista rotaria toteuttamaan 
palvelemisen ihannetta yk-
sityiselämässään, ammatis-
saan ja yhteiskunnan jäse-
nenä. Pudasjärven klubiin 
kuuluu 18 jäsentä. (jk)

Koulutukseen osallistuneet rotarit yhteiskuvassa Syötekeskuksen edustalla.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

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

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!

LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY

KEVÄÄN AIKANA

Palvelemme ma&pe 9-17, ti-to suljettu.
Muina aikoina sopimuksen mukaan,

• Lämminsavuliha - viim. 11.5.mennessä
• Lämminsavumakkara - viim. 11.5. mennessä
• Säilyke - viim. 11.5. mennessä
• Kylmäsavuliha - viim. 30.3. mennessä
• Kylmäsavumeetvursti ja -salami - viim. 30.3. 
mennessä

Uittomiehentie 16 93100 Pudasjärvi
Puh. 0500-907 819

Tuorelihojen leikkaus ja
pakkauspalvelu

Perjantaina 16.3. SuomiStart-
ti – suomenkielen opiskeli-
jat saivat eteensä kappaleen 
savea, josta pääsi muotoile-
maan mieleisensä esineen. 
Koti Maalla – hankkeen 

SuomiStartissa muovattiin savesta
Anu-Maarit Moilanen toi 
mukanaan opit sekä materi-
aalit ja näin saatiin vaihtelua 
suomenkielen opiskeluun. 

Melkoinen mäiske kävi 
Neli-Iikkalassa, kun 12 käsi-
paria paiskoi savikappaleita 
alustaa vasten ilmakuplien 
pois saamiseksi. Sen jälkeen 
pääsi muovaamaan kukin 
omaa kimpalettaan suun-
nittelemaansa muotoon. Pa-
rituntisen jälkeen jokaisel-
la opiskelijalla oli edessään 
omin käsin tehty saviesine. 
Kuivumisen ja polttamisen 
jälkeen saamme pitää näyt-
telyn teoksista. 

Paula Ylitalo
/SuomiStartti

Maa- ja kotitalousnaiset kampanjoivat arkiliikunnan puolesta
ARJEN ASKELISSA on maa- ja kotitalousnaisten vuoden 2011 
liikunnallinen järjestökampanja. Se kannustaa tavoittelemaan suo-
situksissa mainittua 10 000 askelta päivässä tai liikkumaan muu-
ten terveyden ylläpitämiseksi.
Arjen askelissa -kampanja kannustaa yhdistyksiä järjestämään lii-
kunnallisia tapahtumia, joissa kerätään askelia, tutustutaan eri-
laisiin liikuntamuotoihin ja iloitaan yhdessä liikkumisesta. Myös 
naapuriyhdistyksen voi haastaa keräämään askelia kilpaa oman 
yhdistyksen kanssa.  
Suuren osan päivittäisestä liikuntatarpeesta voi kerätä arkisten 
askareiden lomassa: 

- Kulje osa matkoista jalan tai pyörällä.
- Parkkeeraa auto asioidessasi kauimmaiseen parkkiruutuun. 
- Unohda hissi ja kipaise portaat.
- Leiki lasten kanssa liikkuen TV:n katselun tai videopeliensijaan.
- Kävele koiran kanssa pidempi iltalenkki.
- Mene marja- ja sieniretkelle.
- Leikkaa pihanurmi työnnettävällä leikkurilla. 
- Siivoa korostetuin liikkein, vaihda välillä kättä imuroidessasi.
- Hypi ja tanssahtele työn lomassa

Lisätietoa: www.proagriaoulu.fi/arjen_askelissa

PudASjÄrVEN MAA- jA 
KoTITALouSNAISTEN 
KEVÄTKoKouS pidettiin 
tiistaina 13.3. seurakuntata-
lolla. Kokouksessa oli mu-
kana 35 osallistujaa. Kut-
suimme mukaan vieraita 
muilta kyliltä ja heitä olikin 
saapunut Livolta, Kuresta 
sekä Sotkajärveltä. Vieraak-

Maa- ja kotitalousnaisilla vilkasta toimintaa

semme saapui myös Maa- 
ja kotitalousnaisten Keskus 
ry:n uusi puheenjohtaja Kai-
su Merilä Utajärveltä. Saim-
me alussa myös kahvittelu-
seuraksi kaksi Pudasjärven 
Maamiesseuran jäsentä.

KEVÄTKoKouKSEN AVA-
SI puheenjohtaja Anne Väy-

rynen. Alussa muistimme ja 
kiitimme pitkäaikaista pu-
heenjohtajaamme Eeva Män-
tykenttää kukkasin ja lah-
join. Hän toimi kahdeksan 
vuotta Pudasjärven Maa- ja 
kotitalousnaisten puheen-
johtajana. Hän jatkaa edel-
leen aktiivisesti toiminnassa 
mukana jäsenenä.
Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Kaisu Merilä ja sih-
teeriksi Katri Kemppanen, 
joka esitteli vuoden 2011 toi-
mintakertomuksen. Rahas-
tonhoitaja Irma Illikainen 
esitteli vuoden 2011 tilit. 

KESKuSTELIMME KEVÄÄN 
ja kesän 2012 toiminnasta: 50 
+ ruokakurssi on 10.4. seura-
kuntakodilla, kirpputori Pu-
dasjärven torilla toukokuus-
sa (suunniteltu päivä 19.5. 
säävarauksin), Impin suvi-
kävely 11.6. Koillis-Golfissa 
Hirvaskoskella. Haastamme 
muiden kylien Maa- ja ko-
titalousnaiset mukaan golf-
faamaan. 

KESÄrETKI järjestetään 
Utajärvelle Kaisu Merilän 

luokse Merilän Kartanoon, 
sekä kiintiöpakolaisten ko-
touttamiseen osallistumi-
nen. 

KESKuSTELIMME MYöS 
muiden kylien Maa- ja Ko-
titalousnaisten toiminnasta. 
Ainakin Livolla ja Kuressa 
on aktiivista toimintaa.

KAISu MErILÄ kertoi Uta-
järven maa- ja kotitalous-
naisten toiminnasta ja hän 
antoi vinkkejä meidän toi-
mintaan..

ArVoIMME ”Arjen aske-
lissa” -kampanjan palkin-
non. Kauniin rintakorun 
voitti Laina Orreveteläinen. 
Arjen askeleita oli kertynyt 
osastollamme 3 283 234 kpl.
Kokouksen jälkeen Katri 
Kemppanen ohjasi pienen 
askartelutuokion, jossa val-
mistui pääsiäiskattaukseen 
kreppipaperista tipun muo-
toisia servettirenkaita.

Katri Kemppanen

Irma Illikainen esitti kiitokset Eeva Mäntykentälle pitkästä 
puheenjohtajakaudesta.
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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

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 10-15. 

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
14.00 Toimijoiden esittelyä 

Väliaikoina musiikkitarjonnasta 
vastaa Suopunki-yhtye

METSÄPÄIVÄN OHJELMA

KAIKILLE KAUPUNKILAISILLE

SUOMEN

PUDASJÄRVI

Pölkky Oy:n vähittäismyynti 
ja rakentajapalvelut
Kuusamon keskustaan
Kuusamolainen puunjalos-
tusyritys Pölkky Oy on myy-
nyt liiketoimintakaupalla 
puutavaran vähittäismyyn-
nin liiketoiminnan kuusa-
molaiselle Ikipuu Kuusamo 
Oy:lle. Liiketoiminta siirtyy 
uudelle omistajalle 2.5.2012, 
mihin saakka vähittäismyyn-
ti jatkuu normaalisti Pölkky 
Oy:n sahalta. Liiketoiminta-
kauppaan ei liity henkilöstö-
järjestelyjä.

Liiketoimintakauppaan 
liittyen Pölkky Oy ja Ikipuu 
Kuusamo Oy ovat allekirjoit-
taneet yhteistyösopimuksen, 
jonka mukaan Ikipuu Kuusa-
mo Oy hoitaa jatkossa Pölk-
ky Oy:n tuotteiden vähittäis-
myynnin ja siihen liittyvän 
rakentajapalvelun. Yhteis-
työsopimuksen tavoitteena 
on kehittää puutavaran pai-
kallismyynnin valikoimaa ja 
rakentajapalvelua. 

Puutavaran myyntipis-
te siirtyy Kuusamon kes-
kustaan Torangin teolli-
suusalueelle lämpövoimalan 
viereen. Uusi puutavaralii-
ke avataan suunnitelmien 
mukaan toukokuun alussa. 
Pölkky Oy keskittyy jatkos-

sa tukkukauppaan ja teolli-
suusasiakkaiden palveluun. 
Toimitukset tehtailta tapah-
tuvat täysin rekkakuormin. 
Pölkky Oy:n investoinnit lii-
mapalkkituotantoon ja pin-
takäsittelyyn ovat valmis-
tuneet aikataulussa ja ne 
mahdollistavat Pölkky-tuo-
teperheen laajentamisen ja 
kehittämisen asiakkaiden 
tarpeiden mukaisesti. Pölkky 
Oy:n toimitusjohtajan Jouko 
Virranniemen mukaan ”teh-
dyn ratkaisun jälkeen yhtei-
senä tavoitteena on, että ra-
kentajapalvelu paranee ja 
Pölkyn tuotteiden myynti li-
sääntyy Koillismaalla”.

Ikipuu Kuusamo Oy:n 
yrittäjän Matti Aikion mu-
kaan asiakkaiden on hel-
pompi asioida vähittäis-
myyntiin erikoistuneessa 
puutavarakaupassa. ”Tuo-
tevalikoimaa ja palvelua ke-
hitetään joustavasti rakenta-
jien tarpeiden mukaisesti ja 
yhteistyö Pölkky Oy:n kans-
sa takaa laadukkaat paikal-
liset tuotteet ja luotettavat 
toimitukset kaikille asiak-
kaille.”

Suomi-Venäjä-Seuran Pudasjärven osasto järjestää 
Venäläisen Iltapäivän 

Su 25.3. klo 15-17 Pudasjärven Seurakuntatalolla 

Iltapäivän ohjelmaan kuuluu mm. tee/
mehutarjoilua venäläisten leivonnaisten kera, 

kuvia/videoita Venäjältä, tietokilpailu
Venäjästä, venäläisiä lauluja ja arpajaiset.

Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 25.3. klo 11 Aila Pyörälä&tiimi
Su 8.4. klo 11 Aila Pyörälä&tiimi

Kiimingin Rauhanyhdistys 
saapuu pitämään myyjäisiä 
Pudasjärven rauhanyhdistyk-
selle lauantaina 24.3. klo 11 al-
kaen. 

”Seurat rauhanyhdistyk-
sellä, seurat kirkossa, nuorte-
nilta, raamattuluokat, pyhä-
koulut pyhäkoulupiireittäin, 
päiväkerhot”. Näitä Kiimin-
gin rauhanyhdistyksen vireäs-
tä toiminnasta kertovia ilmoi-
tuksia julkaistaan viikoittain 
Kiimingin seurakunnan kir-
kollisissa ilmoituksissa ja Päi-
vämies-lehdessä. Eri tilai-
suuksiin kokoontuu runsaasti 
kaikenikäisiä ihmisiä; vanhuk-
sia, aikuisia, äitejä, isiä, nuo-
ria, ja lapsia. 

Uusi Kiimingin toimitalo 
siunattiin käyttöön elokuussa 
vuonna 2006. Sen seurasaliin 
mahtuu yli 500 kuulijaa ja kah-
viossa on istumapaikkoja 200. 

Kiimingistä myyjäiset 
Rauhanyhdistykselle

Lisäksi käytössä on omat tilat 
lapsi- ja nuorisotyölle. 

Toiminnallaan Kiimingin 
rauhanyhdistys suorittaa sen 
säännöissä määriteltyä teh-
tävää, joka on evankelislute-
rilaisen kirkon tunnustuksen 
mukaisen uskon ja kristillissi-
veellisen elämäntavan herättä-
minen ja ylläpitäminen. Työn 
perusmuotona ovat hartaus-
seurat. Lisäksi perustehtävää 
tuetaan monipuolisella lapsi-, 
nuoriso- ja diakoniatyöllä. 

Pudasjärvellä pidettävi-
en myyjäisillä karttuvilla va-
roilla ylläpidetään talon toi-
mintaa sekä lyhennetään 
pankkilainaa. Toivotamme 
pudasjärveläisiä tervetulleik-
si runsain määrin myyjäisiim-
me!

Anna-Maija Vuorma
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Kuukasjärvenkouluntie 2A
97780 Kuukasjärvi 

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

Pudasjärven Näyttämö ry ja
Pudasjärven kansalaisopisto

esittävät Seppo Juhani Ruotsalaisen

LOTTOPOTTI

Esitykset kansalaisopisto, Salikki

Pe 23.3. klo 19.00          Su 25.3. klo 15.00          
La 24.3. klo 18.00          La 31.3. klo 18.00

Pääsymaksu: 8 € (työttömät,lapset), 10€
Lisätietoja: 0400-198 385 Pentti Kuopusjärvi

7
8

11

30
13

28
5

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

Valtiovarainministeriö järjes-
ti kuntien kuulemisessa Poh-
jois-Pohjanmaan maakun-
nallisen aluetilaisuuden 19.3 
Oulun yliopistolla. Tilaisuus 
oli yksi osa 18 eri maakun-
taan suuntautuvalle kierrok-
sella 14.2-21.3.  Tilaisuudet 
ovat osa kuntien kuulemis-
ta. Seminaareissa on esitelty 
rakennetyöryhmän ehdotus 
alueelle ja aikaa on varattu 
keskustelulle.

Ouluun oli kutsuttu kunti-
en edustajien lisäksi Suomen 
Kuntaliiton, maakunnan lii-
ton sekä 17 eri vaikuttajajär-
jestöjen ja tahojen edustajat. 
Pudasjärveltä osallistuttiin 
tilaisuuteen usean henkilön 
voimin. Kuntien komment-
tipuheenvuoron käytti kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma. 
Julkaisemme puheen koko-
naisuudessaan. 

Pudasjärven sisään 
mahtuu 26 Helsinkiä.
Jos mukaan liitetään Helsin-
gin lisäksi Espoo, Kauniai-
nen ja Vantaa, sopisi sekin 
Pudasjärven sisälle seitse-
män kertaa. On hyvin pe-
rusteltua vaatia metropoli-
hallinnon tapaan harvaan 
asuttujen ja maantieteelli-
sesti laajojen kuntien eri-
koistarpeiden huomioimista 
päätöksenteossa. Suomeen 
tarvitaan oma ”harvapoli”-
ohjelma.

Pudasjärvi on harvapo-
lin eli harva-hankkeen käyn-
nistäjä. Harvaan asuttujen 
alueiden palveluiden kehit-
tämisessä tarvitaan kaikilla 
tasoilla paljon uutta ajatte-
lua. Kokemuksesta tiedäm-
me, että mitä laajempi ja har-
vaanasutumpi kunta on, sitä 
tärkeämpää on kuntarajat 
ylittävä yhteistyö ja uusien 
toimintatapojen käyttöönot-
to. Haja-asutusalueella kun-
tapalveluita tarvitseva hen-
kilö asuu usein lähempänä 

Eero Oinas-Panuma:
Kunta- ja maakuntarajat  
ylittävät palvelut käyttöön

naapurikunnan rajaa, kuin 
omaa kuntakeskusta. Ra-
jan takana naapurissa saat-
taa asua samanlaisen avun 
tarvitsija. Mutta molempia 
saapuu palvelemaan omas-
ta kuntakeskuksesta pitkän 
ajomatkan tehnyt ammatti-
lainen. Tehdäänpä millaisia 
kuntia tahansa, tulee kunnan 
raja aina jossakin vastaan.

Yhteistyötä 
naapurikuntien 
kanssa
Kunta- ja maakuntarajat ylit-
tävät palvelut pitää saada 
joustavaksi, yhteismitalli-
seksi ja osaksi tavallista ar-
kea. Pudasjärvellä se merkit-
see raja-alueilla palveluiden 
järjestämisessä entistä tii-
viimpää yhteistyötä uuden 
Oulun ja Taivalkosken kans-
sa, sekä Lappiin kuuluvien 
Ranuan ja Posion ja Kainuu-
seen kuuluvien Suomussal-
men ja Puolangan kuntien 
kanssa. Oulunkaaren kunti-
en yhteistyö toimii jo esimer-
killisesti. Palvelun tarvitsi-
jalle on toisarvoista, minkä 
kunnan tai muun tahon tuot-
tamaa palvelu on.  Tärkeintä 
on, että arjen turva tulee luo-
tettavasti perille.

Peruspalveluiden järjes-
tämisen osalta Oulunkaa-
ren kunnat ovat rakentaneet 
oman Sote-yhteistyöalu-
een, joka hoitaa tehtävän-
sä kustannustehokkaasti. 
Toimintaan ovat niin käyt-
täjät kuin tilaajatkin var-
sin tyytyväisiä. Olemme ke-
hittäneet erityisesti harvaan 
asuttujen alueiden palvelu-
ja, joissa käytetään hyväk-
si myös uutta teknologiaa. 
Oulunkaaren mallissa kunti-
en päättäjät pääsevät määrit-
telemään omien alueidensa 
tarpeet ja seuraamaan niiden 
toteutumista vähintäänkin 
yhtä suurella tarkkuudella, 
kuin jos ne olisivat itse tuo-
tettuja. Meidän tavoitteem-

me on kehittää 
tätä tuloksellis-
ta yhteistyötä 
jatkossakin.

Alueemme 
Suomen 
hyvinvoin-
nin veturi
Laajojen ja har-
vaan asuttujen 
kuntien alueel-
la on merkittä-
vä osa Suomen 
kansallisva-
rallisuudesta.  
Luonnonvaro-
jemme kestävä 
hyödyntäminen 
ja ihmisten vah-
va osaaminen 
yhdessä Koillis-
väylän avautumisen kans-
sa nostavat alueemme koko 
Suomen elinvoiman veturik-
si. On perusteetonta luoda 
sellaista kuvaa, että näiden 
alueiden väestörakenteen 
ainoa vaihtoehto on väes-
tön vääjäämätön vähentymi-
nen ja vanheneminen ja että 
sen estämiseksi ei ole mitään 
tehtävissä. 

Me pudasjärveläiset pa-
nostamme voimakkaasti 
monipuolisten luonnonva-
rojemme pohjalle ja näem-
me tulevaisuutemme varsin 
valoisana. Meillä on vahva 
kylärakenne. Väestöstäm-
me yli puolet asuu kylillä 
eri puolilla pitäjäämme. Ky-
lärakenteen vahvistaminen 
on yhteinen tahtomme, jon-
ka olemme kirjanneet yksi-
mielisellä päätöksellä kunta-
suunnitelmaamme. 

Uusi Oulu Pohjois-
Suomen pääkaupunki
Me pudasjärveläiset näem-
me vapaaehtoiselta pohjal-
ta syntyneen Uuden Oulun 
erittäin merkittävänä myön-
teisenä asiana. Sen myötä 
Pohjois-Suomi saa arvoisen-

Eero Oinas-Panuma vetosi voimak-
kaasti Pudasjärven puolesta Valtiova-
rainministeriön järjestämässä kuntien 
kuulemistilaisuudessa.

sa pääkaupungin, jolla on 
vastattavanaan urbaanin ci-
tyn lisäksi laaja ja harvaan-
asuttu Pudasjärveen rajoit-
tuva maaseutualue. Näiden 
alueiden palveluiden tuot-
tamisessa ja hyvinvoinnin 
edistämisessä on paljon yh-
teisiä mahdollisuuksia.

Pudasjärven asiointisuun-
ta on Oulu, mutta katsom-
me, että koko laajan Iijoki-
laakson alueen elinvoimaa ei 
riitä turvaamaan esillä oleva 
malli, jossa alueelle toimisi 
vain kaksi kuntaa. Niin Pu-
dasjärvellä kuin maakunnan 
muillakin alueilla osaamme 
itse määritellä, mikä on alu-
eellamme toimivin vaihto-
ehto ja millä aikataululla se 
on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa. Tärkeintä on panos-
taa maakuntamme kaikissa 
osissa tulevaisuudenuskon ja 
elinvoiman vahvistamiseen. 
Tässä tilanteessa on Suomes-
sa aiheellista kysyä erästä 
tunnettua suomalaista val-
tiomiestä mukaillen ”Onko 
maallamme malttia vauras-
tua”. 

Heimo Turunen

Liput 12/5 € 

Odotettu ja suosittu hanurikonsertti

Sunnuntaina 25.3.  klo 19.00
Pudasjärven kansalaisopiston Salikissa

Esiintyjinä:
Harmonikkalegenda
VEIKKO AHVENAINEN 
CARINA NORDLUND, 
Pudasjärven Harmonikkakerho Joht. Teuvo Kalliola,
Vasaran sisarukset, Janne Klemetti ym. 

Järjestelyt: Kulttuuritoimi

Tervetuloa suomalaiseen harmonikkajuhlaan!

Harmonikan juhlaa! Avoimet ovet 
Neli-Iikkalassa
Osallisena Suomessa –hanke 
järjestää avoimet ovet Neli-
Iikkalassa Kauppatien var-
rella. Päivän aikana esittäy-
tyy Suomistartti-koulutus, 
järjestetään lumifutisturna-
us, johon joukkueet arvotaan 
paikan päällä. Lisäksi on mä-
enlaskua, nimirannekkeiden 
tekoa sekä venäjän, persian, 
viron, espanjan ja turkin kie-
len alkeiden esittelyä. 

Iltapäivällä Punainen Ris-
ti myöntää edelläkävijä huo-
mionosoituksen Pudasjär-
ven kaupungille. 

Kaikki toivotetaan terve-
tulleiksi kahvitarjoilun kera.

(ht)
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NAISTEN PUSERONAISTEN TUNIKA

TUULIPUVUTMIESTEN ERÄASUT

NAISTEN PUSERO

CASA PATALAPPU KORISTE
TYYNYNPÄÄLLISET

TIPTOP
VALMISVERHOT

CASA PATAKINTAS

PÖYTÄTABLETIT

VUORELLISET
REISITASKUHOUSUT

TAKKI

LIIVI

MIESTEN

POIKIEN

NAISTEN

LASTEN

1,70alk29,505,90kpl5,90

2,50

23,6029,80
25,50

9,90Kevät värit

tuubihuiveissa!

24,95

19,95

24,95
45,70

49,50

39,60

36,80

34,80
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Syötteen alueen hiihtolatujen 
ylläpidosta vastaa Syötteen 
Latupooli ry, jossa on osak-
kaina Pudasjärven kaupun-
ki, Metsähallitus, Syötteen 
alueen yrityksiä, asukkaita ja 
mökkiläisiä. Latupooliin voi 
ostaa osakkuuksia ja näillä 
tuloilla kustannetaan latu-
jen kunnossapito. Latupoo-
lin yleinen kokous on kerran 
vuodessa ja kukin osakas voi 
osallistua kokoukseen.

Varoja toimintaan kerä-
tään myös maksamalla latu-
poolille esimerkiksi mökeiltä 
majoituspaikkojen mukai-
sesti latupoolimaksua. Tä-
män maksun suoritettuaan 
saa mökille tietyn määrän la-
tupasseja ja latukartan. La-
tukartassa on mainostilaa 
takana ja sinne voi ostaa yri-
tykselle mainoksen. Lisäk-
si kartassa on kuponkeja joi-
hinkin yrityksiin, niillä saa 
alennusta tuotteista tai pal-
veluista.

Latupassin merkitys
Latupassi on merkkinä suo-
ritetusta latumaksusta. Näi-
tä passeja on hyvä kuljettaa 
mukana. Passilla saa alen-
nusta useimmista hiihtola-
tujen varsilla olevista kah-
viloista. Lisäksi se viestittää 
muille hiihtäjille, että pas-
sin kantaja/mökin omista-
ja huolehtii omalta osaltaan 
hiihtolatujen kunnossapidon 

Syötteen hiihtoladut ja latupooli

kustannuksista. Latupasse-
ja voi myös ostaa useimmis-
ta alueen yrityksistä. Niitä 
on päivä-, viikko- ja kausi-
passeja. Ostaminen on va-
paaehtoista, mutta tietenkin 
me latujen kunnossapidos-
ta vastaavat toivomme mah-
dollisimman monen ostavan 
latupassin.

Syötteen alueen hiihtola-
dut ovat hiihtokunnossa jo 
lokakuulta alkaen. Kelosyöt-
teen alueella talkoilla kun-
nostetaan ja höylätään ladut 
jo varhain syksyllä, asial-
la ovat Pauli Särkelä, Juha 
Ronkainen ja Timo Laine. 
Näin Tunturivaaran latu on 
jo vuosikausia ollut hyvin 
varhain hiihtokunnossa, sa-
moin Kelo-Syötteen valais-
tu latu. Näistä laduista tie-
to on kantautunut minulle 
ja olen ohjannut syksyn var-
haisia hiihtäjiä näille laduil-
le. Tunturivaara on lumisin-
ta aluetta Syötteellä, kertoo 
Timo Laine.

Ensilumen latu
Pari vuotta sitten rakennettu 
Luppovesi on tuonut uuden 
varhaisen hiihtoladun Syöt-
teelle. Tekojärvestä otetaan 
vettä heti ensimmäisten pak-
kasten tultua ja lumitykeil-
lä lumetetaan rantaa pitkin 
Luontokeskukseen menevä 
latu. Pauli Särkelän kerto-
man mukaan nykyisin myös 

tuo ensilumen latu saadaan 
samanaikaisesti hiihtokun-
toon kuin Tunturivaaran 
latu. Myös Syötekeskukseen 
menevä valaistu latu on jo 
varhain hiihtokunnossa. 

Ensilumen latu, Iso-Syöt-
teen huipulla oleva latu, 
hiihtostadionilta lähtevät 3 
ja 5 km ladut sekä Syötekes-
kuksen ja Kelosyötteen la-
dut ovat valaistuja. Syksyllä-
hän on pimeää melkein aina, 
niinpä näillä laduilla pää-
see hiihtämään myös pime-
än aikaan. Valaistuja latuja 
käytetään runsaasti vuoden 
pimeimpänä aikana ja tie-
tenkin myös keväällä.

Syötteen alueen hiihtola-
tujen kunnossapidosta vas-
taa Syötteen Maansiirto Oy. 
Yrittäjä Jari Särkelä huolehtii 
hiihtolatujen kunnosta aja-
malla ladut pääladut päivit-
täin ja muita latuja kunnoste-
taan tarpeen mukaan.. Jarilla 
on kaksi latukonetta ja kyl-
lä ne tiuhaan ovat liikkeellä. 
Hiihtolatujen ajojärjestys on 
määritelty ennalta.

Luonnonlunta on yleensä 
siinä joulun tienoilla tai heti 
joulun jälkeen sen verran, 
että ladut voidaan kunnos-
taa. Monina vuosina on ol-
lut hyvin leutoja syksyjä. Sil-
loin latujen pohjia on ajettu 
ensin moottorikelkan avul-
la ja sitten kun maasto/suot 
kestävät latukoneen ja lunta 

on riittävästi, ladut on voi-
tu ajaa latukoneella. Latuja 
kunnostetaan keväällä niin 
kauan kuin lunta riittää, on 
yöpakkasia tai ladut kestä-
vät koneella ajaa. Yleensä la-
tujen kunnostusta voidaan 
tehdä noin huhtikuun puo-
liväliin saakka. Jari kertoo, 
että Ahmatuvan latu on vii-
meisin, jossa lumi säilyy ka-
uimmin, kunhan Anninkos-
ken sillasta on päästy ylitse. 
Maasto nousee heti Annin-
kosken jälkeen niin paljon, 
että siellä latu on myöhäi-
seen keväällä hiihtokunnos-
sa.

Vaihtelevat maastot  
ja profiilit
Syötteen alueen hiihtoladut 
ovat vaihtelevia maastol-
taan ja profiililtaan. Täällä 
on helppoja latuja, on hy-
vin mäkisiä maastoja aina 
SM-tason kilpalatuja myö-
ten. Kaiken kansan latuja ja 
useita eri reittivaihtoehtoja 
on paljon. Pienillä renkailla 
saa mukavasti jatkettua vie-
lä matkaa, jos tuntee hiihto-
retkellä vielä voimia olevan. 
Hiihtäjät antavat paljon po-
sitiivista palautetta hiihto-
laduista ja niiden kunnosta. 
Keräänkin kevään mittaan 
asiakkailta palautetta kaikis-
ta asioista Syötteellä, myös 
negatiivinen palaute ja muu-
tosesitykset ovat myös terve-
tulleita. 

Tietoja tähän juttuun ke-
räsin haastattelemalla Hei-
no Ruuskasta ja Pauli Särke-
lää. Heino on Pudasjärven 
kaupungin liikuntapaikoista 
vastaava henkilö ja Pauli on 
yrittäjä, joka on tehnyt suu-
ren panoksen latujen eteen. 

Latupassit kaulassa 
Idea tähän juttuun tuli vii-
me sunnuntaina. Latukah-
vila Pytkynpirtille kävelivät 
sisään reipas 3-vuotias nuo-
rimies Anselmi Käräjäoja ja 
tyttö Silla Yrjänä, ikä 7 vuot-
ta, kummallakin oli latupassi 
kaulassa. Äiti Sanna Yrjänä 
kertoi, että lasten oli pak-
ko saada latupassit kaulaan 
mökiltä hiihtämään lähties-
sään. Perheen isä Jukka Kä-
räjäoja oli sillä kertaa hiihtä-
mässä omaan tahtiinsa.

Perhe oli lomailemassa 
keskiviikosta sunnuntaihin 
Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin mökillä Pohjoi-
sessa Pytkynharjussa. Silla 
kertoi, että oli lasketellut Iso-
Syötteellä toiseksi suurim-
masta mäestä. Laskettelu oli 
tapahtunut äidin suksien lä-
hellä, jossa oli turvallista op-
pia laskettelun saloja.

Anselmi oli ollut rattikel-
kalla laskemassa Lumimaan 
mäessä ja tosi mukavaa oli 
ollut. Latukahvilalle he tuli-
vat Anselmi äidin vetämäs-
sä rattikelkassa istuen ja Sil-
la hiihtäen.

Lahja Simonen

Lukijan kynästä

Nyt taas kun kevät tulee, ootellaan jo Iijokisoutua. Yhteydet 
näin talvisaikaan ovat olleet vähäisiä sinne Pudasjärvelle päin. 
Oululaisella ystävättärelläni on mökki Iijoen varrella mihin on 
kutsunut aina käymään, mutta nyt vasta sain aikaiseksi käydä 
siellä, kun olen osallistunut soututapahtumiin. Melontaystäväni 
aina keväisin hehkutteli, kehui miten mukava tapahtuma on.

Toissa keväänä järjestelin asiat niin, että osallistuin soutuun 
ensimmäistä kertaa. Nyt siis kahtena kesänä olen ollut muka-
na. Olen iäkkäämpi ja harrastanut melontaa vasta kymmenkun-
tavuotta ja koskenlaskuakin on vähän tullut kokeiltua. Nyt Iijo-
ella on tullut lisää kokemusta, Kohon olen laskenut molempina 
kesinä. Soutuun vetää mukaan Iijoki, siis niin mahtava kokemus 
sekä hyvät järjestelyt. Henki on hyvä ja on tullut aivan ihania 
tuttavuuksia.

Terttu Pietilänaho
Nurmijärvi

Hei sinne Pudasjärvelle
– Iijokisoutua jo odottelen!

Kuukasjärven koulun ympäristössä järjeste-
tään Maalaismarkkinat jo neljännen kerran 
la 24.3. Teemana on Maalaismarkkinat - niin 
kuin ennen.

Markkinat saivat alkunsa reilu neljä vuotta sitten. Tuol-
loin Kuukasjärven koulun opettajat lähestyivät koulu-
piirin vanhempainyhdistyksen väkeä pyynnöllä jär-
jestää varainhankinta-kampanja. Koulupiirin alueen 
kolmen kylän (Kelankylä, Kuukasjärvi ja Petäjäjärvi) vä-
ellä syntyi pian ajatus maalaismarkkinoista, jotka onnis-
tuivat heti ensimmäisellä kerralla yli odotus-ten. Kävi-
jämäärässä rikottiin viime vuonna ensimmäisen kerran 
1000:n kävijän raja. 

Palautteen mukaan tärkein syy tällaisen väkimää-
rän saapuminen uudelleen on laadukas ja monipuoli-
nen ohjelmatarjonta. Kun tähän lisätään aito tunnelma 
ja reilu maalaishenki, ovat kävijät viihtyneet markki-
noilla hyvin. 

Markkinaorganisaatio tekee kovasti töitä uudistaak-
seen ohjelmaa vuosittain.  Tärkeimmät peruselementit 
säilytetään uusista aktiviteeteista huolimatta. Eläimet 
käyskentelevät markkina-alueella. Huima pulkkamä-
ki odottaa tänä vuonnakin laskijoita. Rinteen ylöskiipe-
ämisestä ei ole suurempaa huolta; moottorikelkkakul-
jetus on järjestetty jälleen. Tuoreet munkit tai kodassa 
paistettu makkara kahvin tai mehun kera maistuvat 
makealle mäenlaskun lomassa. Suurempaan nälkään 
on tarjolla lihakeittoa suoraan soppatykistä. Talutusrat-
sastusta on tarjolla jälleen viime vuoden tauon jälkeen. 
Alueen elämää ja historiaa esitellään monipuolisesti ku-
vin ja esinein. 

Tänä vuonna kisataan tandem- ja umpihankihiihdon 
mestaruuksista. Joukkueita voi muodostaa kyläkunnit-
tain. Toki kaveriporukatkin ovat tervetulleita kisaamaan 
tässä jalossa lajissa. Askartelupajassa on mahdollisuus 
tehdä pieniä huovutustöitä. Tänä vuonna mukana on 
myös vanhan ajan markkinakuvaaja. Asiaan kuuluvissa 
kulisseissa on mahdollisuus kuvauttaa itsensä tai per-
heensä. Kuvat saa mukaan paikan päältä. Luvassa on 
siis jälleen mukava koko perheen tapahtuma.

Maalaismarkkinat ovat iloinen esimerkki tänä päivä-
nä toimivasta talkoohengestä. Kylillämme arvostetaan 
sitä, mitä maaseutu meille asukkaille tarjoaa. Rakkaus 
kotiseutuun ja sen henki-seen perintöön antaa kyliem-
me väelle intoa ja voimia toimia arvokkaiden asioiden 
esiin nostamiseksi. Ranuan kunta myönsi maalaismark-
kinoille viime vuonna Pro Cultura Ranuaensi-kulttuu-
ripalkinnon. 

Susanna Lohi

- hyvä ohjelma 
- aito tunnelma 

- reilu maalaishenki

Kuukasjärven Maalaismarkkinoilla

Anselmi Käräjäoja käytti ahkerasti rattikelkkaa ja 
Silla Yrjänä piti hiihtämisestä ja laskettelusta. La-
tupasseja he halusivat pitää kaulassaan.

Latupassi on 
merkkinä suori-

tetusta latumak-
susta. Näitä pas-

seja on hyvä 
kuljettaa muka-
na. Passilla saa 

alennusta useim-
mista hiihtolatu-
jen varsilla ole-

vista kahviloista.
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Pudasjärvellä perjantai-
na 23.3 pidettävään Met-
säpäivään liittyen otimme 
yhteyttä Rovaniemen am-
mattikorkeakouluun, jos-
sa metsätalouden koulutus-
ohjelmassa nuoret saavat 
hyvin käytännönläheisen 
koulutuksen alalle. Pudas-
järveltä on tällä hetkellä 
kuusi nuorta miestä suorit-
tamassa neljän vuoden mit-
taista koulutusta, kolman-
nella vuosikurssilla. 

Pudasjärvellä lapsuuten-
sa asuneilla on ollut vaikea 
välttyä kosketuksesta met-
siin, minne lapsuuden lei-
kitkin ovat aikanaan sijoittu-
neet ja iän karttuessa monet 
harrastuksetkin ovat liitty-
neet alaan, joten kiinnostus 
kouluttautua samalle alalle 
on ollut varsin luonnollista. 
Toki vaikutusta on silläkin, 
että kaikilla on tuttavapiiris-
sään useita metsäalan ihmi-
siä, joilta on saanut kuulla 
alasta enemmän.

- Valmistumme metsäta-
lousinsinööreiksi, jotka toi-
mivat työelämässä erilaisis-
sa asiantuntija-, työnjohto-, 
koulutus- ja suunnitteluteh-
tävissä sekä monenlaisissa 
projekteissa. Työn tavoittee-

Metsäala vetää myös  
nuoria puoleensa

na on metsien monipuolinen 
käyttö, hoito ja suojelu, ker-
too yksi opiskelijoista, Tee-
mu Leppänen.

Opintoihin kuuluu myös 
kaksi pidempää harjoitte-
lujaksoa, joista ensimmäi-
sen on tarkoitus tutustuttaa 
opiskelijat suorittavaan työ-
hön. Yleensä tehtävät koos-
tuvat taimien istutuksesta, 
taimikoiden raivauksista tai 
puiden siemenien kylvöstä. 
Toisella harjoittelujaksolla 
tutustutaan lähemmin met-
sätalousinsinöörin varsinai-
siin tehtäviin.

- Koulutus on hyvin mie-
lenkiintoista ja tarkoituksen-
mukaista tulevia työtehtäviä 
silmällä pitäen. Ymmärräm-
me, ettemme valmistu suo-
raan kivenkoviksi ammat-
tilaisiksi, vaan oppiminen 
jatkuu työelämässä. Metsä-
alalla opiskeluilmapiiri on 
erinomainen ja täällä on am-
mattitaitoista henkilökuntaa. 
Rovaniemi on myös viihtyisä 
opiskelukaupunki ja metsiä 
on paljon lähellä, joten puit-
teet ovat siltäkin osin kun-
nossa, opiskelijat kertovat.

Alan tulevaisuuden nä-
kymät ovat nuorien miehien 
mielestä erinomaiset. Metsiä 

on aina käytetty Suomessa 
runsaasti erilaisiin tarkoituk-
siin ja metsät ovat oikein hoi-
dettuna ehtymätön luonnon-
vara. Ympäristön kannalta 
merkityksellistä on ennen 
kaikkea puhtaus. Muutok-
sia on tapahtunut ja tulee 
varmasti tapahtumaan jat-
kossakin käyttötarkoituksi-
en muuttuessa. Esimerkkinä 
paperin käytön vähentyessä 
selluteollisuuden raaka-ai-
neen tarve vähenee. Toisaal-
ta tällä hetkellä esillä olevat 
bioenergia sekä biopolttoai-
neet kuten metsädiesel, tar-
vitsevat yhä enemmän työ-
voimaa. Metsien monikäyttö 
on opiskelijoiden mielestä 
vasta lapsen kengissä.

- Suomen ja ennen kaikkea 
syrjäisten seutujen kannal-
ta metsillä on suuri merkitys 
kilpailukykyyn. Mahdolli-
suuksia on valtavasti ja kun 
maailman kehitystä seuraa, 
huomaa että tilaustakin on. 
Haasteita on edessä, mutta 
uskomme metsäalan työllis-
tävän monia suomalaisia tu-
levaisuudessakin, pojat sum-
maavat.

Jenny Kärki

Pudasjärviset nuoret ovat innostuneet metsäalasta. Rovaniemen AMK:n metsätalo-
us-opiskelijoita: Sami Vengasaho, Sakari Lauhikari, Antti Illikainen, Teemu Leppänen, 
Aatu Nikula ja Tommi Simonen.

Veikko Ahvenainen ja hänen 
vaimonsa Carina Nordlund 
konsertoivat sunnuntaina 
25.3.klo 19.00 Kansalaisopis-
ton salissa. Heidän lisäkseen 
konsertissa esiintyvät Pu-
dasjärven Harmonikkaker-
ho Teuvo Kalliolan johdolla, 
Vasaran sisarukset ja Janne 
Klemetti.

Veikko Ahvenainen on 
elävä legenda harmonikka-
taiturina. Hän aloitti hanu-
rinsoiton 9-vuotiaana ja siitä 
lähtien soitin on kulkenut it-
seoppineen harmonikkatai-
teilijan matkassa. Kiertue-
elämään Veikko on ottanut 
tuntumaa 13-vuotiaana säes-
täessään sirkustaiteilijoiden 
esityksiä Suomen Tivolissa. 
Varsinainen taiteilijaura on 
alkanut vuonna 1947. Tuol-
loin 18-vuotias Veikko Ah-
venainen alkoi esiintyä Yleis-
radiossa omilla ohjelmillaan 
ja aloitti samalla kiertueet 
eri puolille Suomea. Uransa 
huippuna hän pitää soolo-
konserttia Moskovan legen-
daarisessa Tsaikovski-salis-
sa vuonna 1978. Tasavallan 
presidentti Tarja Halonen 
palkitsi hänet vuonna 2010 

Veikko Ahvenainen ja harmonikka 
Pudasjärvellä

arvostetulla Pro Finlandia 
mitalilla.

Ahvenainen on pitänyt 
lähes 5000 soolokonserttia, 
soittanut eri kaupunginor-
kestereissa ja tehnyt lukui-
sia kiertueita ulkomaille. Yh-
teensä hän on konsertoinut 
40 maassa. Ahvenainen on 
70 soitto-vuoden aikana sä-
veltänyt ja sovittanut noin 
tuhat harmonikkakappalet-
ta, tehnyt 900 levytystä ja 
kirjoittanut harmonikansoi-
ton oppikirjoja. Hän on Suo-
men eniten levyttänyt artisti. 
Sävellystuotan-toon mahtuu 
myös teoksia sinfonia- ja ka-
mariorkestereille.

Pudasjärven Harmonik-
kakerholla on ohjelmassa 
useita kappaleita ja heidän 
soittonsa on taidokasta ja 
mukaansa tempaavaa. Teu-
vo Kalliolan nuoret hanuris-
tit esiintyvät ensi kerran Ah-
venaisen konsertissa. 

Konsertin ohjelmassa on 
harmonikkamusiikin par-
haita kappaleita, Dallapé-
ajan hittejä ja Veikko Ahven-
aisen ikivihreitä sävellyksiä. 
Väliajalla yleisö voi tutustua 
Veikon laajaan levytuotan-
toon ja harmonikkasävellyk-
siin ja sovituksiin. Liput ovat 
12 euroa lapset ja opiskelijat 
5 euroa. (ht)

Veikko Ahvenainen ja hänen vaimonsa Carina Nordlund.

MLL:n disco järjestettiin 
nuokkarilla 15.3. Paikal-
le oli saapunut reilut 20 
lasta. Popparit ja limukka 
kävivät kaupaksi ja tans-
sittavasta musiikista saa-
tiin myös kiitosta. Ren-
non letkeän tunnelman 
kruunasi kilpailut: Lim-
boaminen pisti vääntöä 
jäykempiinkin niveliin ja 
tanssikisan voittajat Pieta 
ja Sami hurmasivat par-
ketilla. Parhaasta piposta 
palkinnot menivät Suvil-
le ja Roopelle.

Discon onnistumisesta 
järjestäjät haluavat kiittää 
nuorisotoimea, S-Market-
tia, K-Supermarkettia ja 
Perhemarkettia. (jk)

Kuvat Sirpa Nurmela

Disco
tempaisi mukaansa

JV Rauta Oy, Jaana ja Jukka 
Valkola ovat olleet Pudas-
järven Rautia K-maatalou-
den kauppiaina maaliskuun 
alusta alkaen. He jatkavat 
kauppaa entisissä tiloissa 
Petäjäkankaantiellä ja kau-
pan henkilökunta siirtyi 

Pekka Kouva Rytingistä osti puun työstölaitteen uudelta kauppiaalta Jukka Valkolalta. 
Pekka kertoi, että hänellä on vanhassa talossa puusepän verstas, jossa on näin talviai-
kaankin mukava nikkaroida puusta erilaisia käyttöesineitä. 

vanhoina työntekijöinä uu-
den omistajan palvelukseen. 
JV rauta Oy kauppias Juk-
ka Valkola on työskennel-
lyt Rautia K-maataloudessa 
myyjänä yli 20 vuotta, josta 
viimeiset 10 vuotta myymä-
läpäällikkönä ja Jaana Val-

kola siirtyi yrittäjäksi tilitoi-
miston palveluksesta.

Uudet kauppiaat tarjoa-
vat avajaiskahvit perjantai-
na 23.3. Avajaispäivänä on 
tarjouksia ja muun muassa 
tehtaiden- ja maahantuojien 
edustajia. (ht)

Rautia K-maataloudella avajaiset
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K-Plussa-tarjous

00,00
Etusi 00

RAUTIA
PUDASJÄRVELTÄ

00,-/m2

Tuotenimi tulee 
tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem non 

nullupiet volorem ist, vollige ndandam 

omnihicipsam rate

Tuotenimi tulee 
tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem non 

nullupiet volorem ist, vollige ndandam 

et, nihitius doluptatet vent lantibus apiti 

omnihicipsam rate

Hinta ilman K-Plussa-korttia xx,-

Tuotenimi tulee tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem 

non nullupiet volorem ist, vollige 

ndandam omnihicipsam rate

Tuotenimi tulee tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem 

non nullupiet volorem ist, vollige 

ndandam omnihicipsam rate

00,-

Tuotenimi tulee tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem 

non nullupiet volorem ist, vollige 

ndandam omnihicipsam rate

00,00/m2

Tuotenimi tulee tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem 

non nullupiet volorem ist, vollige 

ndandam omnihicipsam rate

00,-+ toimituskulut yms.

tuotteiden mukaista otsikkoa...
esim.:

Kaikki rakentamiseen ja
remontointiin tai välineet
pihaan ja puutarhaan jne.

40 KPL ERÄ!

00,00

Tarjoukset voimassa xx.xx.2012 saakka tai niin kauan kuin varatut erät riittävät. 

0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis. alv.

Tuotenimi tulee tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem 

non nullupiet volorem ist, vollige 

ndandam omnihicipsam rate

00,00/m2

00,-/m2

Tuotenimi tulee 
tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem non 

nullupiet volorem ist, vollige ndandam 

omnihicipsam rate

00,-/m2

Tuotenimi tulee 
tähän
Leipis tulee tähän. Aximint aborem non 

nullupiet volorem ist, vollige ndandam 

omnihicipsam rate

PUDASJÄRVI

Petäjäkankaantie 1, 93100 Pudasjärvi • p. 020 752 8260 • www.rautia.fi /pudasjarvi

Avoinna:

ma–pe  8.00–17.00
la  9.00–14.00
su  suljettu 

Tervetuloa!

Tule tutustumaan monipuoliseen Tulikivi- ja Ker-
mansavi-uunien mallistoon. Kysy myös Tulikivi 
Green W10-lämmitysjärjestelmään joka mah-
dollistaa uunin lämmön siirron lattialämmityk-
seen tai käyttöveden lämmitykseen.  Hyödynnä 
kevään rakentajaedut ja hanki uusi uuni nyt!

3.990 €
4.450 €

asennettuna

TU 1450/1
TULIKIVI-
EDUSTAJA
PAIKALLA!

klo 10-16

3.200 €
3.761 €

korkeus 1700 mm
asennettuna

AADA

59,00 69,00 29,90 6,90/6 paria

10,00
2ltk

29,90 29,00 149,00

Makita kulma-
hiomakone
GA 5030
Takuu 3v.

Makita akku-
porakone
6261 DWPE
Takuu 3v.

Loput Lynx-
rattikelkat

Käsine Soft 
400T

Parhaat löylyt
kiuaskivet

Jauhesammutin 
6kg + sammutus-
peite 120x180

Zeus kelkkakypärät

506 snow musta/hopea
ovh. 85€

Kärcher höyry-
puhdistin

SC 1020

Kärcher-edustaja
paikalla!

OSALLISTU ARVONTAAN,
ARVOMME TUOTEPALKINTOJA.

YAMAHA
mönkijäesittely!

KAUPPIAS VAIHTUI RAUTIASSA. 

AVAJAISET
PERJANTAINA

23.3.2012 
TERVETULOA

TÄYTEKAKKUKAHVILLE!

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 • Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071
Konekauppa: Vesa  Huhta 040 538 9626 • Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Jotta onnistuisit kerralla
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Komin tasavallan Syktyvdinskin
Suomalais-ugrilaisen kulttuurin

Venäjän Komin tasavallan 
Syktyvdinskin alueen pää-
mies Artur Rudolf delegaati-
oineen vieraili Pudasjärvellä 
13. - 7.3. Vierailu liittyi suo-
malais-ugrilaisen kulttuurin 
kehittämiseen yhteistyössä 
Pudasjärven ja Komin tasa-
vallan Syktyvdinskin alueen 
kanssa. 

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittilan mukaan Syk-
tyvdinskin piirin alueen pää-
mies ja aluehallinnon johtaja 
Artur Rudolf, sekä Pudas-
järven kaupungin edusta-
jat ovat sopineet kaikin ta-
voin toimimaan sen hyväksi, 
että Syktyvdienskin alueen 
suunnitelmat suomalais-ug-
rilaisen etnokylän rakenta-
miseksi toteutuvat. Vierailun 
aikana hanke esiteltiin myös 
Pohjois-Suomen Aluehallin-
toviraston ylijohtaja Terttu 
Savolaiselle, joka kiinnostui 
asiasta ja lupasi antaa tuken-
sa hankkeelle. 

Suomalais-ugrilaisen et-
nokylän rakentamishank-
keen edistämiseksi päämies 
Artur Rudolf vieraili ja neu-
votteli Kontiotuote Oy:n ja 
Profin Oy:n kanssa. 

Nuorisoleirejä ja 
leirikouluja
Syötteellä toimivan Oulun 
Seudun Setlemetti ry:n Syö-
tekeskuksen johtaja Jussi 
Kemppainen ilmaisi suuren 

kiinnostuksensa luoda tii-
viit yhteistyösuhteet Syktyv-
dinskin piirin alueen kanssa. 
Tavoitteena on, että Syktyv-
dinskin piirin ja laajemmin 
Komin alueen kanssa pyri-
tään löytämään yhteis-työ-
muotoja, joilla toteutetaan 
Syötekeskuksessa nuoriso-
leirejä ja mahdollisesti myös 
leirikouluja. Tällä työmuo-
dolla uskotaan edistettävän 
voimakkaasti nuorison kes-
kuudessa suomalais-ugri-
laisen kulttuurin tutuksi ja 
tunnetuksi tekemistä mo-
lemmissa maissa. Hankkeel-
le pyritään löytämään rahoit-
taja esimerkiksi Euroopan 
Unionin rahoituslähteistä. 

Tapaamisen yhteydes-
sä Syktyvdienskin alueen 
päämiehen Artur Rudolfin 
delegaatio ja Pudasjärven 
kaupungin edustajat tapa-
sivat Pohjois-Suomen Alue-
hallintoviraston ylijohta-
ja Terttu Savolaisen, Oulun 
Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristövirastosta johtaja Lei-
la Helaakosken ja Pohjois-
Pohjanmaan Liiton johtajan 
Pauli Harjun. Delegaatio ta-
pasi myös neuvotteluissaan 
maaherra Eino Siuruaisen, 
joka on vuonna 2010 tehnyt 
laajan selvityksen Suomen 
tasavallan hallituksen toi-
meksiannosta Suomen tasa-
vallan ja Venäjän tasavallan 
välisestä kaupallisesta yh-
teistyöstä. 

Molemmilla pitkät 
etäisyydet
Delegaation käymien moni-
en neuvottelujen yhteydes-
sä käytiin syvällisiä keskus-
teluja molemmille alueille 
tunnusomaisista piirteistä, 
kuten harva asutus, pitkät 
etäisyydet, ikääntynyt väes-
tö ja runsaat luonnonvarat. 
Neuvottelujen ja yhteisten 
kokemusten vaihtamisen us-
kotaan hyödyttävän molem-
pia osapuolia tulevaisuu-
den haasteita ratkottaessa. 
Syktyvdinskin alueen ja Pu-
dasjärven kaupungin edus-
tajat sopivat tietojen vaihta-
misesta harvaan asuttujen 
alueiden palveluiden järjes-
tämisen uusista ja innovatii-
visista toteuttamistavoista ja 
teknologioista. 

Syktyvdinskin alueen ja 
laajemminkin Komin tasa-
vallan, sekä Pudasjärven 
kaupungin, Pohjois-Suo-
men Aluehallintoviraston ja 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnan korkeatasoisten vi-
ranhaltijoiden yhteistyötä 
pyritään edelleen jatkamaan 
ja tiivistämään. 

Vierailu alkoi tervetulotilaisuudella Pohjantähdessä, johon kaupungin johdon lisäksi 
osallistui myös maaherra Eino Siuruainen. Tilaisuudessa esiintyi Pudasjärven Nuorten 
kansanmusiikkiryhmä ja kanteletaitelija Sari Hukari, joita esityksiä vieraat myös ahke-
rasti kuvasivat. 

Konserttimestari Dimitry Martynovin esitteli avaustilaisuudessa kolmikielisen kansanmu-
siikkisoittimensa siguden ja kuinka sillä soitetaan. Taustalla Nuorten kansanmusiikkiryh-
mä Aila Siuruainen-Kalliolan johdolla. 

Marina Andreeva ja Elena Menikova sekä tulk-
ki Olga Gokkoeva tutustumassa Taitokeskuksen 
tuotteisiin. 

Kontiotuotteella 
ohjelmaan kuu-
lui tehdaskierros 
toimitusjohta-
ja Jalo Poijulan 
johdolla. 

Syktyvdinskin piirin alueen päämies ja aluehallinnon johtaja Artur Rudolf, suomen kieltä 
puhuva Komin tasavallan kulttuuriopiston apulaisjohtaja Marina Ankudinova, kansantai-
dekeskuksen- ja lasten taidekäsityökoulun johtaja Elena Menikova, Syktyvdinskin piirin 
kulttuurijohtaja Marina Andreeva, Syktyvdinskin piirin opetustoimen johtaja Nina Panju-
kova, Pazhga kylän kulttuuritalon konserttimestari Dimitry Martynovin ja Syktyvdinskin 
piirin urheiluosaston johtaja Konstantin Lyrov Syötekeskuksessa. 

Kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä selostamassa Iso-Syötteen lumilinnassa Syötteen 
alueen kehittämissuunnitelmia. 
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alueen päämiehen vierailu: 
kehittäminen edistyi
Runsaasti 
tutustumiskohteita
Komista tulleet vieraat tu-
tustuivat useissa eri yhteyk-
sissä suomalais-ugrilaises-
ta kulttuuria esillä pitäviin 
kohteisiin. 

Virkkusen porotilalla 
Syötteellä oli esillä peritei-
nen suomalainen asumis-
kulttuuri, poronhoito ja ko-
timuseo, jossa oli esineistöä 
yli kahden sadan vuoden 
ajalta. Tilalla oli nähtävänä 
myös eri tarkoi-tuksiin käy-
tettyjä rakennuksia 1600-lu-
vulta 1900 luvulle saakka.

Syötteen Luontokeskuk-
sella delegaatio tutustui suo-
malaista asutusta kuvaavaan 
näyttelyyn ja Pu-dasjärven 
Taitokeskuksessa esiteltiin 
suomalaista käsityöperin-
nettä ja käsitöiden valmis-
tusta.

Oulussa delegaatio tutus-
tui Oulun Konservatorioon 
ja siellä tapahtuvaan musii-
kinopetukseen, sekä Piki-
saaren kulttuuri ja vaatetus-
alan yksikköön. Rudolf esitti 
halunsa hankkia alueelleen 
suomalaisia käsitöitä edis-
tääkseen käsityötaidon ja pe-
rinteen vaihtamista alueiden 
välillä.

Vieraat tapasivat myös 
Oulun kaupunginjohtajan 
Matti Pennasen. Neuvotte-
luissa oli esillä tärkeällä si-
jalla muun muassa yhteinen 
mielenkiinto Barentsin alu-
een luonnonvarojen avaa-
miin moniin taloudellisen 
yhteistyön mahdollisuuk-
siin.

Esiintyjäryhmä 
markkinoille
Pudasjärven kaupunki ilmai-
si tahtonsa syventää edelleen 
yhteistyötä Komin tasavallan 
Syktyvdienskin alueen pää-
mies Artur Rudolfin kanssa. 
Matkailuelinkeinon edistä-
misen tahto ja molem-min-
puolinen kiinnostus suoma-
lais-ugrilaisen perinteen ja 
kulttuurin edistämiseen an-
tavat erinomaiset mahdol-
lisuudet yhteistyön syven-
tämiseen. Esiintyjäryhmän 
vierailua toivottiin Pudas-
järven markkinoille ensi ke-
sänä. 

Neuvottelujen yhteenve-
tona Syktyvdienskin alueen 
päämies Artur Rudolf ja Pu-
dasjärven kaupungin edus-
tajat totesivat, että vuonna 

2006 alueiden välillä aloitet-
tu yhteistyö on tämän mat-
kan ansiosta syventynyt ja 
löydetty kehittämisideoita, 
joilla alueiden välinen yh-
teistyö syvenee entisestään. 

Vierailua koskeva yhteen-
vetomuistio käännetään ve-
näjäksi ja ryhdytään työhön 
muistiossa mainittujen ja 
osapuolten esille nostamien 
uusien asioiden eteenpäin-
viemiseksi. Osapuolet totea-
vat, että erityisen tärkeäksi 
nähdään nuoriso- ja suoma-
lais-ugrilaisen kulttuuriyh-
teistyön tukeminen.  Artur 
Rudolf lupasi edistää omalta 
osaltaan kahdenvälisiä yhte-
yksiä Komin alueella.

Heimo Turunen, kuvat 
Juha Nyman ja Heimo 
Turunen 

Nina Panjukova otti ahkerasti kuvia. Tässä hän on kameroineen Profin Oy:n vierailulla.

Juhlaillallisella ensimmäisen 
vierailupäivän iltana Pohjan-
tähdessä.

Virkkusen porotilalla vierailu oli vieraille monella tapaa elämys. 

Vierailukohteissa olivat sa-
loissa Suomen ja Venäjän 
liput. 

”Delegaation käymien monien neuvotte-
lujen yhteydessä käytiin syvällisiä keskus-
teluja molemmille alueille tunnusomai-
sista piirteistä, kuten harva asutus, pitkät 
etäisyydet, ikääntynyt väestö ja runsaat 
luonnonvarat. ”

Molemminpuolista luottamusta ja 
hyväntahtoisuutta
Vierailulla toimi tulkkina Olga Gokkoeva Oulusta. Hän 
kertoi vierailun aikana ymmärtäneensä kuinka läheisiä me 
ollaan - pohjoisen ihmiset. 

-Valtuuskunnassa oli edustettuna Syktyvdinskin piirin 
erilaisten osastojen johtajia. Sen takia myös ohjelma oli mo-
nipuolinen: kulttuuria, hallinnon toimintaa, kuntauudistus-
ta, liikuntaa, opetusta, käsitöitä ja matkailua. Vieraat olivat 
kovasti kiinnostuneita harva-asuttujen alueiden palvelujen 
järjestämisestä. Kummassakin maassa on samanlaisia haas-
teita, ratkaisukeinot voivat olla erilaiset ja yh-teistyöllä täs-
sä onkin tärkeä merkitys. Kun tutustuu yhteistyöpartnerin 
toimintaan voi oivaltaa uusia asioita paremmin, kuin olles-
saan vain omissa ympyröissä. Pudasjärveläiset ottivat vie-
raat vastaan lämpimästi ja erittäin vieraanvaraisesti. Huo-
masin, että pitkän yhteistyön aikana ihmiset kerkisivät 
myös ystävystyä. Molemminpuolinen luottamus ja hyvän-
tahtoisuus sai aikaan erikoisen tunnelman, joka edisti koke-
muksien vaihtoa ja uusien ideoiden syntymistä, totesi tulk-
ki Gokkoeva. (ht)
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Metsäharrastuksen  
voi pistää tuottamaan
Metsästys, luonnossa liik-
kuminen, metsänhoito, mar-
jastus. Nämä ja useat muut 
luonnonläheiset harrastuk-
set kumpuavat syrjäseutujen 
ihmisten perinteistä ja ennen 
vanhaan välttämättömis-
tä asioista. Nykyihminen on 
usein ajautunut hieman mo-
dernimman leipätyön pariin, 
mutta harrasteet pitävät pe-
rinteitä yllä. Näin on käynyt 
myös Pudasjärveltä kotoisin 
olevalle Ari Koivukankaalle, 
joka toimii työkseen tietolii-
kenneoperaattorilla palvelu-
päällikkönä.

Koivukangas omistaa 
metsää noin 200 hehtaa-
ria muutamassa tilassa eri 
puolilla Pudasjärveä. Hän 
on perehtynyt keskiverto-
metsänomistajaa enemmän 
metsänhoitoon ja tutustu-
nut harrastuksen tuottoisaan 
puoleen. Vasta nelisen vuot-
ta metsänomistajana ollut 
mies kokee saaneensa oppia 
jo nuoresta pitäen isältään, 
myöhemmin myös hyvältä 
ystävältään sekä muutoinkin 
silmät auki luonnossa liikku-
en. Lisäksi hän on kerännyt 
tietoa alan kursseilta, tutus-
tumalla alan kirjallisuuteen, 
kuuntelemalla konkareita ja 
käyttämällä Metsäkeskuk-
sen sekä Mhy:n asiantunti-
japalveluita. Luonnollisesti 
myös käytäntö opettaa.

- Metsäharrastus on erit-
täin hyvää vastapainoa toi-
mistotyölle: Palkkatyössä 
korvien väli jumittuu ja krop-
pa lepää, mutta metsätöissä 
korvienväli lepää ja kroppa 
jumittuu. Ja kun metsänhoi-
toon panostaa tarpeeksi, sii-
tä saa myös huomattavaa li-
sätuloa. Olen huomannut, 
että kun taimikonhoidot, rai-
vaukset, harvennukset sekä 
kunnostusojitukset tehdään 
ajallaan ja näihin yhdistää 
oikeanaikaiset lannoituk-
set, puuston kasvun lisään-
tymisen huomaa yllättävän 
nopeasti. Lannoituksen ja 
ojituksen kulut tuntuvat het-
kellisesti olevan tilipussista 

pois, mutta kyllä panostami-
nen maksaa itsensä monin-
kertaisesti takaisin, Koivu-
kangas toteaa.

Miehen tavoitteena on 
hyvin hoidetut kasvavat 
metsät, joiden tuotoilla hän 
voi aikanaan eläkepäivillä 
varmistaa leivän pöytään. 
Metsäkeskus on tehnyt Koi-
vukankaan tiloille metsä-
suunnitelman, jonka avul-
la metsänhoitotyöt tehdään 
suunnitelmallisesti ja aika-
taulussa, mikä saa metsän 
tuottamaan huomattavasti 
enemmän mitä metsän ylei-
sesti luulisi tuottavan.

-Osallistumalla kursseil-
le, lukemalla alan julkaisuja 
ja haastattelemalla alan asi-
antuntijoita, saa arvokasta 
tietoa. Kun apuna on ajan ta-
salla oleva metsäsuunnitel-
ma, saa metsän kasvamaan 
erittäin hyvin. 

-Omalla työllä tuottoa 
saa lisättyä huomattavas-
ti kun ei tule palkkakulu-
ja. Olen tehnyt konetöitä lu-
kuun ottamatta lähes kaikki 
metsänhoitotyöt itse. Muu-
taman hehtaarin taimikon-
hoidot olen teettänyt am-
mattimetsurilla. Olen saanut 
olla luonnossa, kuntoiltua 
sekä saanut harrastukselle-
ni hyvän palkan. Metsänhoi-
to on pitkäjänteistä hommaa 
eikä sitä kuitenkaan voi teh-
dä yhden eikä kahden vuo-
den perspektiivillä. Metsää 

pitää hoitaa määrätietoises-
ti niin se tuottaa hyvin, sum-
maa Koivukangas.

Perheen yhteinen 
harrastus
Haukiputaalla perheineen 
asuva Koivukangas harras-
taa metsänhoidon lisäksi 
muutenkin luonnossa liik-
kumista. Osa harrasteista 
toki on pois kotiväen kesken 
vietettävästä ajasta, ja asiasta 
on oltava molemminpuoli-
nen ymmärrys. Ajan kulumi-
nen metsässä myös vuodesta 
kiinni, metsien ikärakentees-
ta ja hoitorästeistä riippuen.

- Harrastamme metsän-
hoitoa myös koko perheen 
voimin. Silloin kun lapsi on 
mukana metsässä teemme 
töitä yhdessä hänen ehdoil-
laan ja välillä pysähdymme 
yhdessä ihmettelemään asi-
oita. Lapsi näkee luonnon ja 
sen yksityiskohdat ihan eri 
silmin kuin aikuinen joka 
usein omilla yksinkertaisilla 
"miksi" kysymyksillään saa 
minut etsimään lisää tietoa. 
Retkeilemme, marjastam-
me, kalastamme ja paistam-
me makkaraa yhdessä. Kun 
kyseessä on myös koko per-
heen harrastukset ei saa har-
rastaa hampaat irvessä jotta 
myös lapsella herää mielen-
kiinto luontoa kohtaan, tote-
aa Koivukangas.

Jenny Kärki

Metsänomistaja Ari Koivukangas lannoitustöiden parissa 
Pintamolla

Kansalaisopiston teatteri-
piirin ja Pudasjärven Näyt-
tämön Lottopotti komedian 
ensiesitys oli sunnuntaina 
18.3. Näytäntöjä oli ensim-
mäisenä päivänä kaksi ja 
niissä oli yhteensä noin 100 
katsojaa. Jäljellä on vielä nel-
jä näytöstä pe 23.3 klo 19, la 
24.3 klo 18su 25.3 klo 15 ja la 

Lottopottikomedian näytännöt alkoivat

Lottopotin ensiesitys on ohi ja oli ablodien aika. Vielä on jäljellä neljä esitystä. Esitys-
paikkana on kansalaisopiston Salikki liikuntasali. 

31.3. klo 18. sekä yksi koulu-
laisnäytös.

Lottopotti kertoo kuvit-
teellisesta kunnasta, joka 
on päättänyt hankkia rahoi-
tuksen investointeihin lotto-
amalla. Näytelmäpiirin oh-
jaaja Alpo Puhakka kertoo, 
että näytelmän nähtyään ke-
nenkään ei tarvitse kummas-

tella sitä, että kuntakenttä on 
murroksessa.

Näyttelijät koostuivat yli 
kymmenestä ekaluokkalai-
sesta eläkeläisiin teatteri-
harrastajasta, joista osa on 
myös ensikertalaisia. Useita 
oli myös viime kesänä näh-
dyssä Ideapark –näytelmäs-
tä tuttuja näyttelijöitä. (ht)

Työpetari Ry hakee projektityöntekijää

Projektityöntekijä, Työpetari Ry, Pudasjärvi
Pudasjärven Työpetari Ry on perustettu vuonna 1998. Yhdistys järjestää työttömien omaehtois-
ta toimintaa etujensa ja oikeuksiensa valvomiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua, tiedo-
tus, julkaisu, kurssi- ja koulutustoimintaa sekä järjestää työttömien tilaisuuksia, harrastus-, virkistys-, 
opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa. Yhdistyksessä on lähes 200 jäsentä. Yhdistys työllistää tällä het-
kellä kahden hankkeen avulla vuodessa noin 30 henkilöä. Toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus.  

selvityshankkeeseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa sosiaalisen yrityksen toimintamahdolli-
suutta yhdistyksessä. Hakijalta edellytämme korkeakoulututkintoa tai muuta työhön soveltuvaa 
tutkintoa sekä arvostamme vahvaa ammattitaitoa ja työkokemusta hanketyöskentelystä. Selvitys-
hanke alkaa 1.5.2012 ja kestää puoli vuotta.  Hakemus ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksi-
neen tulee toimittaa 5.4.2012 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Työpetari Ry, Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostitse pty(at)dnainternet.net
Lisätietoja hallituksen puheenjohtaja Tuomo Jokikokko 040 769 5206 tai varapuheen-
johtaja Sointu Veivo 040 758 4183. 

Varaa Fonduesi tai kysy lisää 040 137 1600   

            

                                                                            
      

         
                                                                                

 

Tule tunnelmalliselle Romekievarin Fondue-illalliselle 
romanttisesti kahden taikka isommassa porukassa!                 

            

                                                                            
      

         
                                                                                

 

Miltä kuulostaisi kiireetön 
illallinen hyvässä seurassa!

Rinneravintola Romekievari Romekievarintie 1 Syöte   
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Syötteeseen on investoitu 
viime vuosina paljon ja tu-
levaisuudessakin Syötteen 
liikunta- ja loma-ajan viet-
tomahdollisuuksiin tullaan 
panostamaan. Paikallisleh-
den tekstiviestipalstalla au-
toton pu-dasjärvinen oli il-
maissut halunsa tutustua 
alueella tapahtuviin muu-
toksiin ja niihin uppoaviin 
rahoi-hin.

Ideasta innostuneena kau-
punki alkoi järjestellä bussi-
retkeä, jolla kaupungin val-
tuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma, kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki ja kehittämisjoh-
taja Mikko Kälkäjä esittelivät 

Lapset viihtyivät – Hankihulinassa ohjelmaa koko perheelle

Soivaa Siiltä kuuntelivat niin lapset kuin aikuisetkin. Oululaisen lauluduo Soivan Siilin 
ovat perustaneet vuonna 1995 muusikot Markus Lampela ja Kyösti Salmijärvi. Soiva 
Siili konsertoi ahkerasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Duon musii-kissa on var-
haiskasvatuksellista ja opetuksellista otetta. Lisäksi yhtyeen koko tuotanto on omaa. 
Lampela ja Salmijärvi opettavat varhaiskasvattajille lauluntekotyöpajoissaan laulun te-
kemistä ryhmässä.

Pudasjärven kaupungin järjestämä bussikyyti toi vieraita, 
joille kunta halusi esitellä mitä Syötteellä on saatu aikaan 
ja mitä siellä tapahtuu. Kehitysjohtaja Mikko Kälkäjän 
mukaan monet kuntalaiset olivatkin ensi kertaa vieraile-
massa Syötteellä. Kuva Pauli Määttä.

Kävijöille oli tarjolla husky- ja poroajelua. Mooses po-
roa taluttamassa poromies Lauri Oinas-Panuma. Kyydis-
tä nauttivat hiihtolomalaiset Miro ja Minttu Jokela Ylivies-
kasta.

Nuoruusajan savottajätkän kokemuksia muisteli Teuvo 
Lohilahti Taivalkosken Jokijärveltä. Hän myös mainosti 
ensi kesän Pöllinparkkuun MM-kisoja Jokijärvellä. Haas-
tattelijana Hankihulinat tilaisuuden juontaja Esko Piippo-
nen Pudasjärven Kouvan kylästä. 

Hankihulinoiden yksi puuhamies, Syötteen Lumoa –hank-
keen vetäjä Veikko Virkkunen valmiste-lemassa lumiveis-
tosta. Lumesta pahvimuottien avulla tehtyjä veistosaihioi-
ta oli alueella yli 20 kpl. 

Metsähallituksen ja Syötteen 
Lumoa hankkeen organisoi-
ma Hankihulinat tapahtuma 
Syötteen luon-tokeskuksessa 
sai liikkeelle reilut 500 kävi-
jää. Lapsia kokoontui luon-
tokeskuksen salin täydel-
tä, kun oululainen lauluduo 
Soiva Siili esiintyi. Asko Räi-
sänen soitteli välillä perin-
teistä hanurimusiikkia. Oh-
jelmassa oli lumikenkäilyä, 
lumiveistosten tekoa. Park-
kipaikalle oli viritelty erilai-
sia lumi-miesrasteja. Paikalle 
oli saatu myös kädentaita-
jia esittelemään ja myymään 
tuotteitaan. 

Tapahtuman järjesti Met-
sähallituksen Syötteen lu-
moa –hanke yhdessä Pudas-
järven kaupungin, Syötteen 
kyläyhdistyksen, Pikku-
Syötteen,  Syötteen Eräpalve-
luiden ja alueen käsityöläis-
ten kanssa. Järjestäjät olivat 
tyytyväinen päivän tapah-
tumiin. Väkeä oli mukavas-
ti paikalla ja erityisesti lapset 
viihtyivät. 

Heimo Turunen

Syötetietoisuutta linja-autosta käsin
Syötteen aluetta. Perjantaina 
9.3. järjestetylle bussiretkel-
le osallistui yhteensä noin 20 
henkilöä.

Matkalla tutustuttiin lo-
ma-asunnoille kaavoitettuun 
Luokkavaaran alueeseen, 
Luppoveden tekojär-veen, 
Hankihulinat –tapahtumaan 
Luontokeskuksella, Pytkyn-
harjun mökkialueeseen ja 
Syötteen jätevedenpuhdis-
tamoon. Matkalaiset söivät 
lounasta kaupungin omis-
tamassa Safaritalossa ja Pär-
jänkievarissa nautittiin päi-
väkahvit. Lisäksi matkalla 
selvisi Syötteen historias-
ta mielenkiintoisia seikkoja. 
Esimerkkinä Särkelän vel-

jesten Aten ja Paulin kau-
konäköisyys jo -80 luvulla 
Syötteen alueen matkailun 
kehittymisestä. 

Kaupungin osuus on 
ollut merkittävä Syöttee-
seen kohdistuneista inves-
toinneista ja päättäjät oli-
vat yhtä mieltä siitä, että 
kaupunkilaisilla on oike-
us tutustua alueen kehit-
tämiseen. Syöte elää mat-
kai-lusta ja luonnossa 
urheilevien ihmisten tyy-
tyväisyydestä, joten toimi-
vaa työllistäjää ja paikallis-
ta yritystoimintaa tukevia 
hankkeita on syytä tukea ja 
pitää myös esillä kaupun-
kilaisten keskuudessa.

Vesa Riekki arveli, että 
tällainen retki kannattaa 
järjestää vuosittain ja hiih-
toloma-aika olisi sopiva 
ajankohtana. 

Eero Oinas-Panuma piti 
retkeä oikein onnistunee-
na. Kun käy paikan pääl-
lä, niin voi itse nähdä kuin-
ka asiat hoituvat. Syöte on 
vetovoimatekijänä erittäin 
suuri. Se vie koko Pudas-
järveä eteenpäin, hän tuu-
masi.(jk)

Ravintola Pärjänkieva-
riin on tulossa esiinty-
mään lauantaina 31.3 
Mustana Band–yhtye. 
Latino rockin kunin-
kaan Carlos Santanan 
ikivihreitä versioivia 
yhtyeitä ei ole Suomes-
sa aikaisemmin juuri 
nähty. Oululainen Mus-
tana Band tarjoaa tähän 
virkistävän poikkeuk-
sen. Vuoden 2006 lopul-
la alkunsa saanut 11-miehinen 
kokoonpano syntyi rumpa-
li Ari Mustosen pitkäaikaises-
ta haaveesta soittaa Santanan 
kappaleita suurella kokoon-
panolla. Osaavista oululais-
muusikoista koottu orkesteri 
suorittikin ensiesiintymisen-
sä vuoden 2007 alkupuolella 
ja on jatkanut keikkailua siitä 
asti saavuttaen vankkaa nimeä 
Pohjois-Suomessa. 

 Perinteisen rockbändin kat-
tausta on vahvistettu puhallin- 
ja rytmisektioilla, jotka laajen-
tavat yhtyeen soundin uusiin 
sfääreihin ja antavat kappa-
leille aimo annoksen laajem-
paa tulkintaa. Lattarimausteet 
siellä täällä elävöittävät koko-
naissointia ja täydentävät lau-

Tulossa ainutlaatuinen musiikkielämys Syötteelle

luso-
listien Junnu Sippolan ja Nina 
Valkaman yhteispeliä. Yhtyeen 
soundi onkin muhkea ja erot-
tuu edukseen, onhan muusi-
koitakin kaksinkertainen mää-
rä useampiin muihin yhtyeisiin 
verrattuna.  

Yhtye on keikkaillut koko 
olemassaolonsa ajan tasaisesti 
Pohjois-Suomessa esiintyen eri-
laisissa tapahtumissa, festivaa-
leilla, yksityistilaisuuksissa sekä 
ravintoloissa. Keikkojen tavara-
merkiksi on alusta asti muodos-
tunut tiukan soitannan lisäksi 
ennen kaikkea railakas, tanssit-
tava meininki: lattarirock me-
nee lantioon kuin varkain eikä 
keikoilla synkistellä lavan kum-
mallakaan puolella. Santanan 

klassik-
kojen lisäksi ohjelmisto koos-
tuu rockin ikivihreistä, jotka 
on sovitettu suurelle yhtyeel-
le. Mustana onkin ennen muu-
ta livebändi, jonka keikat ovat 
keränneet laajan ja uskollisen 
kuulijakunnan sekä vankan 
esiintyjän maineen.  

Yhtye koostuu pitkän linjan 
muusikoista joilla on taustal-
laan useita eri kokoonpanoja 
vuosien varrelta. Kokemuksen 
tuoma varmuus mahdollistaa-
kin kokonaisvaltaisen live-elä-
myksen tarjoamisen. Musta-
nan keikoilla ei murjoteta, siitä 
lattaripainotteinen tanakka 
rock pitää huolen.

Pekka Kimpimäki

TYÖKESKUKSEN
PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Työkeskuksessa Kauralantie 3

Torstaina 29.3.2012
klo 10:30-14:30

Myytävänä myös kahvia ja pääsiäispiirakkaa!
Arvonnassa autonpesu ja työkeskuksessa

tehtyjä tuotteita! Tervetuloa ostoksille!
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Profin Oy:ssä toteutettiin su-
kupolvenvaihdos yrityksen 
35-vuotisjuhlapäivänä per-
jantaina 16.3. Martti ja Pirjo 
Haapalan vuonna 1977 pe-
rustaman yrityksen vetovas-
tuu siirtyy toteutetun yri-
tysjärjestelyn myötä Martti 
Haapalan veljenpojalle Mik-
ko Haapalalle. 

Mikko Haapala (31 v, 
KTM) aloittaa 1.4.2012 yhti-
ön toimitusjohtajana ja pää-
osakkaana. Aiemmin hän on 
toiminut Keskon palveluk-
sessa, viimeisimpänä K-ci-
tymarket Oy:n Pohjois-Suo-
men aluemyyntijohtajana. 

-Tutustuessani yhtiöön ja 
alan markkinoihin on tullut 
hyvin selkeästi esille kuinka 
suuri merkitys eri sidosryh-
millä on ollut juuri Profinil-

Profin Oy:llä sukupolven vaihdos:
Veljenpoika Mikko Haapala yrityksen jatkajaksi

le. Tätä yhteistyötä on hieno 
lähteä jatkamaan ja edelleen 
kehittämään, kertoi Mikko 
Haapala. 

Yrittäjäksi lähteminen on 
ollut Mikon mielessä jo pie-
nestä pitäen. Sitä kuvaa hy-
vin se, että nuori poika tila-
si itse tienaamillaan rahoilla 
Kauppalehden jo ennen rip-
pikouluikää. Mikko Haapala 
asuu perheensä kanssa Ruu-
kissa. 

Martti ja Pirjo Haapala 
jatkavat yhtiön osaomistaji-
na. Siirtymäkauden jälkeen 
Martti jää pois päivittäisestä 
työstä keskittyen tuotesuun-
nitteluun ja strategiseen ke-
hittämiseen hallitustyösken- 
telyn kautta. Pirjo tulee kes-
kittymään jatkossa perhee-
seen, lapsenlapsiin ja mu-

siikkiharrastukseen. 
-Haluan jo tässä vaiheessa 

kiittää kaikesta yhteistyöstä 
mitä vuosikymmenien aika-
na on ollut. Vuosiin mahtuu 
todella paljon mielenkiintoi-
sia, haastavia ja palkitsevia 
tilanteita, joissa eri yhteis-

Panoraamakuva yhtiön 35-vuotisjuhlakahvitilaisuudesta.

Henkilökunnalle omistajanvaihdos kerrottiin yrityksen 35-vuotisjuhlakahvien yhteydessä. 
Mikko Haapala siirtyy Profin Oy:n toimitusjohtajaksi ja pääosakkaaksi huhtikuun alusta. 
Martti ja Pirjo Haapala ovat vetäneet yritystä 35 vuotta ja jatkavat vielä yrityksen osa-
omistajina. 

työkumppaneiden tärkeys 
on tullut esille, toteaa Mart-
ti Haapala. 

Profin Oy on tunnettu 
korkean tason puuvalmis-
teisista ikkunoista, ovista ja 
ulkoliukuovista. Yhtiön lii-
kevaihto vuonna 2011 oli vii-

si miljoonaa euroa työllis-
täen 45 alan ammattilaista. 
Tuotannosta yli 60 prosent-
tia menee vientiin, vaati-
viin erikoiskohteisiin. Yhtiö 
on panostanut vahvasti uu-
den ”5 in 1” – julkisivura-
kenteen kehittämiseen ja se 

tulee olemaan yrityksen sel-
keä tulevaisuuden painopis-
tealue. Yrityksen tuotanto-
laitos ja toimitilat sijaitsevat 
Pudasjärvellä sekä studiotila 
ja myyntitoimisto Espoossa.

Heimo Turunen

Lapselle ja nuorelle mielekäs 
harrastus tukee osallisuutta, 
yhdenvertaisuutta ja arjen-
hallintaa. Se on kuin panisi 
rahaa pankkiin tulevaisuu-
den varalle. Vanhempien ja 
eri toimijoiden velvollisuus 
ja tehtävä on tukea ja mah-
dollistaa erilaista harrastus-
toimintaa. Lapsen ja nuoren 
itsensä määrittelemä hyvin-
voinnin kokemus on todettu 
liittyvän sosiaalisiin suhtei-
siin sekä koulussa että kou-
lun ulkopuolella. Harrastus- 
ja kerhotoiminta kasvattaa 
lapsen ja nuoren sosiaalista 
pääomaa luontevalla tavalla.  
Näillä taidoilla on vaikutus-
ta mm. koulu- ja opiskelume-
nestykseen sekä työelämässä 
toimimiseen ja jaksamiseen 
myöhäisemmässä vaiheessa 
elämää.

Harrastus- ja kerhotoi-
minta mahdollistaa lapsel-
le ilon ja onnistumisen ko-
kemuksia, jotka tukevat 

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste tiedottaa
itsetuntoa. Harrastuksen vi-
riämiseen tarvitaan kolme 
eri tekijää. 1. Lapsen ja nuo-
ren täytyy olla kiinnostunut 
kyseistä asiaa kohtaan. 2. 
Hänen täytyy saada onnis-
tumisen kokemuksia harras-
tuksestaan. 3. Harrastuksista 
täytyy löytyä tyydytystä lap-
sen ja nuoren omille sisäisil-
le tarpeille.

Jos lapsi tai nuori muo-
dostaa vapaa-ajallaan sosi-
aalisen verkoston pelkästään 
virtuaalisen todellisuuden 
varaan, voivat seuraukset 
olla traagisia (esim. Kau-
hajoki). Masennus, erilai-
set ja psyykkiset oireilut, 
lihavuusriski sekä toveri-
suhdeongelmat liittyvät ryh-
mäharrastuksien puuttumi-
seen. Harrastustoiminnalla 
on todettu olevan suojaava 
tekijä rikollisuutta ja päih-
teiden käyttöä vastaan. Har-
rastustoiminta edistää myös 
kokonaisvaltaisesti yhteisöl-

lisyyttä – yhteistoimintaa, 
verkottumista ja keskinäistä 
luottamusta.

Harrastamisen aloitta-
miseen, jatkamiseen ja lo-
pettamiseen on todettu vai-
kuttavan merkittävästi 
vanhempien asenne, kannus 
ja tuki. Lisäksi tässä proses-
sissa tulee huomioida kas-
vun tukemisen näkökul-
masta harrastustoiminnan 
luominen osaksi elämää 
mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa sekä erityisesti 
nuorten kohdalla vertaisryh-
män, kaveripiirin merkitys, 
joka voi olla joko harrasta-
miseen kannustava tai latis-
tava.

Nuorten tieto- ja neuvon-
tapalvelupisteestä kirjastota-
lon Suomi-kodilta saa tietoa 
kerho- ja harrastustoimin-
nasta Pudasjärvellä. Lisäksi 
palvelusta voi varata henki-
lökohtaisen tai perhekohtai-
sen neuvonta/palveluajan, 
jossa pyritään löytämään jo-
kaista kiinnostava harrastus 
tai etsitään yhdessä keino-
ja poistaa harrastetoiminnan 
aloittamisen/jatkamisen es-
teitä. Yhteystiedot Tarja Väi-
sänen, 040 526 2765, tarja.
vaisanen@pudasjarvi.fi

Tarja Väisänen

Pudasjärven seurakuntata-
lo kutsuu naisia viikonvaih-
teen tapahtumaan 24.-25.3. 
Pelottaako päivien tämän-
vuotinen teema ”Nainen 
Raamatun valossa”, luen-
noimaan kutsuttu koulu-
neuvos Raili Kemppainen?

- Eipä tietenkään. Lähtö-
kohtaisesti Raamattu tarjoaa 
naisille kokonaan myöntei-
sen näkökulman. Ei se pi-
mennä töppäilyjä eikä tor-
ju virheitä, vaan kertoo toki 
niistäkin reilusti, mutta silti 
tämä asetetaan sellaisiin ke-
hyksiin, joissa on mahdolli-
suus.

- Haluaisin omalta osal-
tani nostaa esiin Raamatun 

Nainen Raamatun valossa –naisten päivät

punaista lankaa. Jumalal-
la on unelma jokaiseen mei-
hin nähden. Hänen suuren-
moinen suunnitelmansa 
nostaa esiin ihmisen perus-
kysymykset ja ehkä perus-
tunteetkin, jopa surutyön ja 
kaikki pettymykset, vihan ja 
ilon, rakkaudenkin.

- Vaikka toimintaym-
päristö ja maantieteellinen 
ympäristö ovat kovin toi-
senlaiset kuin monia vuo-
situhansia sitten paimento-
laiskulttuurissa, ihmisyys ja 
ihmisen etsintä, kaipaus ja 
peruskysymykset ovat sa-
mat. Pohjakosketus elämi-
sen arkeen - sitähän Raa-
mattu korostaa, mutta tässä 

korostuksessa ja ihmisiä ku-
vatessaan Raamattu väläyt-
tää toivon näköalan kuten 
kevätaurinko luo meissä 
uutta.

- Marianpäivä kutsuu siis 
kokoon. Näistenpäivät ovat 
siinäkin upea tapahtuma, 
että yhdessä ennättää ruo-
ka- ja kahvipöydässä rupa-
tella ja jakaa ajatuksia. Val-
miille on helppo tulla, tulipa 
ensimmäistä kertaa tai ties 
kuinka monetta.

Marianpäivän messu on 
sekin seurakuntakodilla. 
Messun toimittaa Kimmo 
Helomaa ja saarnan pitää 
Raili Kemppainen. (ht)

Raili Kemppainen on 
Naistenpäivien puhujana.
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Pudasjärven Näyttämö ry ja kansalaisopisto esittävät
Seppo Juhani Ruotsalaisen näytelmän

LOTTOPOTTI
kansalaisopiston Salikissa

Pe 23.3. klo 19.00  La 24.3. klo 18.00
Su 25.3. klo 15.00  La 31.3. klo 18.00

Ohjelmamaksu 10 €, työttömät ja lapset 8€
Lisätietoja Pentti Kuopusjärvi, puh. 0400-198385

120023 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
31.03.12 la 9.00-17.00  45 € AUDITORIO/Janne Ahonen
Kurssilla vielä tilaa, tiedustelut kansalaisopiston toimistosta.

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Oral Skills 3 op
13.04.-28.04.12  90 € AUDITORIO/Bryan Dopp
pe 17.00-21.00 ja la 10.00-15.00
Järjestetään kolmena viikonloppuna Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan 
13.-14.4.,  20.-21.4. ja 27.-28.4.2012. Ilmoittautuminen 29.3.2012 mennessä.

120012 PILATES-LAUANTAIT kevät la 11.00-12.30 31.3. ja 14.4.

120110 HUOVUTUSKURSSI
26.03.-14.04.12   20 €/10 € KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Ma 26.3. klo 17.00 info ja materiaalien tilaus, kurssikerrat pe 13.4. klo 16.00-
21.00 ja la 14.4. klo 11.00-17.00. Kurssi on jatkoa aiemmin keväällä järjestetylle 
huovutuskurssille. Uusia kurssilaisia otetaan mukaan. Kurssimaksu jatkajille 10 € 
ja alkajille 20 €. Ilmoittautuminen 23.3.2012 mennessä.

120089 HUUMORIA JA KAUNEUTTA PUUTARHAN SUUNNITTELUUN
12.04.-03.05.12 to 18.00-21.00  25 € 
KERAMIIKKALUOKKA/Hilkka Anttila
Kurssilla suunnittelemme hauskaa ja kaunista pieneen tai suureen puutarhaan. 
Suunnitella voi yhden ruukun istutuksen tai koko pihan. Viimeisellä kerralla teem-
me luonnonmateriaaleista kukka-astian. Ilmoittautuminen 2.4.2012 mennessä.

120037 TEKSTIILIVEISTOSPATSAS
20.-21.04.12  20 € KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi
pe 17.15-21.00 ja la 9.00-15.00
Valmistetaan tekstiiliveistospatsas joko sisälle tai ulos. esimerkiksi keiju tai enkeli. 
Ennakkoilmoittautuminen 12.4.2012 mennessä.

120045 PAJUKURSSI  HUOM! Kurssin alkamisaika muuttunut!
17.04.-08.05.12 ti 18.00-21.00  25 € KERAMIIKKALUOKKA/Seija Vuolanto

120047 POHJOLAN LINNUT 2
28.03.-16.05.12 ke 18.00-20.15  27 € NEUVOKKI/Markku Hukkanen
Kurssin lopussa tehdään linturetki lähiseudulle erikseen sovittavana päivänä. Kurs-
si sopii myös vasta-alkajille.

120049 KALASTUSVÄLINE- JA JOKIKALASTUSKURSSI
10.04.-22.05.12 ti 18.00-21.00  25 € 
KERAMIIKKALUOKKA/Mika Niskasaari
Valmistetaan perhoja ja opetetaan veden kalastustekniikkaa. Järjestetään myös 
omarahoitteinen kalastusretki. Yhteistyössä Pudasjärven Virkistyskalastajien kanssa.

120068 INTIALAINEN PÄÄHIERONTA
20.-21.04.12    25 € AUDITORIO/Terttu Kynkäänniemi
pe 18.00-21.00 ja la 10.00-14.00
Tule oppimaan intialaista päähierontaa, joka rauhoittaa mielen ja kehon. Opit mi-
ten voit hoitaa ja ”rauhoittaa” lastasi, nuortasi, kumppaniasi, ystävääsi. Sopii sekä 
naisille että miehille. Tule rohkeasti mukaan nauttimaan ja rentoutumaan.

120053 FACEBOOK-KURSSI SENIOREILLE
04.04.-18.04.12 ke 12.00-15.00  15 € ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Ilmoittautuminen 28.3.2012 mennessä.

120083 JÄRJESTELMÄKAMERAKURSSI
13.04.-04.05.12 pe 18.00-21.00  28 € ATK-LUOKKA/Liisa Pöllänen
Harjoitellaan digitaalisen järjestelmäkameran eri ominaisuuksien käyttöä. Oma 
kamera mukaan! Ilmoittautuminen 2.4.2012 mennessä.

120085 KUVAKIRJA
26.-28.04.2012  28 € ATK-LUOKKA/Liisa Pöllänen
to 18.00-21.00 ja la 11.00-17.00
Kuvakirjaohjelman käyttö, oman kuvakirjan suunnittelu ja koostaminen. Kurssille 
otetaan mukaan oma kannettava tietokone. Ilmoittautuminen 19.4.2012 men-
nessä.

120026 VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS järjestyksenvalvojille ja kaikil-
le kiinnostuneille
21.-22.04.12  27 € AUDIOTORIO/Janne Ahonen
Sisältö: voimankäytön perusteet ja lainsäädäntö, lievimpien voimakeinojen käyttä-
minen, puhuttamis- ja puolustautumisasennot, väistäminen ja torjunnat, irrottau-
tumistekniikat, hallinta- ja kipuotteet, turvallisuustarkastus, kuljetustekniikat sekä 
käsirautojen ja patukan käyttäminen. Ilmoittautuminen 13.4.2011 mennessä.

120030 ITSEPUOLUSTUSKURSSI
28.04.-05.05.12 la 11.00-17.00 25 € SALIKKI/Janne Ahonen
Ilmoittautuminen 19.4.2012 mennessä.

Tulossa....
Kansalaisopiston taide- ja taitoaineiden KEVÄTNÄYTTELY
kirjastossa
Avajaiset ti 10.4.2012 klo 18.00
Lasten ja nuorten kuvataidenäyttely Pudikissa toukokuussa.
Seuraa ilmoitteluamme!

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4
- sivistystoimisto
kurssi- ja osastosihteeri Tuula Haverinen 040 8266 431
osastosihteeri Irja Timonen 040 5088 490
- opettajat:
taide- ja taitoaineiden päätoiminen opettaja Liisa Pöllänen 050 432 9482
musiikin päätoiminen opettaja Reijo Kossi 0400 646 132
musiikin tuntiopettaja Lasse Aaltonen 040 8266 597
tuntiopettajiin saa yhteyden sivistystoimiston kautta
- opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta 040 8266 629

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi, kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Vastaava ohjaaja
Terveyspalvelut Edifa Oy
Pudasjärven yksiköt, Pudasjärvi

Terveyspalvelut Edifa Oy hakee Pudasjärvelle
vastaavaa ohjaajaa, eduksi kokemus tai koulutus
psykiatrisesta hoidosta. Vaaditaan AMK-koulutus.
Asiakkaita tällä hetkellä 14 kahdessa eri yksikössä.

Työ on päivätyötä.
Hakemukset 31.3.2012 mennessä
sähköpostitse ari.rapo@pp.inet.fi.
Puhelintiedusteluihin vastaa
Ari Rapo puh. 040 738 2908

Yhteystiedot  
Työpaikan osoite   Vanhatie 9, 93280 SYÖTE
Palkkaus  Yksityisen sos.alan tes:n mukaan
Työ alkaa   mahdollisimman pian
Työaika   kokopäivätyö
Työn kesto   yli 12 kuukautta
Haku päättyy  31.03.2012

Duhok Pizzeria Kebab hakee

tarjoilijaa
Ota heti yhteys käymällä paikan päällä, 
osoite Oikopolku 2 Pudasjärvi tai
soittamalla puh. 046 645 8640

Matkan hinta n. 500€ jäsen, 
perheenjäsen n.750€. 

Hinta varmistuu kun lähtijämäärä on tiedossa.
Ilmoittautumiset 31.3.2012 mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
puh. 040-7400 665 / Sirpa.

Pudasjärvellä toimivat met-
säalan ammattilaiset usko-
vat vahvasti siihen, että Met-
sä puhuu – Metsä tuottaa. 
Teeman ympärille he järjes-
tävät yhteisesti perjantaina 
23.3. klo 10-14. metsänomis-
tajille ja muille asiasta kiin-
nostuneille tarkoitetun Met-
säpäivän K-Supermarketin 
ja huoltamo Koillisparkin 
pihapiiriin. Viime vuoden 
vastaavan päivän kutsua 
noudatti arviolta tuhat met-
säasiasta kiinnostu-nutta ja 
etenkin aamupäivällä puu-
tavara-ajoneuvoilla rajatulla 
alueella oli jopa tungosta. 

Järjestäjänä toimii 15 eri 
Metsä- ja kaupanalan yri-
tystä ja yhtiötä, jossa esitteli-
vät päivän aikana omaa toi-
mintaansa. Kaikille tarjotaan 
kahvit, jota ovat keittämäs-
sä ja tarjoamassa Pudasjär-
ven Martat. Grillimakkaroita 
riittää myös kaikille paistet-
tavaksi tynnyrin puolikkaa-
seen tehdyllä nuotiolla. Ylei-
söä viihdyttää paikallinen 
Suopunki-yhtye hanuri- ja 
lauluesityksillä. Tilaisuudes-
sa on kutsuttu myös yläas-
teen 9-luokkalaisia Rimmin-
kankaan koululta. Kaikkien 
kävijöiden kesken arvotaan 
paikan päällä arpavoittoja. 

Päivän aikana on tapah-
tumapaikan vieressä klo 11 
ja klo 13 metsän maisema-
hakkuunäytös. 

Metsäpäivän järjestelyissä 
ovat mukana K-Supermarket 
Pudasjärvi, L&T Biowatti, 
Metsähallitus, Suomen Met-

Metsä puhuu – Metsä tuottaa -päivä

Metsäpäivän järjestämiseksi on pidetty useita neuvotteluja järjestävien organisaatioi-
den kesken. Metsähallituksella uudessa toimitalossa kokoontuneena Päivi Takkinen 
4H-yhdistys, Vilho Koivisto Pölkky Metsä, Eero Vierimaa Metsäkeskus, Vesa Simonen 
Metsähallitus, Juha Hänninen Metsä-keskus, Aimo Kaivorinne Stora Enso, Jorma Kou-
va Metsähallitus, Kyösti Hökkä Säätötuli Oy, Jussi Perttu Pudasjärven Metsänhoitoyh-
distys, Samuli Leppänen Metsäkeskus ja Pertti Nissi OSAO Taivalkosken yksikkö. 

Metsäpäivän yleisölle maistuivat viime vuonna grillimak-
karat, sillä niitä paistettiin päivän aikana 1300 kpl. 

säkeskus Pudasjärvi, Metsä 
Group, Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi, Oulun Seudun 
ammattiopisto Taivalkosken 
yksikkö, Pölkky Metsä, Stora 
Enso, Säätötuli, Vapo Oy, Pi-
en-konehuolto Keskiaho Oy, 
Bioklabi, Rautia K-Maatalo-
us Pudasjärvi, 4H ja Pudas-
järven kaupunki. 

Heimo Turunen

matkan Turkin Alanyaan 
4.10.-11.10.2012

Puu- ja erityisalojen 
amm.os.272 järjestää
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

KELLOT JA KORUT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

• Konttien vuokraus

• Uudis- ja 
  korjausrakentaminen

• Vaihtolava-auto nosturilla

• Jätevesijärjestelmät

LAHJATAVAROITA

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

kosmetologi senja 
 

  kasvohoidot  
  ultraäänihoidot    
  kestovärjäykset    
  ripsipermanentit 
  meikkaukset ja maskeeraukset 
  kampaukset 
  käsienhoidot 
  jalkahoidot 
  vartalohoidot 
  karvanpoistot 
 

  hieronta 
  intialainen päänhieronta 
  kuumakivihieronta 
 

  mikroneulaus 
 

  kynsistudio   
 

Kauneuskeskus Salotar 
Kauppatie 4 
p. 08-821595 
ma-la sop. mukaan,  
myös kotikäynnit 

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

 • 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

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

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

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

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.

Liikehakemisto on edullista imoitustilaa! 
Ota yhteys  040 1951 732 

Hallituksen vetämä kunta-
uudistus ja sen taustat oli-
vat kansanedustaja Tapani 
Töllin pääaiheita maanan-
tai-illan 12.3 tilaisuudessa 
Rimminkankaalla. Edellises-
sä hallituksessa kuntaminis-
terinä toiminut Tölli kertoi 
yhteistyön sujuneen hyvin 
Kokoomuksen ja muiden 
hallituspuolueiden kanssa. 
Kaikki olivat yksimielisiä 
siitä, että kuntien tilanne on 
kestämätön ja nykyisellään 
johtaa nykymenolla monis-
sa tapauksissa umpikujaan. 
PARAS-hankkkeessa pyrit-
tiin hakemaan tehokkaita ja 
ihmisläheisiä palveluratkai-
suja. Kuntaliitoksiakin teh-
tiin lähes sata, mutta kaikki 
ne pohjautuivat vapaaehtoi-
suuteen ja palvelujen tuot-
tamiseen taloudellisemmal-
la tavalla.

Kansanedustaja Tölli vieraili Pudasjärvellä
Hallituksen vaihtues-

sa Tapani Töllin kysyessä 
jatkomahdollisuuksia Ko-
koomuksen johto ilmoitti, 
että emme jatka enää näin, 
vaan hallitus hoitaa kunta-
uudistuksen uudella tavalla 
– ja ilman oppositiota. Sor-
ry, näin me olemme päättä-
neet. Tästä on käynnistynyt 
voimakas valtakunnallinen 
keskittämismylläkkä ja mie-
likuvituksellinen kuntakart-
taharjoitus.

Kaikesta vaahdosta huo-
limatta Tölli kehotti kun-
tia lausumaan mielipiteensä 
kiihkottomasti ja erittäin hy-
vin perustellen. Asia ei ole 
menossa siten, kuin pahim-
mat skenaariot on piirretty.

Keskustelun yhteydessä 
Tölliltä tiedusteltiin tulevan 
kauden julkisista rahoituk-
sista, nykyisen kuntaministe-

rin piilottelusta, maaseudun 
tyhjentämisestä jne. Keskus-
telu jatkui lopulle yhdeksää 
vilkkaana. Matkaevääksi Ta-
pani Tölli sai arvoitukselli-
sen kauniin paketin.

Puhetta tilaisuudessa joh-
ti Pudasjärven Keskustan 
kunnallisjärjestön uusi pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä, 
joka avauspuheessaan kerta-
si presidentin vaalien tilan-
teen, kannusti osallistumaan 
tuleviin kunnallisvaaleihin 
ja kertasi keskusta-aatteen 
perimmäiset kysymykset.

Tilaisuuden lopuksi 
muistettiin keskustan kun-
nallisjärjestön edellistä pu-
heenjohtajaa Jouni Piriä 
ansiokkaasta puheenjohta-
juusjaksosta.  

Jari Jussila

Mari Kälkäjä piti ensim-
mäisen julkisen puheensa 
Keskustan kunnallisjärjes-
tön uutena puheenjohtaja-
na Tapani Töllin puhe- ja 
Keskustelutililaisuudes-
sa Rimminkankaan koulul-
la. Kuva Pudasjärvi-lehden 
arkisto. 

Jouni Piriä muistettiin puheenjohtajuusjaksosta ja Tapani 
Tölli kertoi ajankohtaisia Eduskuntakuulumisia. Kuva vii-
me vuoden Eduskuntavaalien tilaisuudesta torilla. 
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MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu 
on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuval-
linen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista). 

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

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

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

PURKUOSIA

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

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

KUVAUSPALVELUJA

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

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

TAKSEJA

KONEELLISTA
PUUNKORJUUTA

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PuDasJärVI

METSÄPESÄLÄ OY

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769
040 576 4537

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

Teemme

sivunvalmistukset

omakustannus-kirjoille,

yms. tuotteille

Ota yhteys

0400 385 281

Heimo / Pudasjärvi-lehti

SIVUNVALMISTUKSET

VW Transporterin kesärenkaat 
vanteineen. 205/65 R16, 200€. 
0400-313 002

3-istuttava levitettävä nahka-
sohva. Tosi siisti. 80€. 044-
5828 736

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte  |  www.syotecaravan.fi

CARAVAN

VIIHDY JA NAUTI
PÄRJÄNKIEVARISSA

PÄRJÄNKIEVARIN JA
SYÖTECARAVANIN OHJELMAA

Pärjänkievari avoinna: 
Ma-To 19.-22.03. 10.00 – 16.00

(keittiö 11.00 – 16.00)

Pe 23.03. 10.00 – 02.00
(keittiö 11.00 – 22.00)

Karaokeilta Legendassa

La 24.03. 10.00 – 02.00
(keittiö 11.00 – 22.00)

Fazer-KarkkiBingo klo 18 
alkaen

Karaokeilta Legendassa

Su 25.03. 10.00 – 16.00
(keittiö 11.00 – 16.00)

JokeriPokeriBox TaikaShow
klo 13. Lippu 6 €

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

Eläkeläiset ry:n Jokilaakso-
jen aluejärjestön Talvipäivän 
viettoa Kuivasjärven Auran 
majalla suosi mitä ihanteelli-
sin sää. "Eipä kehtaa parem-
paa säätä toivoakaan", oli mo-
nien mielipide.

Kaunis sää sekä luonnol-
lisesti perinteinen tapa oli 
houkutellut yhdentoista pai-
kallisyhdistyksen kilpailijoi-
ta kilpahiihtoon ja satakun-
ta muuta vapaamuotoiseen 
sauvakävelytempukseen. Li-
säksi tietenkin vankka joukko 
ilman välineitä kannusti in-
nokkaasti.

Perinteisesti kilpailijoita 
oli kaikkiaan viidessä sarjassa 
ja vanhimmat yli 80 vuoden 
sarjassa. Runsaslukuisin oli 
miesten yli 65-vuotiaitten sar-
ja. Lisäksi luonnollisesti vies-
tit kolmimiehisin joukkuein.

Reipas kilpailuluonne säi-

Eläkeläisten hiihdot 
Kuivasjärvellä

lyy aina vaan ja sijat ratkesi-
vat jälleen jopa vain yhden 
sekunnin aikaerolla. Kuivas-
järven Aura hoiti mallikkaas-
ti kisajärjestelyn ja muonituk-
sen noin 150:lle Talvipäivän 
viettäjälle.

Veikko Meriläinen

Tulokset:
N yli 65 v. 2 km: 1) Hilkka 
Tihinen, Pudasjärven eläkel. 
13.04.
N yli 70 v. 2 km: 1) Eila In-
kinen, Pudasjärven eläkel.  
10.14; 
M yli 65 v. 3 km: 1) Aarno 
Rajaniemi, Oulaisten eläkel. 
12.07; 7) Paavo Tihinen, Pu-
dasjärven eläkel. 18.32.

M yli 80 v. 2 km: 1) Eero 
Hirvonen, Oulunsalon elä-
kel. 10.43; 2) Aarne Latvajär-
vi, Pudasjärven eläkel. 10.55; 

Cosina 4000S järjestelmä ka-
mera, laukku ja salama (ei 
digi),hp. 100 e/tarjous,
lisäksi Samsung digipoksi kaa-
peli tv. hinta 30 e/tarjous,
kunnossa molemmat, puh. 040 
756 2013.

Syötteellä oli talven ensimmäinen suvikeli perjantaina 16.3. 
Lahja Simonen rakenteli lumiukot Pytkynpirtin asiakkaiden ja 
myös omaksi ilokseen. 

Talven ensimmäinen suvi

Ammattitaitoista ALUMIININ tig-
hitsausta 17 vuoden
kokemuksella.

Puh. 0400 763 954
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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!

–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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjiä:

• 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 siemen- 
ja ruokaperunaa !

Nyt varhaisperunat
kasvamaan!

Seuraavilla toreilla
To 22.3.

Taivalkoski
klo 11.30-12.30

Pudasjärvi
klo 14-16.30

Metsäruoka Oy

INNOSTU ITSESTÄSI JA
OSAAMISESTASI!
HYPYT - Hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke järjestää 
infotilaisuuden hyvinvointipalveluyrittäjille, fysioterapeuteille, vaihtoehtohoito-, 
jalka- ja kuntohoitajille sekä muille asiasta kiinnostuneille
ma 2.4.2012 klo 18-21 Pudasjärvellä, Pohjantähti, Teollisuustie 1
 
HYPYT-hankkeen esittely, projektipäällikkö Leila Junttila
Luentotyöpaja:
 Menestyksen herkkupaloja, yrittäjävalmentaja Kaija Virho
 Laadulla menestykseen, laatuneuvoja Soila Hiltunen
Ennakkoilmoittautuminen ja erityisruokavaliot ma 26.3. mennessä ProAgria Oulu, 
08 316 8611 tai anne.kipina@proagria.fi
Lisätietoja: projektipäällikkö Leila Junttila, 040 514 1365, leila.junttila@proagria.fi 
tai www.proagriaoulu.fi/hypyt
 Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO 
SARASSA

Toritie 2

pe 23.3. klo 10-17

UUDET 
KONEET
alk.125€

VANHAT VAIHDOSSA!

Esittelyssä	mukana	
suositut	koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, Postiaukio

040 544 1009

TARJOUS!
Pikahuolto 25€

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: Sunnuntaina 1.4. 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.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Seija ja Arvo Siurualla 
Kokkokylässä ke 21.3. klo 19.00.
Avoimet ovet Neli-Iikkalassa: pe 23.3. 9-14 Neli-Iikkalassa, kauppatie 17.
Tanssiorkesteri Vaudeville: la 24.3. Hotelli Iso-Syötteellä.
Leijonakisat: la 24.3. Hiihtokeskus Iso-Syötteellä.
Alamäki Sprint: la 24.3. Pikku-Syötteellä.
Vielä virtaa-päivä: ti 27.3. klo 10:30 Sarakylän koululla.
Kutsu yrittäjille keskustelemaan teollisuustila-asioista: ke 28.3. 17-19 
kulttuurikeskus pohjantähdessä.
Syötehiihto la 31.3. klo 9 Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ilm. 30.3. mennessä 
Heino Ruuskanen.

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

Erotic-ilta Kurenkoskessa
Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa riittää taas lauantaina 
säpinää, kun tutuksi tullut 
erotiikkailta järjestetään. 

Paikalla on tuttuun ta-
paan rockari, joka soittaa 
musiikkia, sekä Hot Shot 
Girl Jira, joka kiertelee baa-
rissa myyden samalla ”kuu-
mia” shotteja.

Esiintyjinä heidän lisäk-
seen ovat Ms Safyra, sekä Mr 
Henrik, jotka eivät takuulla 
jätä ketään kylmäksi.

Illan lippu maksaa 12€.

TUKI-INFO VILJELIJÖILLE 2012 
torstaina 29.3. Pudasjärvi, Kehittämiskeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1
- klo 10.00-11.00 MTK Pudasjärven kevätkokous = MTK järjestää erillisenä
- klo 11.00-14.30 hankkeiden järjestämä tuki-info

-  torstaina 19.4. Taivalkoski, Hotelli Herkko, Taivalvaarantie 2
- tarkempi ohjelma www.proagriaoulu.fi/ympäristoagro 
- ennakkoilm. ti 10.4. mennessä ProAgria Oulu, 08 316 8611 tai anne.kipina@proagria.fi  
Yhteistyössä: ProAgria Oulun YmpäristöAgro II ja MTK Pohjois-Suomen Maaseutuelinkeinojen kehittämisen 
tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointi-hanke, ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa, kuntien maaseututoimi
Katso tarkempi ohjelma: www.proagriaoulu.fi -> Ajankohtaista -> Koulutukset ja tapahtumat
Pääkohderyhmä: Viljelijät ja neuvontaa antavat tahot
Tervetuloa! Vapaa pääsy - Kahvitarjoilu

TIETOISKU VALVONNAN VARALLE  
 – täydentävien ehtojen noudattaminen ja valvonta

Siihen aikaan, kun jääkaap-
peja ja pakastimia ei vielä 
ollut, lihan säilömiseen oli 
keksitty useita tapoja. Suo-
laaminen lienee ollut yksi 
yleisimmistä keinoista. Sa-
vustaminen jatkoi huomat-
tavasti säilymisaikaa. Suo-
laaminen ja kuivattaminen 
kevättalven ahavatuulissa 
oli varsin suosittu. Vielä ny-
kypäivänäkin savustaminen 
ja lihan kuivattaminen on 
säilyttänyt asemansa.

Seinäkuivaliha, ilmakui-
valiha tai vain kuivaliha voi-
daan valmistaa hirvenlihasta 
poronlihasta tai nautaeläi-
men lihasta. Lampaan lihaa-
kin on kuivattu, jopa sianli-
haa. Erityisen hyvää kuuluu 
muinoin olleen salakaade-
tun hirven kuivaliha.

Kuivattavaksi aiottu liha 
leikataan noin 200-300g sui-
kaleiksi pitkin lihassyitä. Sui-

Nyt on se aika! lihat kuivumaan

Kipinässä Närhen talossa Eero Kipinä laitta-
massa lihoja kuivumaan ahavatuulten riepo-
teltavaksi. 

kaleen paksuus on 3-5 cm. 
Lihat suolataan merisuolalla 
lioksessa, jonka suolapitoi-
suus on 8-10 prosenttia. Li-
hat annetaan suolautua 2-3 
vuorokautta lihasuikaleiden 
koosta riippuen.

Lihat ripustetaan tuuli-
seen, aurinkoiseen tai mie-
luimmin varjoiseen paik-
kaan. Lihat suojataan 
verkolla oravien ja tiaisten 
varalta. Paras lihojen kuiva-
tusaika on helmikuusta huh-
tikuun puoliväliin.  Hyvillä 
ahavatuulilla lihojen kypsy-
minen kestää 3-4 viikkoa. 
Mieltymyksen mukaan lihat 
voi jättää hieman pehmeäk-
si tai kuivattaa aivan kovak-
sikin. Kuivatuksessa lihojen 
paino putoaa noin puoleen, 
joten kuivalihaa voidaan sa-
noa 200 prosenttiseksi lihak-
si.

Kuiva liha säilyy kesällä-

kin viileässä varjoisessa pai-
kassa, pakastimessa vuosi-
kausia.

Mikä onkaan suurempi 
nautinto kesäisellä kalareis-
sulla istuskella nuotiolla ja 

leikkailla paperin ohuita sii-
vuja suolalihasta ruisleipä-
kannikan päälle ja hörppiä 
päälle nokipannukahvia.

Matti Vuolteenaho
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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

Puh. 040 756 4523

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!

1-2 miestä + 
kuorma-auto

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

PuDasJärVI
  
asemaKaaVaehDOtus NähtäVäNä

Asemakaavan muutos koskee Hulhavanahon asemakaavan 
kortteleita 1-13 ja Luokkavaaran asemakaavan kortteleita 13, 
32-42 sekä niihin rajoittuvia virkistys-, katu- ja maa- ja met-
sätalousalueita sekä Iso-Syötteen asemakaavaan sisältyvää 
virkistysaluetta. Asemakaavan laajentaminen koskee tiloja 
RN:ot: 23:56, 55:55, 55:1, 55:10, 55:14 ja 55:49. Asemakaa-
van muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Hulhavana-
hon asemakaavankorttelit 1-24 ja 31-48 sekä niihin liittyvät 
virkistys-, vesi-, katu-, ja maa- ja metsätalousalueet.

Kaavahankkeen tavoitteena on luoda laadukas virkistysalue 
Luppoveden ympäristöön sekä tehostaa ja parantaa järveä 
ympäröivien loma-asuntoalueiden toteuttamismahdollisuuk-
sia. Kaavoitettava alue rajautuu likimäärin alueelle Syöteky-
läntie, Syötetie, Pärjänkievarintie, Pärjänjoentie, Svantentie 
risteys. Aluetta on myös Pärjänjoentien pohjoispuolella. Yksi-
tyisten maiden osalta kaavoitus perustuu osittain maankäyt-
tösopimuksiin.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 23.3. - 
23.4.2012.
 
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä inter-
netissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on 
oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti osoit-
teeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 
(PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla kirjaamo@pudas-
jarvi.fi. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä-
oloajan päättymistä

Asemakaavoituksesta antavat lisätietoja Pudasjärven kau-
pungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 08 587 553 
08 ja AirIX Ympäristö Oy:ssä arkkitehti Riitta Yrjänheikki, puh. 
010 241 46 20.

Pudasjärvellä 14.3.2012 
Kaupunginhallitus

Moni alakouluikäinen on kertonut eri yhteyksissä, että kaipaa mu-
kavaa yhdessä tekemistä ja turvallisen aikuisen läsnäoloa ehkä vä-
lillä vähän yksinäisiltä ja pitkiltä tuntuviin iltapäiviin. Töissä olevat 
vanhemmat kun
tulevat usein kotiin myöhemmin kuin lasten koulut ja mahdolliset 
koulujen kerhot loppuvat.
 
Nuorisopalveluissa helmikuussa aloittaneet työntekijät Päivi Oja-
la ja Saila Niskala ovat tarttuneet tähän tärkeään asiaan ja lasten 
toiveeseen.

Maanantaina 26.3. aloittaa kirjastotalon Suomi-kodilla 8-10-vuotiai-
den tyttöjen ja poikien avoin, liikuntapainotteinen lasten toiminta-
ryhmä. Ryhmä toimii päivän aikana kahdessa jaksossa siten, että il-
moittautua voi vain 
yhteen 2 tunnin ryhmään päivän aikana. Ilmoittautuminen ohjaajil-
le pe 23.3. mennessä. 
 
Ryhmätoiminnan jaksot ovat maanantaista torstaihin klo 12-14 ja 
14-16 sekä perjantaisin klo 11-13 ja 13-15. Jokaisella kerralla on 
teemallinen osio (esim. kädentaidot, musiikki, luonto) sekä liikun-
taa jossakin ryhmäläisten haluamassa muodossa, esim. ulko- ja sisä-
leikit, uiminen. Ryhmässä lapset valmistavat välipalan, joka on mak-
suton.

Toimintaryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä max. 15 las-
ta. Ilmoittautua voi yksittäisiin viikonpäiviin tai koko viikolle. Ryhmä 
toimii toukokuun loppuun saakka. Toimintaa voi jatkaa kesäkuussa 
osallistumalla nuorisopalveluiden avoimiin leiripäiviin. Niistä ilmoi-
tetaan myöhemmin.

Ryhmäläiset tulevat tekemään yhdessä sovittuna toukokuisena 
viikonloppuna liikuntapainotteisen koko perheen kevätretken.

Ilmoittautuminen  ryhmäohjaaja Päivi Ojala, 040 5691324
  ryhmäohjaaja Saila Niskala, 044 3600923

Lisätietoja  vapaa-aikaohjaaja / nuorisopalvelut
  Tarja Väisänen, 040 5262765

LASTEN TOIMINTARYHMÄT

Pudasjärven kaupungin vuoden 2012
KULTTUURI-, LIIKUNTA – ja
NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET                                                                                   
julistetaan haettavaksi pe 13.4.2012
mennessä

                                              
Kulttuuritoimi:
1. Haettavana ovat yleis- ja kohdeavustukset yksittäisille 
taiteentekijöille sekä yhteisöille.
2. Lisäksi jaossa ovat kulttuuritoiminta-avustukset sivu-
kylien kulttuuritoimintaan.

 Liikuntatoimi:
1. Liikuntatoimen perusavustukset
2. Sivukylien liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset

Nuorisotoimi:
1. Haettavana ovat yleis- ja kohdeavustukset nuoriso-
seuroille, yhteisöille ja vapaille toimintaryhmille.

 
Hakemuskaavakkeita saa Kulttuuritoimistosta
Lukiontie 4, Liikunta ja nuorisoavustukset
Puikkarista sekä Pudasjärven kaupungin 
internetsivuilta: www.pudasjarvi.fi palvelut/lomake-
palvelu.

Hakemukset osoitteeseen:
Kulttuuriavustukset
PL 10 Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi
Liikunta avustukset
Puikkari Tuulimyllyntie 4 93100 Pudasjärvi
Nuorisoavustukset
Nuorisotoimisto Tuulimyllyntie 4 93100 Pudasjärvi

Tiedustelut:
Tarja Väisänen, nuorisotoimi 040 5262 765
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi

Laakkonen Sampo, liikuntatoimi 040 5856227
sampo.laakkonen@pudasjarvi.fi

Tolonen Birgit, kulttuuritoimi 040-5856229
birgit.tolonen@pudasjarvi.fi
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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


