
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 4.4.2012

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 5.4, to 19.4, to 26.4.

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

BasicXL optinen
langallinen hiiri USB

Orkio
kännykkäkotelot

Philips monitoimi-
muotoilija 6 osaa

Microsoft Office 
Home and Student 

2010

119,-
1:lle koneelle

3:n koneen 

kaupan päälle office 2010 
käyttöopaskirja

139,-

Riista/valvontakamera

HP 635 Kannettava

(norm. 319,-)

369,-

- 15,6” LED
- 500GB kiintolevy

269,-
39,-

(norm. 45,-)

1:n koneen Business

249,-

Kaikki pelit ja 
pelitarvikkeet

- 10 %

9,90,-

- 4 GB keskus-
muisti

- Windows 7
- HDMI

7,90,-
- myös yökuvaus

- SD-kortti-
paikka

- multimedia-
viesti- ja sähkö-

postiviestilähetys

- SG550M-8M
- 8MP kamera 

(myös videokuvaus)

Philips
akkukäyttöinen
kotiparturisetti

45,- tarjous voimassa 4.4.-11.4.

alk. 

Kiertävä kirppis
torilla to 5.4.

-Verenpaine, - sokeri, hemoglobiini,
 -CRP (tulehdusarvo), PEF (uloshengityksen huippuvirtaus),
 -kolesteroli (kokonais)
- eritelty: (HDL hyväkol.+LDLhuonokol.+trigly (paastoarvo= ravinnotta 
12 tuntia, korkeintaan lasi vettä.)
 -keliakia ja helicobakteeritesti
- kehon rasvaprosentti (ulkoinen rasva)

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

Avoinna: ma – pe 9.00 – 16.45
la 10.00 – 14.00

puh. 040-524 2545

Kehonkoostumusmittaus (paino, rasva% , lihas ja luumassa% vesi% sisäelin-
rasva, kehon fyysinen ikä), Koostumusmittaukseen tulijat miel. 11 jälkeen. 
Tervetuloa testaamaan arvosi!

Terveydenhoitajan mittaukset
To 12.4. klo 9-16

Päivän huipputarjous :
Redasin punariisivalmiste

19,90
120kpl (26,50)

Lippu 12€ sis. ep.

Perjantai 6.4.

Lauantai 7.4.

Lippu 10€ sis. ep.

auki 24-04

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

PUBISSA KARAOKE

WinttiÄSSÄTa´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01
to 15-02 • pe-la 12-04

su 12-18

Lippu 4€ sis. ep.
Nyt meiltä saa

lounasta arkisin klo 11-14!

ANNE SIMONEN
auki 24-04

PUBISSA KARAOKE
Wintti

Lippu 4€ sis. ep.

Tulossa20.4. Souvarit
22.4. Kati Poijula ja Carlos

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

WILHELM PERINTEINEN 
GRILLIMAKKARA 400g

JA GRILLIPIHVI 320g

BANAANINMAKUINEN
KAHVIKAKKU 500g

GRILLIMAUSTETTU
BROILERIN FILEELEIKE

520g

NATURELL BROILERIN 
FILEELEIKE 360g

VAHAKANKAISSA
UUDET KUOSIT

PÄÄSIÄISTIPU

PÄÄSIÄISLIMPPU
500g

KEVÄTPITKO
410g

BEN JA DORA YLLÄTYSMUNAT

LEAF YLLÄTYSMUNAT

AMEFA 24-osainen
ATERINSETTI

2 TÄKKIÄ & 2 TYYNYÄ

4,99pkt

4,99pkt

2,49pkt

1,29pss

7,90kpl

2,90pitko 3,99m 2,-4 kpl

25,-

36,90
2,-4 kpl

4,-2 kpl

HOX! PÄÄSIÄISEN AUKIOLOT
Pitkäperjantai 6.4. 11.00-18.00
Lauantai 7.4.   9.00-18.00
I Pääsiäispäivä 8.4. 11.00-18.00
II Pääsiäispäivä 9.4. 11.00-18.00

yht.

nro 14 2012

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Huonekaluliike
Heikkilä 50v. s.3

Ali Lahcen Elaabel 
nälkälakossa s.6 
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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

Kristus elää!
Kevään edetessä ja luonnon herätessä eloon kristi-
tyt itse elävät kirkkovuoden suurinta juhlaa. Vapahta-
jan kärsimystietä seuraten saamme herätä kohta pää-
siäisen riemusanomaan: Kristus nousi kuolleista, hän 
voitti kuolemallaan kuoleman. Vaikka murhe on suu-
ri ymmärtäessämme Jeesuksen Kristuksen kärsimyksen 
johtuvan meistä ja syntisyydestämme – rakkaudetto-
muudestamme ja itsekkyydestämme, me saamme sil-
ti iloita siitä, että Jeesuksen uhritien perimmäinen syy 
on sielujemme pelastuksessa. Jumala antoi Kristuksen 
kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet 
kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Tätä 
on todellinen rakkaus, jota Taivaan Isä tuntee lapsiaan 
kohtaan.  Jumalan voima ja rakkaus on kuolemaa suu-
rempi. Hänen armonsa on syntiä suurempi.

Siispä vaikka saatamme joskus tuntea syntitaakkam-
me lähes ylivoimaiseksi kantaa, saamme juuri Kristuk-
sen sovitustyöhön vedoten huudahtaa Paavalin tavoin: 
Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syn-
tisiä, joista minä olen suurin. Synti suuri surkia särkee 
suhteemme Jumalaan ja lähimmäisiimme, mutta Kris-
tuksen ristinkuolema ja hänen riemullinen ylösnouse-
muksensa tarjoavat meille elävän toivon syntien anteek-
siantamuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Me elämme 
yksin laupeudesta ja armosta, niiden varaan saamme 
heittäytyä ja iloita tästä suuresta pääsiäisjuhlasta. Kris-
tus on totisesti ylösnoussut! Hyvä Paimen johtaa meitä 
sanassaan kohti Taivaan ikuista pääsiäisjuhlaa, tämä ai-
nutkertainen elämämme on pyhä matka kohti sitä. Me 
vaellamme riemuiten siitä, että vielä kerran meidän kai-
pauksemme täyttyy ja saamme katsoa ylösnoussutta 
Vapahtajaamme kasvoista kasvoihin. Toivotan itse kul-
lekin siunattua pääsiäisaikaa!

        Kimmo Helomaa
        Vs. kirkkoherra

Palmusunnuntaina vietettiin 
Liepeen pappilassa perhe-
tapahtumaa. Mukaan oli il-
moittautunut kolmisenkym-
mentä juhlijaa. Tapahtuma 
alkoi ulkona pyhäkoulu-
opettajien esittämällä draa-
malla Jeesus ratsastaa Jeru-
salemiin. Myös osallistujat 
pääsivät draamaan mukaan 
laulaen ja heiluttaen palmu-
noksia Jeesuksen saapuessa 
aasilla ratsastaen.

Draaman jälkeen siir-
ryttiin sisätiloihin, jossa oli 
seurakunnassa työharjoit-
telua suorittavien OSAO:n 
matkailulinjan oppilaiden 
Suvi Valkolan ja Henna Il-
likaisen pääsiäinen -nukke-
teatteri. Sen jälkeen pääs-
tiin paistamaan makkaraa, 
kahvittelemaan ja tekemään 
virpomisoksia.  Tapahtuma 
päättyi keppinukkien avulla 
satuesitykseen, jonka yhtey-
dessä saimme kaikki suum-
me makeaksi suklaan ma-
kuisilla pääsisäismunilla.

Sinikka Luokkanen
kuvat Heimo Turunen

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

Pajunoksia askarreltiin vir-
pomiseen. 

Pyhäkoulun opettajat esittivät palmusunnuntaina Liepeen pappilassa draaman, jossa 
Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Myös osallistujat pääsivät mukaan laulaen ja heiluttaen 
palmunoksia. 

Sisätiloissa Liepeen pappilan väentuvassa oli kahvitte-
lua, makkaran paistoa ja pääsiäinen –näytelmä. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen puffet-ruokailu, 
ravintolassa ohjelmaa klo 02 saakka.

Tervetuloa!
Hallitus

Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
perjantaina 20.4.2012 klo 19 
Hotelli Iso-Syötteellä Syöte

Pudasjärven Yrittäjät ry

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Ahtisaarna seurakuntakodissa 
ti 3.4. klo 19, Kimmo Helomaa, 
Keijo Piirainen.
Lapsityön pääsiäiskirkko kir-
kossa (huom. paikka) ke 4.4. 
klo 18, Jaakko Sääskilahti, Kei-
jo Piirainen, lapsikuoro.
Kiirastorstain messu seura-
kuntakodissa to 5.4. klo 19, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaak-
kola.
Kiirastorstain messu Saraky-
län kappelissa to 5.4. klo 19,  
Juha Kukkurainen, Keijo Pii-
rainen, Sarakylän kappelikuo-
ro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus seurakuntakodis-

sa pe 6.4. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Jukka Jaakkola.
Tuiran sekakuoro Tuike ja 
Pudasjärven kirkkokuoro 
esittävät Risto Ainalin Luu-
kas-passion pitkäperjantaina 
6.4. klo 18 Oulun Tuomiokir-
kossa. Tilaisuus on nähtävis-
sä myös internet-sivulla  osoit-
teessa virtuaalikirkko.fi.
Messu seurakuntakodis-
sa pääsiäispäivänä su 8.4. klo 
10, Jaakko Sääskilahti, Kimmo 
Helomaa,  Keijo Piirainen.
Sanajumalanpalvelus seura-
kuntakodissa 2. pääsiäispäi-
vänä 9.4. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Jukka Jaakkola.
Messu Korpisen kylätalossa 
2. pääsiäispäivänä 9.4. klo 13, 
Kimmo Helomaa, Jukka Jaak-
kola.
Ystävänkammaria ei ti 3.4. , ti  
10.4 ystävänkammari klo 12-
13.30 srk-talolla
Sauvakävelyä ei ole ti  3.4.  ti 

10.4. sauvakävelyilta klo 18 
Liepeessä. Voit tulla kävele-
mään porukassa ilman sauvo-
jakin. Kävelyn päätteeksi ilta-
pala ja –hartaus. Tervetuloa!
Lauantaina 14.4. klo 9-14 
RENKAIDEN VAIHTOA 
srk-talolla. Lastaa kesären-
kaat autoosi ja aja renkaiden 
vaihtoon. Hinta 10€, sisältä-
en pullakahvit. Tuotto ren-
kaiden vaihdosta Yhteisvas-
tuulle. Voit osallistua päivään 
myös työpanoksellasi. Ilmoita 
halukkuutesi diakoniatyönte-
kijöille 0400-866480/Leena tai 
040-1758597/Suvi.
”OTA TOIVOSTA KIINNI” 
Iin rovastikunnan syöpää sai-
rastavien ja heidän läheistensä 
hengellinen päivä Pudasjärvel-
lä Hilturannan leirikeskukses-
sa lauantaina 21.4. klo 10-15. 
Päivän hinta on 10€/aikui-
nen ja 5€/lapsi. Päivässä mu-
kana mm. sairaalapastori Mar-

ja-Leena Tahkola. Ohjelmassa 
mukavaa yhdessäoloa, hyvää 
ruokaa ja anteja arjessa jaksa-
miseen. Ilmoittautumiset kirk-
koherranvirastoon 08-8823100 
perjantaihin 13.4. mennessä
Kuuloyhdistyksen kerho seu-
rakuntakodissa ke 11.4. klo 
11.
Kirkkomusiikkinäytelmän 
harjoitus seurakuntakodissa 
ke 4.4.klo 19.00.
Lähetyksen kirpputori ke 
4.4.klo 10-13, myytävänä rah-
kapiirakoita.  Ensi viikolla ke 
11.4. ei ole kirpputoria.
Kuorot: eläkeläisten musiikki-
piiri ke 11.4. klo 13.
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen 
isossa kahviossa keskiviik-
kona 18.4.2012 klo 16.30. Ko-
kouksen asialista on yleises-
ti nähtävänä 3.4. – 18.4.2012 
kirkkoherranvirastossa, Var-

sitie 12, viraston aukioloaikoi-
na.Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on yleisesti nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 23.4. – 
23.5.2012 viraston aukioloai-
koina. Pudasjärvellä, maalis-
kuun 30. päivänä 2012. Arvo 
Niskasaari, kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja.
Rauhanyhdistys:  Pääsiäis-
seurat Sarakylän koululla su 
8.4 klo 12 ja 19. (A.Ronkainen, 
H.Saarela). Pääsiäislauluilta ja 
seurat Livolla Soile ja Pekka 
Törmäsellä pe 6.4 klo 18 (Timo 
Luokkanen). Pääsiäiseurat 
Hirvaskosken ry:llä su 8.4 klo 
13 ja 18 (Antti Lauhikari, Pek-
ka Lehto). Seurat Kurenalan 
ry:llä ma 9.4. klo 17 (Eero Illi-
kainen, Jukka Jaakkola).
Kastettu: Elida Maria Pelttari
Haudattu: Senni Ellen Vanha-
la 86 v, Esko Toivo Ylilehto 78 
v, Pertti Einari Keränen 63 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin 
varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tors-
taina 12.4.2012 klo 15.00 alkaen Pudasjärven Osuuspankin 
toimitalossa osoitteessa Toritie 1, Pudasjärvi.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä
mainitut varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat 
asiat. Lisäksi valitaan jäsenet osuuspankin hallinnon
jäsenten nimityksiä valmistelevaan toimikuntaan. 

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä
3. päivästä huhtikuuta 2012 alkaen pankin toimitiloissa 
osoitteessa Toritie 1, Pudasjärvi.

Osallistumisoikeus 

Jokaisella Pudasjärven Osuuspankin jäsenellä on oikeus 
osallistua osuuskunnan kokoukseen.

Kokouskahvit tarjoillaan pankin ruokalassa
kello 14.30 alkaen.

Pudasjärvellä  31. päivänä tammikuuta 2012.

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKKI 
Hallitus          

KUTSU VARSINAISEEN 
OSUUSKUNNANKOKOUKSEEN

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Huonekaluliike Heikkilä on 
toiminut Pudasjärvellä 50 
vuotta ja on tiettävästi Kel-
losepänliike Naamangan ja 
Pihlajan kukkakaupan jäl-
keen kolmanneksi vanhin 
toimiva yritys paikkakun-
nalla. Juhlapäivää vietetään 
4.4, jolloin huonekaluliik-
keen yrittäjät Ulla ja Tommi 
Heikkilä tarjoavat asiakkail-
le synttärikahvit. 

Huonekaluliike Heikki-
län perustivat 50 vuotta sit-
ten One ja Maija Heikki-
lä. Liike aloitti toimintansa 
Kauppatien varrella Fran-
salan talossa. Silloin kaupat 
tehtiin suurimmaksi osaksi 
kuvastoja katselemalla, jon-
ka jälkeen valitut huoneka-
lut tilattiin tehtaalta. Kym-
menen vuoden toiminnan 
jälkeen liike siirtyi Jukolan-
tien varteen Osuuspankin ta-
loon, jotka myöhemmin ovat 
tulleet tunnetuksi ravintola 
Amaretton tiloina. Vuodes-
ta 1986 lähtien huonekalulii-
ke on sijainnut omissa, noin 

Huonekalukauppaa Pudasjärvellä 50 vuotta

1200 neliön, tiloissa Rimmin- 
ja Tuulimyllyntien risteyk-
sessä Kuusamontien lähei-
syydessä. 

One Heikkilä siirtyi eläk-
keelle reilut 20 vuotta sitten. 

Maija Heikkilä jatkoi yritys-
tä vuosituhannen vaihtee-
seen saakka, jolloin liike siir-
tyi sukupolvenvaihdoksen 
kautta pojalle Tommille ja 
hänen vaimolleen Ullalle. 

Tommille kynnys yrit-
täjäksi lähtemiseen ei ollut 
korkea, koska hän oli ollut 
liikkeen toiminnassa muka-
na pienestä pitäen. Ulla taas 
oli ollut liikkeessä työssä 
vuodesta 1990, joten työ oli 
myös hänelle tuttua entuu-
destaan. 

Heikkilät kertovat huone-
kaluliikkeessään olevan laa-
jat valikoimat huonekaluja, 
toimistokalusteita, sisustuk-
seen liittyvää tavaraa sekä 
mattoja ja valaisimia. Myös 
markiisit, rulla- ja sälever-
hot kuuluvat valikoimiin. 
Kotimaisia edustuksia ovat 
muun muassa Laulumaa, 
Isku ja Masku. 

Liikkeessä on tehty tarvit-
tavat remontit ja uudistettu 
säännöllisesti. 

-Ajan hermolla on oltava 
jatkuvasti ja alan kehitystä 
seurattava, kertovat Ulla ja 
Tommi. 

-Kaupallisesti vilkkain 
aika on ollut yleensä syksy, 

kun uudet talot valmistuvat. 
Tosin talvirakentamisen seu-
rauksena uusien talojen ja 
toimistojen kalustaminen on 
jakaantunut enemmän ym-
pärivuotiseksi. Sisustamises- 
ta kiinnostus on lisääntynyt 
ja monille siitä on tullut tär-
keä harrastus, jota ovat lisän-
neet myös monet sisustuk-
sesta kertovat TV-ohjelmat. 

Asiakkaita on Pudasjär-
ven lisäksi lähikuntien alu-
eella. 

Ulla ja Tommi Heikkilän 
lisäksi yritys työllistää kaksi 
työntekijää sekä tarvittaessa 
kausityöntekijöitä. 

Heimo Turunen

Ulla ja Tommi Heikkilä ovat olleet yrittäjinä Huonekaluliike Heikkilässä vuosituhannen 
vaihteesta lähtien. Sitä ennen he olivat kumpikin liikkeessä työssä. 

Tutustu palveluumme www.rawar.net tai soita 040 1871 085

Haluatko yrittäjäksi?
Meiltä markkinoiden monipuolisin yrityspaketti

(perustamiset, kotisivut, verkkokauppa ym. palvelut)
Autamme myös taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita yrityksiä.

KANTASORMUKSET, RANNEKETJUT SEKÄ KAULAKETJUT OVAT TUOTTEITA, 
JOITA ENSISIJAISESTI OSTAMME. 

VOIMME MYÖS OSTAA RIKKINÄISIÄ SEKÄ KULUNEITA KULTAKORUJA.

OSTAMME KULTAA PARHAILLA HINNOILLA!

OTA YHTEYTTÄ  040 1871 085
NOPEA JA ASIANTUNTEVA KULTAKORUJEN AMMATTILAINEN.

ME MAKSAMME KULLASTASI PARHAAN HINNAN
14K 22€/G   18K 28€/G !

Inbodymittaus
Nopeasti ja luotettavasti oma kehon koostumus mm. 
lihas-, luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakautumisen 
kehossa. Mittaus motivoi
erinomaisesti pitämään huolta terveellisistä
ravintotottumuksista ja riittävästä liikunnasta.
Ke 11.4. klo 09.00–11.00 ja 16.00 – 18.00
Ajanvaraus ja tarkemmat ohjeet
Puikkarin palvelupiste 040- 826 6440

Liikuntatoimi/Sampo Laakkonen 

Pudasjärvi-lehti
on myös

Facebookissa !

Käy
tykkäämässä!

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

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

Pääsiäiseksi Tuliaiset, Lahjat, Matkamuistot, 
Askartelutarvikkeet, Pelit, Lelut
...ja Paljon Muuta!
Palvelemme Ke-To 10-17
PääsiäisLauantaina Suljettu!

Iloista Pääsiäistä Kaikille! =)

Huonekaluliike Heikkilä sai uudet valokyltit katollensa sekä Laulumaa-ketjun väri-ilmet-
tä mukailevat alumiiniset kehykset pääoven ympärille.

Jarkko Puolakanaho ja Tommi Heikkilä asensivat uusia 
ovien kehyksiä tiistaina 3.4. iltapäivällä.
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Pudasjärven kaupunginval-
tuuston viime kokoontu-
misessa 22.3 oli listalla vain 
kaksi varsinaista asiaa käsi-
teltävänä. Seminaarityyppi-
sessä kokouksessa asiaa ker-
tyi kuitenkin niin paljon, että 
kokous kesti nelisen tuntia. 

Livojoen ja Iijoen ran-
tayleiskaavoitus on edennyt 
luonnosvaiheen valmiste-
luun. Ely-keskuksen

kanssa on käyty neuvot-
telu rakentamisen mitoituk-
sesta rantavyöhykkeellä, 
josta nyt päätettiin. Päätös-
vaiheessa kummankin joen 
kohdalla noin reilut 10 val-
tuutettua ilmoitti esteellisyy-
tensä ja Iijoen rantakaavasta 
päätettäessä varapuheenjoh-
taja Sointu Veivo toimi en-
simmäistä kertaa elämässään 
valtuuston puheenjohtajana. 

Rantakaavaa on peräti 
noin 400 km, joka lienee pi-
simpiä Suomessa koskaan 
kerralla käsiteltyjä kaavoja. 

Kaavatyö on lähtenyt liik-
keelle viime vuonna, jonka 
jälkeen on koottu ja selvitet-
ty perustiedot kaikista maan-
omistuksista jokien varsilla. 
Kaavoitustyötä tekevät Iijo-
ella Airix Ympäristö Oy ja

Livojoella FCG Finnish 
Consulting Group Oy, joi-
den edustajat olivat esittele-
mässä kaavaa ja tällä kerral-
la mitoitusta, joka vaikuttaa 
ratkaisevasti kunkin alueen 
rakentamisoikeuteen. 

Seuraavaksi, näillä näky-
min alkukesästä, päätettä-
väksi tulevat kaavaluonnok-
set, jotka laitetaan nähtäville 
ja luonnokset esitellään myös 
yleisötilaisuuksissa. Sitten 
laaditaan kaavaehdotus, 
joka jälleen laitetaan nähtä-
ville ja esitellään yleisölle. 
Tavoitteena on, että kaavat 
valmistuisivat ja voitaisiin 
hyväksyä jo tämän vuoden 
kuluessa. Sen jälkeen ei enää 
tarvitse hakea rakentamisiin 
poikkeuslupia. 

Valtuutettujen roolia 
vahvistetaan 

Pudasjärvellä halutaan 
vahvistaa valtuutettujen roo-
lia päätöksien tekemisessä. 
Nykymallilla asiat valmis-
tellaan lautakunnissa ja val-
tuutetut toimivat monissa 
tapauksissa ”leimasimina” 
eli hyväksyvät käytännössä 
hyvin pitkälle valmistellut 
asiat. Monissa kunnissa on 
jo käytännössä, muun mu-
assa Kempeleessä, että asiat 
valmistellaan valtuutettujen 
muodostamissa valiokun-
nissa. 

Pudasjärven mahdollista 
tulevaa toimintamallia esit-
teli valtuuston kokoukses-
sa erityisasiantuntija Jaak-
ko Joensuu Audiapro Oy:stä 

Pudasjärven päätöksien tekoon uusi elinvoimaa 
tukeva toimintamalli tulevaisuudessa

Tampereelta. 
Hänen esittämässä mal-

lissaan valtuusto jakaantuu 
sisäistä työskentelyä varten 
valiokuntiin, jossa varajä-
senet voivat olla varavaltuu-
tettuja. Valiokuntien yhtei-
nen rooli valmistelussa on 
ohjata ja seurata kuntayhtei-
sön voimavarojen hyödyn-
tämistä kunnan kokonaiske-
hittämisessä. Valiokuntien 
kokoonpanosta, jäsenten ja 
valiokuntien lukumäärästä 
ja erityisistä tehtävistä päät-
tää valtuusto toimikautensa 
alussa. 

Joensuun esityksessä oli 
myös esimerkki, mitä kaik-
kia valiokuntia voisi olla ja 
mitkä niiden tehtävät olisi-
vat. Vahvuuksina tässä toi-
mintamallissa olisi valtuus-
ton ja valtuutettujen roolin 
vahvistaminen, palvelujen ja 
toimintojen sujuvuuden pa-
raneminen ja yhtenäisyys, 
entistä nopeampi päätök-
senteko, delegointien tehok-
kaampi hyödyntäminen ja 
malli tukisi vahvasti kunta-
suunnitelman toteutusta. 

Uusi Pudasjärven toimin-
tamalli on tarkoitus saada 
käytäntöön uudella valtuus-
tokaudella ensi vuoden alus-
ta. 

Valtuutettujen keskus-
telussa asiaan suhtaudut-
tiin varovaisen myönteisesti. 
Epäilyjäkin esitettiin, onhan 
nykyinen, lautakuntien työs-
kentelyyn perustuva, malli 
historiallinen. 

Pekka Mäkiniemi FCG Finnish Consulting Group Oy:stä Hailuodosta ja Riitta Yrjänheik-
ki Airix ympäristö Oy:stä Oulusta esittelivät Livojoen ja Iijoen rantakaavan mitoitusta. 
Heitä toivottamassa tervetulleeksi valtuuston kokoukseen maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattinen

Eritysasiantuntija Jaakko Joensuu Audiapro Oy:stä esit-
teli valtuutetuille kehitteillä olevaa uutta hallintomallia, 
joka on tavoitteena ottaa käyttöön jo ensi valtuustokau-
den alussa. 

Sointu Veivo toimi ensimmäistä kertaa elämässään kaupunginvaltuuston puheenjohta-
jana, kun puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma ilmoitti esteellisyytensä Iijoen rantayleis-
kaavan mitoitusta päätettäessä. Vasemmalla hallintojohtaja Seija Turpeinen. 

Suuri määrä valtuutettuja ilmoitti esteellisyytensä ja siirtyivät sivuun rantakaavojen mitoituksesta päätettäessä.

Seuraava valtuuston ko-
kous on tänään keskiviik-
kona 4.4, jolloin käsitellään 
valtiovarainministeriön pyy-
tämä lausunto kunnallishal-
linnon rakennetyöryhmän 
selvityksestä sekä muista 
kuntauudistukseen liittyvis-
tä uudistuksista.

Heimo Turunen
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Tänään 50-vuotissynttärit

Palvelemme tänään
klo 9-19

Nimi:                                                                                                   

Osoite:                                                                                                

Puhelinnumero:                                                                                  

Osallistu arvontaan !
Arvonnassa 
SENKKI
ja 50 kpl 
pallokuitu-
tyynyjä

TIIA
KOULULAIS-

TUOLI

15€
(30€)

-50%

TÄNÄÄN
KAIKKI MATOT

• myös jo alennetut

-25%

Tuulimyllyntie 1 • 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555
www.huonekaluliikeheikkila.fi

Lisää
synttäritarjouksia

myymälässä!

OREGON
VUODE-

KULMASOHVA
• 257x205cm
useita värejä

995€
(1429€)

KEINUTUOLIT
SYNTTÄRI-
HINTAAN

• useita malleja
ja värejä

Lihakeittotarjoilu
klo 10.30-17

Iltakahvit
klo 17-19

Aurinkoista Pääsiäistä!
toivottaa terveyskeskuksen 

kanttiini

Olen lomalla 9.-15.4.2012
Heli Pekkala

 

”OTA TOIVOSTA KIINNI” 
     TERVETULOA 

Iin rovastikunnan syöpää sairastavien ja heidän 
läheistensä hengelliseen päivään Pudasjärvelle 

Hilturannan leirikeskukseen 

 

lauantaina 21.4. klo 10-15. 

 

Päivän hinta on 10€/aikuinen ja 5€/lapsi. 

Päivässä mukana mm. sairaalapastori Marja-Leena 
Tahkola. Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, hyvää 
ruokaa ja anteja arjessa jaksamiseen. 

 

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon  
perjantaihin 13.4. mennessä. 

 
Terveisin, Leena Loukko 

diakoniatyöntekijä 
Pudasjärven seurakunta 

 

Iin rovastikunnan syöpää sairastavien ja 
heidän läheistensä hengelliseen päivään 

Pudasjärvelle Hilturannan leirikeskukseen

lauantaina 21.4. klo 10-15

Päivän hinta on 10€/aikuinen ja 5€/lapsi.
Päivässä mukana mm. sairaalapastori 

Marja-Leena Tahkola. Ohjelmassa muka-
vaa yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja anteja 

arjessa jaksamiseen.

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 
perjantaihin 13.4. mennessä.

Terveisin, Leena Loukko
diakoniatyöntekijä

Pudasjärven seurakunta

”OTA TOIVOSTA KIINNI”

TERVETULOA

Virvonta tai virpominen on 
lasten perinne, jossa käy-
dään pääsiäisaikaan kosket-
tamassa koristelluilla pa-
junkissavitsoilla toivottaen 
onnea ja terveyttä omaisille 
ja naapureille. 

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

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

”Virvon varvon tuoreeks terveeks”

nut siunauksena, terveyden 
tuojana ja pahan karkottaja-
na. Pajuissa on vanhastaan 
ajateltu olevan taikavoimaa. 
Suomalais-ugrilaisilla kan-

Johanna Juusola kertoi olevansa toisena 
vuonna virpomismatkalla. Kolme -vuotiaalle 
pikkuveljelle Jerelle virpominen oli uusi ko-
kemus. 

soilta tunnetaan tapa kar-
kottaa oksanheilutuksella 
pahoja henkiä. Pajunoksa 
annettiin virvotulle virpo-
misluvun päätteeksi ja palk-

ka tultiin noutamaan pääsi-
äislauantaina.

Heimo Turunen ja 
Eila Lahtinen

Niklas Kokko ja Joona Kokko olivat pal-
musunnuntaina ensimmäisinä virpoji-
na Korpitiellä. Virpomisoksiin oli käytetty 
paljon aikaa, niin komeita olivat.
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•	 Hiihto Ahmatuvalle la 7.4. 
	 kokoontuminen	luontokeskukseen	klo	10.00.
•	 Sauvakävely	Puhoksella	la	21.4.,
	 kokoontuminen	Möykkälässä	klo	11.00.
•	 Äitienpäiväuinnit	ja	kuntosali	Puikkarissa	la	12.5.
	 klo	12.00	alkaen	(äideille	ilmainen	MTK	jäsenet).
•	 Tervamaraton	Oulussa	la	26.5.	
	 Vaihtoehtona	½	maraton	ja	vartti	eli	10,5	km,	
	 jossa	kuntosarjassa	voidaan	osa	matkasta	myös
	 kävellä.	
•	 Sauvakävely	Aittojärvellä	la	9.6.	
	 kokoontuminen	klo	11.00	koululla.
•	 Juhannuspatikkareissu	Kaunislammelle	su	24.6.
	 kokoontuminen	klo	10.00.
•	 Hölökyn	kölökyn	hölkkä	la	14.7.	
	 kiertelemme	Kurenalaa,	
	 kokoontuminen	Nesteellä	klo	10.00.
•	 Ohjattu	kuntopiiri	alkaa	elokuussa,	
	 josta	ilmoitellaan	myöhemmin.
	 Kaikki	innolla	mukaan,	tyyli	vapaa,	
	 ja	säävarausta	ei	ole!!!	

MTK:laisille	ja	muille	liikkujille!

Hyvän olon 
kuntopiiri 2012

Jäsenille	tarjotaan	tapahtumissa	pientä	välipalaa.		
Lisätietoja:	Mari	Kälkäjä	puh.	040	529	2317.

Pudasjärvi

KAIRAN KUITU osuus-
kunnan perustamisen yhte-
ydessä on tullut esiin, että 
kiinteistön arvo nousee au-
tomaattisesti parilla ton-
nilla, kun se liitetään valo-
kuituverkkoon. Tämä pitää 
varmasti paikkansa, onhan 
kiinteistöön tuleva valokuitu 
siirrettävissä kaupan yhtey-
dessä aivan samaan tapaan 
kuin tapahtuu vesi- ja sähkö-
liittymien kanssa.

Kiinteistöllä on kuitenkin 
taloudellisen arvon lisäksi ja 
ohella myös käyttö- ja sosi-
aalinen arvo silloin, kun se 
on liitetty tietoliikenneverk-
koon.

Jos ajatellaan vaikkapa 
vanhusta joka asustelee mö-
kissään, eikä hän ole juuri 
kiinnostunut näistä ”nyky-
ajan hömpötyksistä”. Hänel-
lä voi kuitenkin olla lapsia 
ja lapsenlapsia, joille verkon 
käyttö on tärkeä, kun pääsee 
toteuttamaan samoja asioita 
kuin kotonaankin. Lapsen-
lapset pääsevät pelaamaan 
verkkopelejään vierailles-
saan Mummon ja Papan ko-
tona, eikä heillä ole aina niin 
”kiire” kotiin, omien verk-
koystävien pariin. Saattaapa 
jollekin olla osittain tai koko-

Kiinteistöillä
monenlaisia arvoja

naan jopa elinehto, että pää-
see kunnolla verkkoon. Täl-
löin voi viipyä pitempään 
kotona loma-aikoina tai 
vaikkapa koko kesän, kun 
pääsee hoitamaan asiansa tai 
työnsä kunnolla.

Sosiaalinen arvo on ra-
hassa mittaamaton, kun 
maaseudulla asuva vanhus 
tai kuka tahansa pääsee soit-
tamaan ystävilleen ja suku-
laisilleen ihan kuvan kanssa. 
Häntä pystytään myös aut-
tamaan kotiin verkon kaut-
ta sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja toteutettaessa.

Edellä mainituista syistä 
tietoverkkoon kuuluminen 
on mielestäni ”koko suvun” 
asia, eikä sitä pidä tarkastel-
la pelkästään taloudellisen 
arvon perusteella eikä tämän 
päivän näkökulmasta, koska 
tietoverkkoon kuuluminen 
on tulevaisuudessa aivan 
välttämätön jokaiselle.

Veikko Hyttinen

Länsisaharalainen Ali Lah-
cen Elaabel ryhtyi keski-
viikkona 28.3. nälkälakkoon 
taistellakseen saamaansa 
häätöpäätöstä vastaan. Mies 
on odottanut turvapaikka-
päätöstä Suomessa yli kaksi 
vuotta ja koko sen ajan hän 
yrittänyt saada viranomaiset 
hyväksymään hänen oikean 
etnisen alkuperänsä. Tällä 
hetkellä Ali Lahcen on mer-
kitty papereihin marokko-
laiseksi. Hän odottaa uutisia 
Pudasjärven vastaanottokes-
kuksessa.

- Olen huolissani Alin ti-
lanteesta, sillä hän juo vain 
reilun litran vettä päivässä. 
Torstaina Ali tapaa lakimie-
hen, jolloin he keskustelevat 
kuinka haetaan valituslupaa 
korkeimpaan oikeuteen. Jos 
Länsi-Saharan kansalaisuus 
tunnustetaan, niin turva-
paikkahakemus täytyy käsi-
tellä uudestaan, kertoo Ali 

Suomen viranomaiset
eivät tunnusta Sahrawien etnisyyttä

Länsisaharalainen Ali Lahcen Elaabel on sisustanut huonettaan vastaanottokeskuksessa tietyllä teemalla, muistaak-
seen minkä vuoksi hän on nälkälakossa.

Yksi Ali Lahcenin suomalaisista ystävistä on Paula Ylitalo, joka haluaa rohkaista ystä-
väänsä taistelemaan karkotusta vastaan. Taustalla Pudasjärven vastaanottokeskus.

Lahcenin suomalainen ystä-
vä.

Ali Lahcen on syntynyt 
Smarassa, joka sijaitsee Län-
si-Saharan alueella, jonka 
Marokko on miehittänyt lait-
tomasti. Ensimmäisen kerran 
mies vangittiin kotimaas-
saan vuonna 1999, koska 
hän toimi aktiivisesti vapaan 
Länsi-Saharan puolesta. Jos 
Ali Lahcen palautetaan, hä-
net lähetetään Marokkoon, 
ja siellä häntä odottaa vai-
keudet viranomaisten kans-
sa tai jopa elinkautinen van-
keusrangaistus.

- Olen hyvin väsynyt, 
mutta eniten ihmettelen 
miksi ja kuka on päättänyt, 
että minä olen marokkolai-
nen, kertoo Ali Lahcen Elaa-
bel kysyttäessä kuinka hän 
voi. Mies osaa jonkin verran 
suomea ja lisäksi hän kertoo 
tilanteestaan englanniksi ja 
ranskaksi.

Kielteisen päätöksen taus-
talla on Suomen valtion epä-
usko Lahcenin etnisestä al-
kuperästä, sillä papereiden 
mukaan mies on marokko-
lainen. Ali Lahcen ei saa-
vuttuaan Suomeen osannut 
kieltä, joten kansallisuutta 
koskevat paperit on saatet-
tu täyttää väärin hänen tietä-
mättään.

Ali Lahcenia on pyöritet-
ty hänen Suomessa olon ai-
kana vastaanottokeskuksista 
toiseen. Hän kertoo joutu-
neensa myös Helsingissä ja 
Joensuussa paikallisten ma-
rokkolaisten kanssa vaike-
uksiin, tunnustaessaan Län-
si-Saharan lippua.

Pudasjärven vastaanotto-
keskuksessa Ali Lahcen asu-
nut jo vuoden ja kahdeksan 
kuukautta, jona aikana hän 
on ollut myös työharjoitte-
lussa paikallisessa elintar-
vikkeita myyvässä yrityk-

sessä.
- Pidin kovasti työstä, sil-

lä sain päivään muutakin 
ohjelmaa kuin vastaanotto-
keskuksessa istumisen. Te-
kisin mitä vain töitä: kaupan 
varastossa tai siivoajana, sil-
lä kunnioitan työtä. Pidän 
Pudasjärvestä ja olen saanut 
täältä monia ystäviä, kertoo 
Ali Lahcen.

Mies kertoo myös, et-
tei turvapaikan hakeminen 
muista Euroopan maista ole 
ratkaisu hänen ongelmaan-
sa, sillä EU-maiden yhteisen 
tietokannan vuoksi hänet 
palautettaisiin takaisin Suo-
meen. Sen vuoksi olisi tär-
keää, että asia käsiteltäisiin 
Suomessa. Tilannetta hanka-
loittaa myös se, että monet 
marokkolaiset ovat hakeneet 
Suomesta turvapaikkaa väit-
tämällä olevansa sahraweja.

- Monilla suomalaisilla 
olisi paljon opittavaa Alin 
työmoraalista ja asentees-
ta. Haluaisin muutenkin pa-
rannusta länsisaharalaisten 
pattitilanteeseen, sillä YK:n 
pakolaisleiriltä saapuvan 
sahrawin etnisyys tunnus-
tetaan todennäköisemmin. 
Kuitenkaan kaikki sahrawit 
eivät päädy hakemaan tur-
vapaikkaa YK:n kautta, ker-
too Ali Lahcenin ystävä.

Ali Lahcen Elaabelin ti-
lanteesta tiedotti alun perin 
Länsi-Saharan Ystävät Suo-
messa ry nettisivuillaan. Yh-
distyksen tarkoitus on tiedot-
taa Länsi-Saharan tilanteesta 
ja ajaa sahrawien asioita, jot-
ta heidän etnisyytensä tun-
nustettaisiin.

Jenny Kärki

Ali Lahcen Elaabel nälkälakossa:
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TERVETULOA!

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

Arvontaa, hae uusin kuvastomme ja näyte!

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

KOILLISMAALAISET

Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella.

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

perustusten teot.

Hyödynnä verovähennys, max 4000€
tal.työn osuudesta.

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

Vuokrattavana erikokoisia telttoja, kota halk.6m

PUDAS RAK-SA

Tenavakulmasta www.tenavakulma.com
tai tule kauppaan Keskustie 11, Ranua.

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-13

ALE • tuotteet OTA 3 MAKSA 2
• oranssilla hintalapulla olevat
• edullisin kaupanpäälle

Saapunut uusia lauta- ja palapelejä mm. TACTIC, 
paljon uutta kevätvaatetta mm. Liando, Nosh,

Metsola, Organics, Tutta, Småfolk  ym.

Time Out - Aikalisätoimin-
ta on nuorten miesten syr-
jäytymiskehityksen ehkäise-
miseen tähtäävä toimintaa, 
joka perustuu Pudasjärven 
kaupungin, puolustusvoi-
mien ja siviilipalveluskes-
kuksen yhteistyölle. Toimin-
ta mahdollistaa aktiivisen 
tuen tarjoamisen nuorille 
miehille kutsunnoissa, en-
nen palvelukseen astumista 
tai palveluksen keskeytyes-
sä. Aikalisäpalvelupiste löy-
tyy kirjastotalon Suomi-ko-
dilta.

Kutsuntoihin osallistui 
syyskuussa 2011 yhteensä 70 
nuorta miestä. Heistä 56 on 
sitoutunut ja osallistunut ai-
kalisätoimintaan syksyn ja 
kuluvan kevään aikana. Ai-
kalisäohjaajan tukemana 
nuoret ovat selvitelleet elä-
mäntilannettaan ja suunni-
telleet tulevaisuutta.

Matti 19 vuotta (nimi 
muutettu) lähti armeijaan 

”Paikalleen ei kannata jäädä”
Lapin ilmatorjuntarykment-
tiin. Hän joutui kuitenkin 
keskeyttämään armeijan ter-
veydellisistä syistä ja tuli so-
siaalikuraattorin lähetteellä 
Pudasjärven aikalisätoimin-
nan piiriin. Kuukauden ai-
kana Matin kanssa käytiin 
läpi seuraavia asioita: 1. ta-
paamisessa tarkasteltiin 
kotiutumisen syitä, jatko-
toimenpiteitä sekä ammatin-
hankintaa, 2. tapaamisessa 
haettiin yhteishaussa kou-
lutukseen sekä kartoitettiin 
erilaisia työllistymismahdol-
lisuuksia ja 3. tapaamisessa 
vahvistettiin Matin työosaa-
mista mm. luokkahitsauk-
seen ilmoittautumisella. Nyt 
Matti on saanut töitä yksityi-
seltä sektorilta.

Matin omia ajatuksia toi-
minnasta:

”Aikalisäpalvelu auttaa 
nuoria etenemään elämässä 
eteenpäin. Paikalleen ei kan-
nasta jäädä.  Aikalisän kaut-

ta lähdetään hahmottamaan 
mitä aletaan tekemään seu-
raavaksi. Esim. jos jää työt-
tömäksi niin yritetään etsiä 
sitä uutta työpaikka tai etsi-
tään muita vaihtoehtoja.

Jos olet itse vasta jäänyt 
työttömäksi, opiskelut jää-
nyt kesken tai vaikkapa va-
rusmiespalvelus jäänyt kes-

ken ja tunnet, että et pääse 
takaisin raiteilleen, niin kan-
nattaa hakeutua aikalisä-
palveluun.  Täältä saa hyvä 
neuvoja sekä vinkkejä, että 
mistä kannattaa lähteä jatka-
maan.” 

Tarja Väisänen

Matin käsille löytyi töitä.

Pudasjärven Perussuoma-
laiset kokoontuivat keskus-
teluiltaan torstaina 29.3. 
Painopalvelu Puurusella. 
Varsin vapaamuotoisen il-
lan keskusteluaiheet pyö-
rivät niin paikallisten kuin 
ajankohtaisten valtakun-
nallisten jopa maailmanlaa-
juisten asioiden ympärillä. 
Kaupunginvaltuutetut Eila 
Puurunen ja Kari Tykkyläi-
nen, joka on myös kaupun-
ginhallituksen jäsen, kertoi-
vat kaupungin viimeaikaisia 
kuulumisia, joista virisi vil-
kas keskustelu. Myös tule-
van syksyn kunnallisvaali-
asiat ehdokasasetteluineen 
olivat esillä. Ehdokkaiksi toi-
vottiin eri elämäntilanteista 

Keskusteluillassa esillä ajankohtaiset asiat

Vapaamuotoisen keskusteluillan aiheet olivat hyvin monipuolisia.

ja asuinympäristöstä tulevia 
ihmisiä. Perussuomalaisten 
joukkoon ovat tervetulleista 

myös kaiken ikäiset ihmiset.
Keskusteluiltoja tullaan jat-
kamaan säännöllisesti ja nii-

hin ovat tervetulleita kaikki 
asiasta kiinnostuneet henki-
löt. (ht) 

Rakentamismääräykset muuttuvat – CE-merkintää tarvitaan 

PUUTUOTEALAN
CE-MERKINTÄKOULUTUS

Iissä ti 17.4. kello 13–18, Micropolis
Pudasjärvellä ke 18.4. kello 13–18, Hotelli Kurenkoski

Utajärvellä to 19.4. kello 13–18, Keskuskoulun auditorio

CE-merkintäprosessi ja sen vaatimat toimenpiteet
• yrityksen toimenpiteet CE-merkinnässä
• tuote- ja tuotannon valvonnan käsikirja FPC-manuaali
• sisäinen auditointi ja alkutarkastus
• vaatimuksenmukaisuusvakuutus sekä suoritustasoilmoitus
• CE-merkin käyttö
Koulutuspäivä luo valmiudet oman yrityksen rakenne-
sahatavaran sekä puutuotteiden CE-merkintään. Lisäksi 
Yrityskaari-hanke esittelee tarjoamiaan yrityskehittämisen 
asiantuntijapalveluita.
Kouluttajat: Varsipuu ry:n PTI Jorma Hentunen ja Suomen 
metsäkeskuksen erityisasiantuntija Jouni Silvast. 
Ilmoittautumiset 11.4. mennessä: 050 525 2177,
marja-liisa.junes@oulunkaari.com. Hinta on 50 euroa.
Lisätietoja: RakPuuCe-hankkeen puutuoteasiantuntija
Jouni Silvast, 040 525 3204 ja Yrityskaari-hankkeen
projektipäällikkö Arja Packalén, 050 566 4179.

Koti rajaseudulla on valta-
kunnallisen kirjoituskilpai-
lu, jonka tarkoitus on tarjota 
rajakuntien koulujen ala-as-
teen, V-VI lk:n, opiskelijoille 
mahdollisuuden kertoa tun-
temuksistaan ja elämästään 
kodin piirissä rajaseudulla. 
Kilpailun järjestää Rajaseu-
tuliitto ry.

Kirjoitustapa on vapaa.  
Kirjoituksia otetaan vastaan 
14.4.2012 saakka. osoitteella 
Rajaseutuliitto, Tunturikatu 
6 A 19, 00100 Helsinki. Kuo-
ren päälle merkitään ”Kirjoi-
tuskilpailu”. Lisäksi mukaan 
liitetään erillinen nimimer-
killä varustettu kirjekuori, 
jonka sisällä on kilpailijan 
nimimerkin lisäksi hänen 
oikea nimensä sekä yhteys-
tiedot. Jos mahdollista kil-
pailutöistä kannattaa ottaa 

Koti rajaseudulla – 
uusi kirjoituskilpailu

itselleen kopiot, koska niitä 
ei palauteta.

Voittajakirjoitukset jul-
kaistaan seuraavissa Raja-
seutu-lehdissä. Kolme paras-
ta palkitaan. Voittajat saavat 
rahapalkinnon/lahjakortin 
sekä Hankintatukun tuote-
palkintoja perheelle. Lisäk-
si kaikkien kirjoittajien kes-
ken arvotaan ylimääräinen 
palkinto.

Kilpailutyöt arvioivat mi-
nisteri Jaakko Numminen 
ja fil. maist Maija Nummi-
nen. Kilpailun tulokset jul-
kistetaan Rajaseutu-lehdessä 
sekä paikallislehdissä. Pal-
kinnot jaetaan sopivassa ti-
laisuudessa voittajien koti-
paikkakunnilla.

Rajaseutuliitto ry

Lukijan kynästä

Viime viikolla oli yleisönosastossa kirjoitus lumien auraamises-
ta taajamassa. Siinä oli asiaa. Kuten kuvasta näkyy, maalaisjärkeä 
voisi käyttää näissä porttien kohdalla. Tämä ongelma on ollut 
nyt kolme vuotta ja näyttää, että tien reunat on niin tukkoisia, 
ettei kaksisuuntaislilla teillä sovi enään kohtaamaan toisia au-
toilijoita, koska kaikki jäiset paakut ovat valuneet teille. Voisi-
ko kaupunki vaikuttaa, että lumen auraajat ottaisivat huomioon 
omakotiasujia, etenkin vanhukset, lumisohjoa auratessaan.

Matti Räisänen

Lumen aurauksesta
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SISÄOVI PEILI
7-10x21

LATTIALAATTA GOLF
10x10 musta

LAMINAATTI
6 mm KL31

SEINÄLAATTA
RAW

PÖLYNIMURI
PHILIPS FC 8136
hepasuodattimella

ULKO-OVI ALEXIA
10X21 4-R
valk., oik. ja vas.

tammi

25X40CM,
kiilt., valk.

MDF-PANEELI
6x198x1992mm

WHITE TAI ARCTIC

SISÄOVI LAAKA
7-10x21

ASTIANPESUKONE
UPO D 62

PYYKINPESUKONE
Pesukarhu

PYYKINPESUKONE
Pesukarhu 2600

JÄÄPAKASTEKAAPPI
CORELIA
kork. 185cm, lev. 
60cm

www.ekovilla.com

Ekovillat ja puhalluskone
meiltä varastosta!

299,- 399,-

399,-

Päältätäytettävä,
linkous 1000 
kier./min.

399,-

Edestä täytettävä, 
linkous 1200 kier./min

299,- 49,50 39,50 24,90m2

6,95m2

7,95m2

pähkinä

14,90m2 89,- 7,95m2
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Koillisnetworks Oy on pu-
dasjärveläinen internetyh-
teyksiä ja verkkopalveluita 
tarjoava yritys, jonka tavoit-
teena on tarjota ensiluok-
kaista palvelua yrityksille 
ja yksityisille. Palvelut ovat 
ensisijaisesti yrityskäyttöön 
suunnattuja, mutta nyt myös 
kuluttajilla on mahdollisuus 
hankkia laadukas interne-
tyhteys kotiinsa. 

Koillisnetworks Oy on ra-
kentanut huippunopean lan-
gattomaan tekniikkaan pe-
rustuvan laajakaistaverkon 
Syötteen ja Pudasjärven kes-
kustan alueelle. 

Laajakaistayhteydet ovat 

Koillisnetworks tarjoaa internet-
yhteyksiä ja verkkopalveluita

saatavissa 5 - 100 Mbit nope-
uksina. Laajakaistaverkkoa 
laajennetaan vastaamaan ky-
syntää myös taajaman ulko-
puolelle. 

Aiemmin laajalti käytös-
sä olleet DNA Wimax laaja-
kaista antenneille asennetut 
kaapelit ja kiinnikkeet ovat 
hyödynnettävissä. Asiakas 
päätelaite kuuluu aina liitty-
mäsopimukseen, joten asiak-
kaalle ei koidu kustannuksia 
päätelaite hankinnoista. 

Liittymämyyntiä hoitaa 
Koillis-Tele Pudasjärvellä.

Pasi Puurunen 

Pitkäaikainen Pudasjärven 
kaupungin työntekijä, osas-
tosihteeri Maija Moilanen 
saateltiin vapaalle perjantai-
na 23.3. Tilaisuuteen osal-
listui työkavereiden lisäk-
si myös pitkään aikanaan 
Maijan esimiehenä toiminut 
kaupunginjohtaja Paavo Pik-
kuaho. Moilanen tuli Pudas-
järven kuntaan töihin kone-
kirjoittajaksi 11.8.1975, joten 
työuraa kertyi yli 35 vuotta.

Läksiäiskahvitilaisuudes-
sa Pudasjärven kaupungin 
viiriä ojentamassa kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Vesa Riekki. (ht) 

Kuva Juha Nyman.

Osastosihteeri Maija Moilanen vaihtoi vapaalle

Kelosyötteellä Kovalam-
mella järjestetään pilkkiki-
sat pääsiäislauantaina 7.4. 
Kisat on järjestetty aiem-
min kahtena vuonna, mut-
ta viime vuonna oli niin 
paljon vettä jäällä, että ki-
sat piti jättää väliin. 

-Nyt näyttää kelit hy-
vältä. Moottorikelkalla on 
tasoitettu lunta puupölkyn 

pilkkitapahtuma Kelosyötteen Kovalammilla

kanssa sekä tehty myös hiih-
tolatuja, joissa on tasainen ja 
hyvä hiihtää. Lampeen on is-
tutettu runsaasti kirjolohia ja 
sieltä saadaan siikoja, ahve-
nia ja mateita, kertoi matkai-
luyrittäjä Pauli Särkelä Syöt-
teen kyläyhdistyksestä

Hän odottaa satamäärin 
osallistujia, koska pilkkijöi-
den lisäksi voi tulla tapah-

tumaan muutoinkin. Onhan 
tarjolla makkaraa, kahvia, 
arpoja, hanurimusiikkia, ka-
raokea ja avantouintiinkin 
on mahdollisuus. Kulkemi-
seen voi käyttää säännölli-
sesti liikennöivää Syötebus-
sia. 

Tapahtuman järjestävät 
Syötteen kyläyhdistys sekä 
Särkelän kalastuskunta. (ht)

Kuvat Kovalammin pilkkitapahtumasta kaksi vuotta sitten.

Sunnuntaina 1.4. Pudasjär-
ven kirkossa esiintyi suo-
malaisen iskelmätaivaan 
kestotähti Hanna Eko-
la, säestäjänään Virpi Lah-
ti. Laulajanakin esiintynyt 
Virpi Lahti on Hanna Eko-
lan pitkäaikainen yhteistyö-
kumppani ja ystävä. Kaksi-
kolle tämä esiintyminen oli 
neljäs kerta Pudasjärven kir-
kossa.

Hanna Ekola esitti sekä 
tuttuja ikivihreitä kappalei-
taan sekä vielä suurelle ylei-
sölle tuntemattomia uusia 
sävellyksiä. Illan tuotto oh-

Hanna Ekola ja Virpi Lahti 
esiintyivät kirkossa

Hanna Ekola on aiemminkin esiintynyt Pudasjärven kir-
kossa.

jataan Kirkon kehitysapuun. 
Hengellisestä ilmapiiris-
tä saatiin nauttia myös noin 
100 hengen yleisön voimin, 
kun ilmoille kajahti yhteis-
laulu ”Kun on turva Juma-
lassa”. Kävijöiden mukaan 
konsertissa oli lämmin tun-
nelma ja kauniista musiikis-
ta oli hyvä nauttia rauhalli-

sessa ilmapiirissä.
Tilaisuudessa oli myös 

myynnissä Hanna Ekolan 
uusin cd-levy, Aurinkotie 
sekä Virpi Lahden debyytti-
albumi Sinun valossasi.

Jenny Kärki
kuvat Leena Loukko

Säestäjänä toimi Virpi Lah-
ti, jolla on myös laulun lah-
ja. 

MTK Pudasjärven kevätko-
kous pidettiin torstaina 29.3 
Pohjantähdessä. Kokouk-
seen osallistui reilut 30 jä-
sentä. Avauksen suoritti 
puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä. Puheenjohtajaksi valittiin 
Hannu Nissi. 

Sihteeri Maija Puhakan 
esittelemässä toimintakerto-
muksessa oli runsaasti toi-
mintaa. Cafe Heinämiehen 
kanssa oli osallistuttu Sa-
rakylän Vattumarkkinoil-
le ja OSAO:n Syysmarkki-

MTK Pudasjärvellä vilkasta toimintaa

Kevätkokoukseen ja sen jälkeen järjestettyyn viljelijöiden tuki-infoon osallistui reilut kol-
mekymmentä henkilöä.

noille . 60-vuotisjuhlat olivat 
keskikesällä Hilturannas-
sa. Joulukuussa järjestet-
tiin puurojuhla sekä pikku-
joulu. Elokuussa toteutettiin 
MTK:n oma lehti ja syksyllä 
valmistui lapsiaiheinen ka-
lenteri. 

Tilojen väheneminen hei-
jastuu myös MTK:n jäsen-
määrään, joka on ollut viime 
vuosina vähenevänä. Tällä 
hetkellä jäseniä on noin 400. 

Keskustelua herätti koko-
uksen osallistujien mielestä 

liian suuri jäsenmaksu kes-
kusjärjestölle, johon päätet-
tiin ottaa kantaa ensi kesän 
liittokokouksessa. 

Ajankohtaisen katsauk-
sen esitti MTK Pohjois-Suo-
men toiminnanjohtaja Mat-
ti Perälä. Kokouksen jälkeen 
pidettiin viljelijöille tarkoi-
tettu Ympäristö Agron jär-
jestämä tuki-info. 

Heimo Turunen

Ensi lauantaina
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Ranuan Kuukasjärven kou-
lun ympäristö palasi lau-
antaina 24.3 päivänä men-
neeseen aikaan, kun koulu, 
koulupiirin vanhempain-
yhdistys, kylien kylätoimi-
kunnat, maatalousnaiset ja 
metsästysseura järjestivät 
neljännet maalaismarkkinat, 
joka kokosi väkeä noin 700 
henkeä. Pudasjärven puo-
lelta, etenkin Sarakylän alu-
eelta, oli väkeä paljon mark-
kinavieraita. Tänä vuonna 
teemana oli ’Niin kuin en-
nen’. 

Pihalle saavuttiin eläin-
ten äänet korvissa soiden ja 
munkin tuoksuja haistellen. 
Ulkotiloissa oli monenlais-
ta aktiviteettia kuten met-
sästysseuran toimintapis-
te ammuntoineen, vanhojen 
esineiden näyttely pihara-
kennuksessa ja ympäristös-
sä, yrttisaunan tuoksut pi-
hasaunassa, huimat laskut 
pulkkamäessä, kotieläimet 
aitauksissaan, lapsille talu-
tusratsastusta, munkinpais-
toteltta, kodassa makka-
ranpaistoa ja ruokateltassa 
lihakeittoateria soppatykistä 
tarjottuna. Nälkä ei päässyt 
näillä markkinoilla vierai-
ta yllättämään. Ja liikunna-
niloakin päästiin kokemaan, 
kun kylät ottivat mittaa toi-
sistaan tandemhiihdon mer-
keissä. Yllätysnumerona 

Yhdistetyn tandemhiihto – umpihankiviestin voitti Petäjäjärven joukkue.

Vuohilla ja lapsilla oli mukavaa yhdessä.

Markkinapeikot 
möivät
tikkunekkuja.

nähtiin Kuukasjärven Ilmai-
lukerhon varjoliitäjät pilvet-
tömän sinisellä talvitaivaal-
la. Upea näky!

Sisätiloissa saimme kah-
vitella ja ostaa paikallisten 
leipojien herkkuja. Pekka 
Ranua oli koonnut kattavan 
valokuvanäyttelyn Kuukas-
järven ja lähikylien men-
neisyydestä. Lisäksi saim-
me nähdä diaesityksen 

Maalaismarkkinat niin kuin ennen

kylien historiasta. Yläker-
rassa sai käydä torikuvaa-
jalla kuvauttamassa itsensä 
markkinatunnelmissa. Huo-
vutuspajassa ja lasten askar-
telupajassa luovuus kukoisti 
ja tulosta syntyi. 

Kiireettömässä menneen 
ajan markkinatunnelmassa 
tapasimme tuttuja ja tunte-
mattomia ja saimme siirtää 
palan entistä aikaa myös tä-

män päivän ihmisten koetta-
vaksi. 

Vuoden päästä on taas 
aika koota kylien voima-
varat ja järjestää viidennet 
Maalaismarkkinat Ranuan 
Kuukasjärven koululla. 

Mervi Kuha
kuvat Vesa Sarajärvi

Maaseudun 
elämään kuulu-
vat myös koti-
eläimet.

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

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

ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00
su suljettu
Tarjoukset voimassa 7.4.2012 saakka
tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

Avoinna:

RAUTIA
PUDASJÄRVELTÄ

Kaikkea
rakentamiseen ja

remontointiin

Poistoerä
talvityövaatteita

ovh

-30%
ovh

-50%

339,-

Kysy
hintaa!

Poistoerä
kelkkailuvarusteita

Loput
hevostarvikkeet

Narvi Mirva kiuas
ES vesisäiliöllä

Hakki
teräketjuöljy 10L

Pääsiäiskukkia

Uusia Vama takalanoja varastossa

ovh

-30%

alkaen

0,95 13,90
astia kpl

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

Olemme avoinna myös pääsiäislauantaina 9-14

Pudasjärven Rautian

henkilökunta toivottaa 

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

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

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

www.rautioky.fi

Seurakunta ei lämmennyt Koillismaan  
rovastikuntaan liittymiselle
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 26.3. seurakun-
takeskuksen kahviossa. En-
simmäisenä käsiteltiin edel-
lisen vuoden tilinpäätös ja 
esitettiin tilintarkastajille ja 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
Tilikauden tulos oli lähes 70 
000 euroa ylijäämäinen.

Lääninrovastien kokous 
tammikuussa 2010 asetti työ-
ryhmän miettimään rovas-
tikuntarajojen muuttamis-
ta. Esityksen yhtenä osana 
on nykyisen Iin rovastikun-
nan tilalle perustettava Koil-
lismaan rovastikunta, johon 
kuuluisivat Kuusamon, Pu-
dasjärven ja Taivalkosken 
seurakunnat. Myös Posion 
seurakuntaa harkitaan siir-
rettäväksi Rovaniemen ro-
vastikunnasta Koillismaan 
piiriin.

Kirkkoherran ehdotuk-
sen mukaan tuomiokapi-
tuliin lähetettävään lau-
suntoon kirjattiin pyyntö 
harkita rovastikuntajaon uu-
delleen muotoilemista, sillä 
Koillismaa ei ole Pudasjär-
ven seurakunnalle luonteva 
yhteistyösuunta. Helpom-
pi olisi panostaa jo olemas-

sa oleviin suhteisiin Oulun 
seurakuntayhtymän seura-
kuntien kanssa. Lopullisen 
päätöksen asiasta tekee tuo-
miokapituli ja siinä pyritään 
ottamaan huomioon myös 
seurakuntien määräaikaan 
mennessä lähettämät lau-
sunnot.

Kirkonmäelle uusi 
parkkipaikka

Museovirastolta on tul-
lut puoltava lausunto liitty-
en kaava- ympäristösuun-
nittelija Ritva-Liisa Pihlajan 
tekemiin Kirkonmäen auto-
paikkojen ja liikenteen uu-
delleenjärjestämissuunni-
telmiin. Tarkoituksena on 
suunnata autoliikenne kir-
kon pääoven puolelle ra-
kennettavalle parkkipaikal-
le. Kirkkoneuvosto hyväksyi 
suunnitelmat myös omalta 
osaltaan. Samoin kirkkoneu-
vosto hyväksyi myös kirk-
kopihan, paikoitusalueiden 
ja Riekinkankaan hautaus-
maan luonnosvaiheessa ole-
vat valaistussuunnitelmat 
kirkkovaltuuston käsitetel-
täväksi ja hyväksyttäväksi ja 
edelleen Oulun hiippakun-
nan tuomiokapitulin kautta 

Kirkkohallituksen vahvistet-
tavaksi. Valaistussuunnitel-
mat on laatinut Arkkitehdit 
m3:n Oy/Arkkitehti SAFA 
Henrika Pihlajaniemi ja nii-
hin liittyvistä sähkösuunnit-
teluista vastaa Markku Tala-
lan yritys. 

ARKINS Suunnittelu 
Oy:n tarjous oli ainoa mää-
räaikaan saapuneista tar-
jouksesta, jotka koskevat kir-
kon portaiden ja invaluiskan 
rakennesuunnittelua. Myös 
kirkon sisäpuolisista muu-
toksista on tehty suunnitel-
mat, jotka Museovirasto on 
jo alustavasti hyväksynyt. 
Muutoksilla kirkosta halu-
taan tehdä esteettömäm-
pi, esimerkiksi pyörätuolilla 
liikkujia varten.

Kirkon sisäpuoliset kor-
jaus- ja muutostyöt on suun-
nitellut Arkkitehtitoimisto 
Ajantaju/Arkkitehti SAFA 
Anita Yli-Suutala.

Jenny Kärki 

iPhone 4S 16 GB (20 €/kk) ja DNA Onni M (2,90 €/kk) yhteishintaan 22,90 €/kk, avaus 2,90 €, 24 kk:n määräaikainen sopimus. Yhteishinta sopimuskaudella 552,50 €. Puhelin erikseen ostettuna 480 €. Sisältää 
3000 min/kk puhetta DNA-matkapuhelinliittymiin 12 kk:n ajan. Norm. hintaiset kotimaan puhelut ja tekstiviestit 0,069 €/min/kpl, puheluissa minuuttiveloitus. Onni M jatkuu 24 kk:n jälkeen toistaiseksi voimas-
saolevana hinnaston mukaisilla hinnoilla. TM & © 2011 Apple Inc. All rights reserved.

22,90 €/kk 
(24 kk)=

Mukana puhelut vuodeksi yli 2 miljoonaan 
DNA-liittymään (3000 min/kk).

iPhone 4S +

iPHONE 4S JA REILUSTI 
EDULLISTA DNA-PUHETTA. 

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi

P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620
Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

• ABC-Marketista elintarvikkeet kaupan hinnoin

6-24
ABC 

Koillisportti
Ouluntie 74 puh. 044 788 4812

Pääsiäismenu

10,50

Pääsiäislounas
noutopöydästä 

torstaista maanantaihin 
päivittäin klo 11 – 18 

lapset 3-7 v 4,50, 8-12 v 6,30

Sitruuna/tilliuunikala  
Höyrytetty harleginkasvis

Täytetty karitsan-
jauhelihamureke
Valkosipuliperuna
Broilerinfilepihvi

Riisi
Aurajuustokastike

Runsas salaattipöytä
graavilohineen

Täytekakku+kahvi

Pääsiäispäivän lounas 
Sunnuntaina 8.4. klo 11.00-16.00
Aikuinen 13.00€
Lapsi (alle 10.v.) 7.00€

Romekievarintie 4 (safaritalo) • 93280 Syöte • puh. 040 358 5980
Piian Särvin

Pudasjärvi-lehden
toimitus toivottaa
hyvää pääsiäistä kaikille !
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Kansallisteatterin Kiertu-
enäytelmän vierailuesitys 
”Paperisilta” nähtiin maa-
hanmuuttajien vastaanotto-
keskuksessa Helmikodilla 
30.3., johon keskuksen joh-
taja Kristiina Laatikainen 
kutsui vieraiksi myös Kar-
hupajan väen. ”Paperisilta” 
on Kansallisteatterin Kier-
tuenäytelmän kolmas vaihe, 
jonka tarkoituksena on tuo-
da ilon, kauneuden ja kes-
kittymisen kokemuksia kes-
kelle vastaanottokeskusten 
arkea. Esityksen toteuttajat 
ovat tanssija Nina Hyväri-
nen, muusikko/laulaja Mik-
ko Perkola ja näyttelijä Jussi 
Lehtonen.

”Paperisilta” on pääosil-
taan sanaton, liikkeeseen, 
tanssiin, musiikkiin ja voi-
malliseen elekielelliseen tul-
kintaan rakentuva kuvaus 
vieraaseen maahan, kulttuu-
riin ja olosuhteisiin tulevi-
en ihmisten monimuotoisis-
ta tunteista ja kokemuksista 
sekä kaipuusta kotimaahan 
jääneitä hyviä asioita ja rak-
kaita ihmisiä kohtaan. Jus-

Karhupajalaiset ”Paperisilta” 
– teatteriesityksessä

si Lehtonen kertoi esityksiä 
olevan takana jo kolmisen-
kymmentä eri puolilla Suo-
mea ja kiertueen jatkuvan 
vielä kesäesityksillä. Hänen 
mukaansa ”Paperisillan” 
vastaanotto on ollut hyvä, 
sillä useilta eri kulttuuri-, 
uskonto- ja kielialueilta läh-
teneet ihmiset ymmärtävät 
liikkeiden ja musiikin kaut-
ta esityksen sisällön tasaver-
taisesti.

Karhupajan nuorten mie-
lipiteet esityksestä olivat 

mielenkiintoisia. Jotkut tuu-
mivat esityksen olleen liian 
abstraktin ja erikoislaatui-
sen, toiset puolestaan pitivät 
esitystä ammattitaidolla esi-
tettynä monitulkintaisena ja 
ymmärrettävänä viestintä-
nä. Lähes ainoa, usein tois-
tettu repliikki ”Älä unohda 
minua”, jäi nuorten mieleen, 
koska se muistutti heidän 
mielestään näppärästi Kar-
hupajan toimintakäytäntöä.

Sointu Veivo

Karhupajalaiset yleisönä. Etualalla harjoittelija Henna Savilampi (vas.) ja yksilövalmen-
taja Sointu Veivo ja takana Karhupajan harjoittelijanuoria. Kuva Sirpa Poijula.

Teatteriesityksessä vasemmalta Jussi Lehtonen, Nina 
Hyvärinen ja Mikko Perkola. Kuva Sointu Veivo.

Juha Tapion esiintyminen 
Hotelli Iso-Syötteellä toi 
kansaa tunturiin Maamme 
suosituimpien esiintyvien 
artistien joukkoon kuuluva 
Juha Tapio esiintyi Hotel-
li Iso-Syötteellä lauantaina 
30.3. Paikalla on talven en-
nätysyleisö. Ovelta myy-
tiin noin 300 lippua ja lisäk-
si paikalla oli myös hotellin 
asukkaita. Juha Tapio saapui 
lavalle noin kello 23.30 tapu-
tusten saattelemana. Ensim-
mäisenä kappaleena saimme 
kuulla Ukkosta ja ullakol-
la kappaleen. Radiosoitosta-
kin tuttu kappale sai jatkoa 

Talven ennätysyleisö Iso-Syötteellä

Raikas tuuli nimisellä laulul-
la. Alkuvaiheessa konserttia 
yleisö tuntui olevan hieman 
varautunutta, mutta pian tu-
tut rytmit saivat kädet nou-
semaan taputukseen ja jalat 
vipattamaan. Esityksen ai-
kana kuulimme hittejä hit-
tien perään. Yleisö osallistui 
keikan aikana lauluun mo-
nen kappaleen aikana, mut-
ta erikoisesti Mitä silmät ei 
nää? – laulu innosti paikal-
la olleen yleisön laulamaan. 
Noin tunnin kestäneen kei-
kan loppuessa yleisö yltyi 
taputtamaan Juhan takaisin 
lavalle. Ohikiitävää ja Sitkeä 

sydän –kappaleet saattelivat 
kuulijat kotimatkalle.

Nim. Juha Tapion koulukaveri

Saimme nauttia todella kau-
niista säästä ja vielä kau-
niimmasta upeasta luon-
non järjestämästä rinteestä. 
Osallistujat laskivat pulkal-
la, lumilaudalla ja suksilla, 
kiiveten yhä uudestaan jyrk-
kää rinnettä ylös saadakseen 
nauttia vauhdin hurmasta. 
Osa kävi pitemmällä hiih-
tolenkillä valmiiksi tehdyllä 
hiihtouralla.

Voi sitä lasten riemua kun 
saivat olla yhdessä ja kenel-
läkään ei ollut kiirettä min-
nekään.

Ulkoilun lomassa nautim-
me tietysti nokipannukahvit 
herkullisten pullien kera. Ja 
totta kai kuumia hyvin pais-
tuneita makkaroita, kuten 
kunnon retkeilyyn kuuluu.

Ei tarvitse järjestää kum-
mempaa. Parasta on yhdes-
sä tekeminen ja toisista välit-
täminen. Saadaan ”parantaa 
maailmaa” kaikessa rauhas-
sa.

Onerva Ronkainen

Ulkoilupäivän riemua Kivivaarassa
Jaalangan maa- ja kotitalousnaiset tempaisivat  ulkoilu- 

tapahtuman Kivivaarassa viimeisenä päivänä maaliskuuta.

”Paperisilta” on pääosiltaan sanaton, liikkeeseen, tanssiin, musiikkiin ja voimalliseen 
elekielelliseen tulkintaan rakentuva kuvaus vieraaseen maahan, kulttuuriin ja 

olosuhteisiin tulevien ihmisten monimuotoisista tunteista ja kokemuksista sekä 
kaipuusta kotimaahan jääneitä hyviä asioita ja rakkaita ihmisiä kohtaan

Oululainen evankelista Pirk-
ko Vesavaara vieraili Pudas-
järvellä 16.3, jolloin Hellun-
taiseurakunnan järjestämä 
hengellinen kokous pidet-

Vesavaara julisti hyvää sanomaa
 

tiin Palvelukeskuksessa. Ti-
laisuus oli todella hyvä ja 
siunattu. Alussa lauluryhmä 
lauloi :”Kaikki kohdallaan, 
kerran taivaassa” ja ”Uuden 
taivaan sekä uuden maan, 
nähdä vielä kerran saan”. 

Jouni Vikström puhui 
rauhasta, kuinka vain Jee-
sus voi antaa rauhan, tule-
vaisuuden ja toivon. Pirkko 
Vesavaara julisti hyvää sa-
nomaa ja ennen rukouspal-
velua hän kertoi, mitä ihmi-
set olivat aiemmin kertoneet 
ja kokeneet. Esimerkiksi eräs 
pariskunta oli ollut asunto-
vaunun tulipalossa ja tuli-
vat muualta paikkakunnalla 
kokoukseen. Pirkko oli sa-
nonut, että täällä on ihmisiä, 
jotka ovat olleet tulipalossa. 
No he tietysti ihmettelivät, 

että mistä hän tiesi asian. 
Pyhä Henki oli kertonut Pir-
kolle. Se oli ihmisille vahvis-
tus, että Jumala valvoo hei-
dän elämää, kuten meidän 
kaikkien elämää.

Vesavaara kiertää ympä-
ri Suomea eri seurakunnissa 
ja Jumala käyttää häntä mo-
nella tavalla. Ihmisiä tulee 
uskoon, sairaita paranee ja 
Jumala koskettaa. Paljon oli 
väkeä kokouksessa Pudas-
järvelläkin ja lähes jokainen 
käytti Vesavaaran tarjoamaa 
rukouspalvelua. Sen jälkeen 
monet sanoivat, että voi kun 
on hyvä olla ja Jeesuksen an-
tama rauha kosketti. Sitä Ju-
mala tekee! 

Tuula Suomi

Pirkko Vesavaara puhui ja 
rukoili kaikkien sitä halua-
vien puolesta.

PILKKIKILPAILUT	KELOSYÖTTEELLÄ
KOVALAMMELLA

LA	7.4.2012	KLO	11-14
OSALLISTUMISMAKSU

AIKUINEN 10€/ LAPSI 5€
ILMOITTAUTUMINEN ALK. KLO 10.00

KOLME PARASTA PALKITAAN
MYYNNISSÄ MAKKARAA, KAHVIA, ARPOJA YM

HANURIMUSIIKKIA, KARAOKEA
TARV.TIED, 0400-302910

TERVETULOA!!

Järjestää Syötteen kyläyhdistys ja Särkelän 
kalastuskunta
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Iloinen kevättalven päivä Livolla!
Lauantaina 31.3. järjestettiin 
Livon entisellä koululla ”Tal-
vipäivä Livolla”- tapahtuma.  
Kirkkaassa aurinkoisessa 
säässä reilut 40 osanottajaa 
sai nauttia monipuolisesta 
ohjelmasta. Kaiken ikäisil-
le oli järjestetty niin liikun-
nallista kuin kädentaidollis-

takin puuhaa. Ohjelmassa 
oli mm. lumilentistä, lumi-
veistoskisa, perhezumbaa, 
talutusratsastusta ja lumi-
kenkäilyä. Kävelyretket pi-
hapiiristä johdattivat naapu-
rissa sijaitsevalle porotilalle. 
Koululla sisätiloissa puoles-
taan kudottiin kangaspuilla 

ja askarreltiin mm. pääsiäis-
kortteja. Siellä myös nautit-
tiin hirvenlihakeittoa ja kak-
kukahveja. Paikalle oli tullut 
mukavasti osanottajia myös 
Kurenalta, olihan tapahtu-
maan järjestetty maksuton 
linja-autokyyti.

Tapahtuman puuhaaji-
na olivat Livokas ry, kansa-
laisopisto, Kaikki Liikkeel-
le-hanke sekä Pudasjärven 
Perhekeskus ry:n Elämänta-
pa-hanke. 

Mira Kemppainen
kuvat Heidi Silvan

Ratsastusta.Kudontaa.Liinanteko.

Lumiveistoksia.

Lumilentistä.
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Pudasjärven kirjaston kuukauden lukuvinkit
LUKUVINKKI LAPSILLE

Vestergaard, Hope: Vessavintiöt : 
muistele tätä kun sinulla on hätä! 
(2012)

Tunnetko lapsia, joita vessan huuhtelu 
pelottaa? Tai lapsia, jotka suihkivat ohi? 
Toivotko, että voisit varoittaa heitä juo-
masta liikaa ennen päiväunia? Ei huolta, 
Tammelan päiväkodin vessavintiöt ovat 
valmiina auttamaan, jotta kaikki muksut 
tietäisivät, miten pitää toimia kun hätä 
yllättää. Kirjan mainiot runot on suo-
meksi riimitellyt Tuula Korolainen.

LUKUVINKKI NUORILLE

Paulow, Ari: Surmankarin vangit (2012)

Urheilullinen Samppa, arka mutta nokkela 
Make ja reportterin urasta haaveileva Anssi 

ovat 14-vuotiaita kaveruksia. Porukkaan 
kuuluu myös Anssin tomera 11-vuotias pik-
kusisko. Kesäloman alkaessa nuoret lähtevät 

talkootyöhön Maken perheen mökille, mutta 
perillä odottaa yllätys: Maken tutkijaisä on 

kadonnut. Paikalla ovat vain outo rakennus-
mies ja Surmankarin töykeä erakko. Kave-

rukset päättävät selvittää, mistä on kysymys. 
Mutta haukkaavatko he liian ison palan yhyt-
täessään kansainvälisen gangsteriliigan, joka 
havittelee Maken isän tutkimustyön tuloksia?  

LUKUVINKKI NUORILLE AIKUISILLE

Collins, Suzanne: Nälkäpeli - Vihan liekit (2010)

Nälkäpeli on ohi, mutta kärsimys ei. Juuri ennen koko maan kattavaa voi-
tonkiertuetta, jolle voittajapari pakotetaan, presidentti Snow tekee epä-

miellyttävän vierailun Katnissin kotiin. Hän syyttää tyttöä siitä, että hänen 
käytöksensä pelissä yllyttää ihmisiä kapinaan. Lisäksi hän on saanut vihiä, 

että Katnissin ja Peetan lemmensuhde olikin tekaistu! Katnissin ja Peetan 
kihlautuminen yleisön edessä ei voi enää pelastaa tilannetta. Kansannou-
sut vyöhykkeillä on kukistettava. Jotta pääkaupunki Capitol ja presidentti 
Snow voisivat osoittaa voimansa, järjestetään nälkäpelin 75-vuotisjuhlan 

kunniaksi varsinainen peli: osallistujat arvotaan kaikkien jo kertaalleen 
voittaneiden joukosta muistuttamaan kapinallisia siitä, ettei vahvinkaan 

voi voittaa Capitolin valtaa. Katniss ja Peeta joutuvat jälleen taistelemaan 
hengestään? Yhdysvaltalaisen Suzanne Collinsin tieteisromaanitrilogian 

ensimmäinen osa, Nälkäpeli, oli jymymenestys maailmalla.

LUKUVINKKI AIKUISILLE

Moster, Helen: Hylky (2011)

Vetävä esikoisromaani kolmesta eri maailmoissa elävästä ihmisestä, jotka meren 
pimeyteen hitaasti vajoava laiva yhdistää. Kun rotterdamilainen merikapteeni 
Willem Arnesen määrätään noutamaan saksalainen posliiniastiasto ja arvokkaat 
maalaukset ja kuljettamaan ne Pietariin Katariina Suurelle, hän ei ole mielissään. 
Talvi on tulossa, ja merimatka pysähdyksineen on pitkä ja vaativa. Willemin esi-
koispoika Arne lähtee isänsä seuraksi, mutta jo matkan ensimmäisellä etapilla isä 
ja poika joutuvat piinallisella tavalla vastakkain niin toistensa kuin menneisyytensä 
kanssa. Yli 200 vuotta myöhemmin suomalainen tutkija Anton törmää sukellus-
matkallaan merenpohjassa makaavaan hylkyyn. Hän alkaa selvittää haaksirikkou-
tuneesta laivakaunottaresta löytämänsä kahvikupin tarinaa. Tutkimusten edetessä 
Arnen, Katariina Suuren ja Antonin kohtalot kietoutuvat yhä lujemmin toisiinsa 
ja meren hiljaisuudessa lepäävään hylkyyn.

Syötehiihdot pidettiin 31.3. 
Matkana oli 50 km. Kun-
tosarjassa oli myös vaihto-
ehtona 25 km matka. Mies-
ten 60-vuotiaiden sarjan 50 
km voitti Kauko Keskiaho 
Pudasjärveltä ajalla 2.30.38. 
Naisten 40-v sarjassa Mirja 
Keskiaho oli myös ykkönen 
3.04,56 ajalla.

TULOKSET, 
matkana 50 km.

M yleinen 
1. Heinikoski Kauko IiHs 
2.09,52. 2. Kuopus Sauli Pu-
dasjU 2.15.07. Osallistujia 6. 
M 45 v 
1. Kukkula Pekka IiHs 
2.17,56, 3. Kuopus Arto Pu-
dasjU 2.20,14. Osallistujia 7. 
M 50 v 
1. Ahti Härkönen PuRy 
2.20,12, 6. Pentti Määttä Pu-
dasjU 2.29,07. Osallistujia 7. 
M 60 v
1. Kauko Keskiaho Pudasjär-
vi 2.30,38. Osallistujia 7. 
N 40 v 
1. Mirja Keskiaho Pudasjärvi 
3.04,56. Osallistujia 3. 
M kunto 50 km
1. Juha Hyttinen Me-Ve 
85 2.32,34, 23. Jesse Keski-
aho PuU 2.55,29, 29. Alek-

Syötehiihdoissa
hiihtomatkana 50 km

si Härkönen PuU 3.01,49, 
32. Tarmo Kokko Pudasjärvi 
3.08,35, 36. Juho Koivukan-
gas Pudasjärvi 3.10,07, 40. 
Juha-Matti Inget 3.14,42, 43. 
Miikka Harju PuU 3.18,43, 
45. Ari Huhta PuU 3.31,03, 
47. Janne Karlbom Puhosky-
lä 3.37,28, 48. Risto Karlbom 
Puhoskylä 3.37,32, 51. Rimo 
Illikainen PuU 3.44,57, 52. 
Timo Vähäkuopus Sarajärvi 
3.49,05. Hiihtäjiä 57. 
M kunto 25 km
1. Markus Lippo OHS 
1.27,00, 11. Kari Jylhänlehto 
PuU 2.01,04, 12. Juha Viuh-
kola Pudasjärvi 2.01,23, 13. 
Heikki Paukkeri PuU 2.04,42, 
14. Timo Heikkilä Sarajärvi 
2.08,31, 21. Tommi Vuorma 
Sarajärvi 2.26,29, 25. Kauko 
Seppänen PuU 2.37,28, 29. 
Marko Kälkäjä Pudasjärvi 
3.06,56. Hiihtäjiä 36. 
N kunto 50 km
1. Johanna Niittymäki Har-
hanäky 2.46,58, 5. Anneli 
Ojala 3.36,40. Hiihtäjiä 12. 
N kunto 25 km
1. Hanna Loukusa OHS 
1.33,35, 8. Maire Kosamo 
PuU 2.29,39, 9. Anna-Liisa 
Seppänen PuU 2.37,28, 11. 
Martta Koskela Pudasjärvi 
3.02,30. Hiihtäjiä 12. 

Koillismaan koulujenväliset 
hiihtokisat pidettiin keski-
viikkona 28.3. Kuusamossa. 
Sinne oli kelpuutettu Pu-
dasjärven, Taivalkosken ja 
Kuusamon koulujen välisten 
kolme parasta hiihtäjää.  Pu-
dasjärveläisistä voittoon yl-
sivät tyttöjen 11 v sarjan Son-
ja Raappana ja poikien 10 v 
Antti-Jussi Raappana. 

TULOKSET:
P 12, -00 / 2 km
1. Perttunen Alvar Kuusa-
mo 7:15, 4. Topias Pikkuaho 
8:01, 6. Jere Hiltula 8:45, 8. 
Lauri Pelttari 8:53. 
P 11, -01 / 2 km
1. Korva Valtteri Kuusamo 
6:45, 4. Miikka Tuohimaa 
9:03, 5. Antti Riepula 9:30, 6. 

Koillismaan koulujen hiihdot:
Jokikokko Sakari 9:40. 
T 13 , -99 / 2 km
1 Johanna Leskelä Kuusa-
mo 7:24, 4. Kaisa Nissi 8:41, 
5. Elisa Nurmela 9:26, 7. Lin-
da Pesälä 10:28.
T 12, -00 / 2 km
1. Janina Vohlakari Kuu-
samo 7:48, 6. Janette Kurtti 
8:59, 7. Väisänen Krista 9:11, 
8. Maiju Liikanen 9:50.
T 11, -01 / 2 km
1 Raappana Sonja Pudasjärvi 
8:33, 6. Maria Mattinen 10:33, 
8. Emmi Illikainen 11:26.
P 10, -02 2 km

1. Raappana Antti-Jussi Pu-
dasjärvi 8:33, 2. Tuomas Pik-
kuaho 8:52, 6. Mikko Pelttari 
9:31, 7. Kaarlo Ylikoski 9:38. 
T 10, -02 2 km
1. Ia Kallunki Kuusamo 8:39, 
3. Anni Hirvasniemi 9:22, 6. 
Taipale Anni-Kaisa 10:17, 
7. Julia Hökkä Pudasjärvi 
11:09. 
P 16, 96-97 / 3 km
1. Jussi Pesonen Kuusamo 
8:05, 2 Härkönen Aleksi 8:07, 
4. Tero Koivula 8:22, 5. Ta-
neli Härkönen 8:49, 6. Juha-
Matti Inget 9:08. 

P 14, -98 / 3 km
1. Juha Nurmi Kuusamo 
8:32, 5. Oskari Jokikokko 
10:51, 6. Joel-Akseli Outila 
11:32, 7 Henri Hökkä Pudas-
järvi 12:06. 
P 13 , -99, 3 km
1. Kalle Heikkinen Kuusamo 
9:22, 2. Niemelä Jussi 10:20
T 16, 96-97 / 3 km
1. Vohlakari Krista Kuusamo 
8:19, 3. Epp Maiddla 9:17.
T 14, -98, 3 km
1. Eveliina Korva Kuusamo 
8:36, 4. Oona Huhtela 11:10, 
5. Moona Harju 11:47. 

Sonja ja Antti-Jussi Raappana voittoon

Euroopan parlamentin ja 
neuvoston CE –merkintä-
pakko tulee voimaan ensi 
vuonna myös rakennesaha-
tavaralle, massiivipuupa-
neeleille, verhouslaudoille 
sekä lattialaudoille. 

EU:n asetus kumoaa kaik-
ki aiemmat direktiivit ja mai-
nittujen tuotteiden osalta 
se astuu voimaan 1.7.2013. 
Nyt alkaa piensahureilla ja 
höyläreillä olla kiire, koska 
CE – merkinnän hakupro-
sessissa menee aikaa ja niin 
sanottujen ilmoitettujen lai-
tosten kapasiteetti merkin-
töjen hyväksymiseksi joutuu 
kovalle koetukselle. Vaikka 
”kentällä” saattaa vieläkin 
liikkua virheellisiä huhuja 
pakollisuuden siirtämisestä, 
ei valtakunnallisen merkin-
tätyöryhmän mukaan niihin 
kannata uskoa.

Puutavaran CE- merkintäpakko laajenee 
CE -merkityn tuotteen 

valvonta muodostuu vaa-
timustenmukaisuuden 
osoittamisesta ja markki-
na-valvonnasta. Vaatimus-
tenmukaisuuden osoittami-
nen tapahtuu valmistajan, 
maahantuojan tai jakelijan, 
sekä ilmoitetun laitoksen 
toimesta. Markkinavalvonta 
tapahtuu markkinavalvon-
taviranomaisen (Suomes-
sa TUKES) toimesta. Lisäksi 
kilpailijat ja kuluttajat voi-
vat ilmoittaa vaatimusten-
vastaisista tuotteista mark-
kinavalvontaviranomaiselle, 
joka kohdistaa toimenpide-
vaatimukset (tuotteen kor-
jaus, kielto, rajoitus, poisto, 
palautus) valmistajalle, maa-
hantuojalle tai jakelijalle.

Piensahat ja 
CE - merkintä

Erityisesti lujuuslajitel-
lun kantaviin rakenteisiin 
tarkoitetun saha- ja höyläta-
varan tuottajat joutuvat nyt 
miettimään yritystoimintan-
sa tulevaisuutta tosissaan. 
CE –merkinnän saaminen 
vaatii yritykselle laadunval-
vonnan ja myös koko tuo-
tantoprosessin kuvaamisen 
sekä niihin liittyvien asiakir-
jojen tekemisen ja arkistoin-
nin. Lisäksi CE – merkintä-
oikeuden saamiseksi niin 
sanotun ilmoitetun laitok-
sen pitää tehdä yrityksessä 
alkutarkastus sekä vuosittai-
set tarkastuskäynnit. 

Metsäkeskuksen 
RakPuuCe – hanke 
tarjoaa apua 

Metsäkeskuksen RakPuu-
Ce-hanke auttaa ja neuvoo 
alle 10 henkilöä työllistäviä 

yrityksiä koko merkintäpro-
sessin läpi viemiseksi. Val-
takunnallinen hanke tulee 
pitämään CE – merkintäkou-
lutustilaisuuksia Oulun ym-
päristökuntiin huhtikuus-
sa. Kolme samansisältöistä 
tilaisuutta järjestetään yh-
teistyössä Oulunkaaren 
kuntayhtymän Yrityskaari-
hankkeen kanssa Iissä tiistai-
na 17.4., Pudasjär-vellä 18.4. 
ja Utajärvellä 19.4.klo 13.00 
-18.00. Tilaisuuksiin voivat 
osallistua 50 euron osallistu-
mismaksun hinnalla kaik-
ki kohderyhmään kuuluvat 
yritykset kotipaikkakunnas-
ta riippumatta.

Ilmoittautumiset marja-
liisa.junes@oulunkaari.com 
tai p. 050 5252 177.

Oulunkaari tiedotus
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Näitä tarvitset: paperinarua 5-10m (vesi-ilmapalloon 
riittää 5m), servettilakkaa tai liima-vesiseosta, ilmapallon 

1. aloita puhaltamalla pallo haluamasi kokoiseksi ja 
solmi se tiukasti kiinni
2.kastele paperinaru joko sumutinpullon avulla tai ihan 
hanan alla (purista ylimääräiset vedet pois)
3. laita lakkaa/liimaseosta pieneen purkkiin tai lautaselle 
4. ota pieni määrä lakkaa/liimaa sormiisi ja juoksuta 
paperilankaa sormiesi välistä ja kierrä samalla pallon 
ympärille, lisää lakkaa/liimaa sormiisi aina tarvittaessa
5.pujota langan lopetuspää jo kieputettujen lankojen 
alle
6.laita pallo kuivumaan n.1-2 tunniksi
7.puhkaise ilmapallo ja vedä se varovasti pois paperipal-
lon sisältä

Voit koristella pallon helmillä tai vaikka höyhenillä ja ti-
puilla näin pääsiäisen aikaan. Pallot ovat sieviä koristeita 
niin roikkuessaan kuin rykelminä pöydillä tai vaasissa. 
Pallojen kokoa ja värejä vaihtamalla saat uutta ilmettä 
sisustukseen koko vuodeksi!

Helpot Paperinarupallot kotia piristämään!
Leikkaa talteen!

Kansalaisopiston teatteri-
piirin ja Pudasjärven Näyt-
tämön Lottopotti kome-
dianäytännöllä oli kuusi 
esitystä. Ensimmäinen esitys 
oli sunnuntaina 18.3. ja vii-
meinen lauantaina 31.3. Lot-
topotti kertoi kuvitteellisesta 
kunnasta, joka oli päättänyt 
hankkia rahoituksen inves-
tointeihin lottoamalla. Näy-
telmäpiirin ohjaaja Alpo Pu-
hakka totea, että näytelmän 
nähtyään kunnan investoin-

Lottopotti esitykset onnistuivat – ensi kesän näytäntöä suunnitellaan
tienkin rahoittajana on vii-
mekädessä kansan karttui-
sa käsi.

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. 

Esityksien päätyttyä näyt-
telijät suuntaavat katseensa 
ensi kesälle. Toisin sanoen Ohjaaja Alpo Puhakka on 

tyytyväinen esityksistä ja 
mielessä on jo ensi kesän 
näytännöt Koskenhovilla. 

Maatilamatkailuyrityksessä Varjomaan paratiisissa ta-
pahtuu useita eri tilanteita. Emma Varjomaa (Pirjo Lauro-
nen) laittamassa pyykkiä narulle, isäntä Vesku Varjomaa 
(Timo Siliämaa) sekä turisti Peter Gruppenbauer (Tuu-
lianna Tuohimaa) ovat lähdössä hakemaan vesikärryllä 
vettä, mutta ensin piti pumpata ilmaa renkaaseen.

Pienen maalaiskunnan tiet kaipaavat korjausta ja niin-
pä vuorineuvoksen (Lauri Marikainen) Mersu on juuttu-
nut kiinni tielle. Kyydissä hänen vaimonsa Charlotta Af 
Gockenberg (Senja Latvala). 

Juhla Varjomaan pihalla

Mielenosoitukseen pitää olla poliisipäällikön lupa vaati 
nuorempi konstaapeli, poliisi Rönkkö (Markus Liukko). 

Nuoret näyttelijät turisti Peter Gruppenbauer (Tuulianna 
Tuohimaa) ja Greta Af Hockenberg (Essi Ylitalo) syventy-
neenä keskusteluun. 

Onnittelukäynnillä, kun oli tieto 10 miljoonan lottovoitos-
ta, josta oli tulossa puolet kunnalle. Voitto olikin loppujen 
lopuksi huomattavasti pienempi. 

Kunnan lottokuponkeja tarkistamassa kunnansihteeri 
Matti Kiiskinen (Pentti Kuopusjärvi), Sarin Särvin kioski-
yrittäjä Sari Nepponen (Marja-Liisa Väyrynen) ja kunnan-
johtaja Meeri Tastula (Kaarina Nevanperä). Pihalla leikki-
mässä paikallinen nuori Hötö (Elina Harju) ja Suomi24.fi 
paikallinen nörttinuori (Helmilotta Tuohimaa).

Pudasjärven näyttämön ja 
kansalaisopiston kesän näy-
telmää esitetään jälleen Kos-
kenhovilla.

Suunnittelupalaveri ko-
koontuu keskiviikkona 4.4. 
klo 18 kansalaisopiston II 
rakennuksessa. Näyttelijöi-
tä kuulemma tarvitaan, jo-
ten sinne ovat kaikki asiasta 
kiinnostuneet tervetulleita.

Heimo Turunen
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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

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.

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

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.

Palveluhakemisto	on	edullista	ilmoitustilaa! 

Pudasjärven kaupunki val-
mistelee teollisuushalliensa 
yhtiöittämistä kiinteistöyhti-
öiksi, joiden osakkeita myy-
dään sitten halukkaille yrit-
täjille. Yhtiöittämisajatus sai 
vauhtia Työvarma-hank-
keen organisoimasta yritys-
haastattelujen tuloksista, jot-
ka tehtiin Terttu Konttisen 
toimesta vuoden vaihteen 
tienoilla. Usean yrityksen 
toiveissa on saada sopivam-
pi toimitila käyttöönsä taval-
la tai toisella.

Pohjantähteen kokoontui 
joukko yrittäjiä viime kes-
kiviikkona 28.3 pohtimaan 
tilannetta. Kehittämisjoh-
taja Mikko Kälkäjä alusti ti-
laisuuden aluksi yrittäjien 
toiveita ja kaupungin mah-
dollisuuksia toimitilakysy-
myksessä. Taustalla on myös 
kaupungin toimintojen orga-
nisoinnista aiheutunut omi-

Kaupungin halleista kiinteistöyhtiöitä
en tilojen tarpeen pienene-
minen ja toisaalta yritysten 
toimitilojen tarpeet.

Ensimmäisenä on työn 
alla ns. teknisten toiminto-
jen keskus, joka on pääosin 
vuokrakäytössä ulkopuoli-
silla. Vaikka kaupunki yh-
tiöittää kiinteistön, nykyisiä 
vuokralaisia ei häädetä pois, 
vaan he jatkavat vuokralaisi-
na kiinteistöyhtiössä.

Mikko Kälkäjä ja Kari Ris-
sanen esittelivät kiinteistöjen 
tiloja ja ominaisuuksia. Tar-
jolla on sekä lämmintä että 
kylmää tilaa. Tiloja myös va-
pautuu lähiaikoina mm. Pu-
dasjärven vesiosuuskunnal-
ta ja kaupungilta. 

Tilaisuuden aikana kes-
kusteltiin tilantarpeista ja 
niiden ominaisuuksista. Tar-
vitaan korkeita 5-6 metri-
siä tiloja, nosturikin olisi tar-
peen ja myös normaalimpia 

tiloja tarvitaan. Lämmitys, 
ilmastointi, pintamateriaa-
lit, viemäröinti öljyn erotuk-
sineen – monenlaista tar-
vetta on olemassa.  Myös 
teollisuustonttien tilantees-

ta keskusteltiin ja todettiin 
että tontteja löytyy. Lopuk-
si käytiin paikanpäällä tu-
tustumassa yhtiöitettäviin 
tiloihin. Eräs yrittäjä ilmaisi 
kiinnostuksensa kylmää hal-

liosaketta kohtaan, joka olisi 
aikaa myöten rakennettavis-
sa lämpimäksi ja muutenkin 
yrittäjän tarpeita vastaavak-
si.

Tilaisuus oli ensimmäi-

nen laatuaan ja keskustelua 
jatketaan.

Jari Jussila
kuva Heimo Turunen

Pohjantähdessä kokoontui yrittäjiä pohtimaan kaupungin edustajien kanssa teollisuushallitila-asioita.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). Perjantaina 6.4. Siuruan työ-

väen talolle tulee esiinty-
mään Kemijärven Työvä-
en Viihdeorkesteri, jonka 
vahvuuteen kuuluu noin 15 
muusikkoa. Yhtyeen vetäjä-
nä toimii Lauri Luttinen ja 
hän on pitänyt paikkansa jo 
34 vuotta.

- Soitin vuodesta -74 tans-
siorkesterissa ja silloin nousi 
esiin aihe, että tällaiselle po-
rukalle olisi tarvetta. Vuonna 
-77 pidettiin sitten perustava 
kokous ja siitä asti toiminta 
on kehittynyt. 

Kemijärven Työväen Viihdeorkesteri 
Siuruan työväentalolle

Vuonna 2002 teimme pit-
käsoittolevyn ja viime vuon-
na voitimme Seinäjoen elä-
keläisten kulttuurijuhlan 
orkesterisarjan. Tapahtu-
massa oli yli 1000 kilpaili-
jaa ja yli sata esitystä, kertoo 
Luttinen.

Noin kymmenestä haita-
rista, rytmiryhmästä ja lau-
lajasta koostuva orkesteri on 
kiertänyt maailmaa useis-
sa maissa ja historian aika-
na on nähty myös suuri osa 
Suomesta. Etenkin soittaji-
en mieleen on jäänyt Venä-

jän reissut, ja niitä on tehty 
jo Neuvostoliiton aikoihin. 
Norjan ystävyyskaupungeis-
sakin on vierailtu useaan ot-
teeseen.

- Tälle kokoonpanolle 
tämä on ensimmäinen kerta 
Pudasjärvellä. Pienemmän 
yhtyeen kanssa olemme käy-
neet siellä paikallisessa ho-
tellissa sekä Taivalkoskella. 
Repertuaari on laaja ja kattaa 
satoja kappaleita. Enimmik-
seen soitamme nostalgista ja 
vanhaa tanssimusiikkia, ku-
vailee Luttinen. (jk)

Kemijärven Työväen Viihdeorkesterin vahvuus vaihtelee 12-15 henkilön haarukassa.

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

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

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

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

TAKSEJA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769
040 576 4537

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

Arto 0400 244 195
Seija 040 507 2318
Esko 0400 388 231

1 + 8
1 + 6
1 + 8

(invavarustuksella)

Taksi 
Piipponen Oy

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

LAKKAUS- JA 
MAALAUSPALVELUITA

SIVUNVALMISTUKSET

VKK-MEDIA OY

0400 385 281 Ota yhteys 
040 1951 732 

Mopo MBK X-limit vm. 2005, 
hyväkunt., aj. n. 10 tuh. Hp. 
1200 e. Puh. 050 404 0454.

Myydään heinää pikkupaaleis-
sa. Osa paaleista isompia ja 
osa pienempiä alk. 1 e/kpl Luo-
muheinää hevosille, lampaille 
tai muille eläimille. Puh. 040 
755 8216.

MB 200D VM.-89, 2 renkaat, 
cd-soitin, hyvä kunto. Hp 570€ 
044-914-8508

SEKALAISTA
Löysitkö pilkkimiehen repun 
(Kastelli-reppu)  Rimmintien 
varresta Mursunlammelle me-
nevän tien läheisyydestä. Ilmoi-
ta 044-5598178,  löytöpalkkio.

Vuokrataan Liiketilaa n.27m2 
keskustassa 0400-384118

VUOKRATTAVANA

Pudasjärvelle saapui keski-
viikkona 28.3 kuusi kongo-
laista perhettä, jotka näin 
pääsivät pitkän odotuksen 
jälkeen perille uuteen ko-
tikuntaansa. Perheet ovat 
asettuneet koteihinsa ja 

Pudasjärvelle uusia kuntalaisia Kongosta
aloittavat tutustumisen uu-
teen kotikuntaansa. Äidit 
perheineen aloittavat kou-
lunkäynnin ja suomen kie-
len opiskelun vielä tänä ke-
väänä. Nämä kuusi perhettä, 
yhteensä 36 ihmistä, ovat osa 

Suomen valtion pakolais-
kiintiötä, johon Suomi on si-
toutunut kansainvälisen pa-
kolaissopimuksen kautta.

Virpi Harilahti-Juola

17” talvirenkaat, hyvät. Hp 80€, 
pakun 18” kesärenkaat. Hp 
80€. 0440-923946

uudenveroinen kuntopyörä 
Tunturi aj. 550 km. Myydään 
tarpeettomana. Hinta 150 e. 
Tied. 0400 204 782.

Yksiö tai pieni kaksio keskus-
tasta. Puh 040 578 6929.

Pudasjärvelle vakituiseen työ-
hön tuleva mies haluaa vuokra-
ta pienen työasunnon huone ja 
suihku + wc Pudasjärven kes-
kustasta. Puh. 041 481 6511.

HALUTAAN VUOKRATA

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjiä:

• Pe 6.4. Kingpin
• La 7.4. Eini & Boogie
• La 14.4. Tuula Tarkkonen
• Pe 20.4. E-rotic 90-luvun discobändi Saksasta

Siuruan Työväentalolla

Järjestää Siuruan työväentalo
Tervetuloa !

Lippu 12€

Esiintymässä Kemijärven 
Työväen orkesteri solisteineen

tanssit pitkänä- perjantaina 
6.4. klo 21-01

Pudasjärven Eläkeläiset ry
järjestää Jokilaaksojen
Aluejärjestön yhdistysten ja 
jäsenten väliset pilkkikilpailut
Havulan rannassa keskiviikkona 
11.4.2012 kello 11:00 – 14:00.

Sarjat naisille, miehille ja 3-hengen joukkueille.
Hyvät palkinnot. Paikalle ovat tervetulleita myös

kannustajat viettämään kevätpäivää.
Myytävänä kahvia, lettuja, makkaroita ym.

Tiedustelut Ensio Takkinen puh. 0400 193 359.

Tanssiaiset Koskenhovilla.
Tanssikurssien päättäjäistanssiaiset Koskenhovilla

torstaina 5.4  klo 18.30 alkaen.

Vapaa pääsy kaikille.
Tervetuloa !!

Pääsiäinen

Pirtti on puhdistettu
pääsiäisen pyhiä varten.

Pajunkissat
ovat ikkunalla maljakossa.

Rairuoho ja pääsiäistiput
luo juhlan tunnelmaa.

Pöydällä on juhlava
pääsiäisliina.

Rahkapiirakan tuoksu
kantautuu uunista.

Illan hämärtyessä
sytytän keltaiset kynttilät.
Hiljennyn pääsiäisen viet-

toon.

-Anna-Riikka Huhta-

Sarakylän koulun
pääsiäismyyjäiset

Tervetuloa ostoksille!

Rytingin kaupalla
to 5.4. klo. 9.30-11.30

Tanssit Hetepirtillä
 Hetekyläntie 931

Hetekylän NS
Liput 10 e. 
Tervetuloa!

Soittaa
Teuvo Vuoti & Captain

Lauantaina 7.4.
klo 21-01

Puikkarin aukioloajat
pääsiäisenä
to 5.4. 6.15-18
pe 6.4. kiinni
la 7.4. 12-18
(vauvauinti klo 11)
su 8.4. 12-18
ma 9.4. kiinni

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.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Tanssiaiset. Tanssikurssien päättäjäistanssiaiset Koskenhovilla torstaina 5.4  
klo 18.30 alkaen. Vapaa pääsy.
Myyjäiset. Sarakylän koulun pääsiäismyyjäiset Rytingin kaupallla to 5.4. klo 
9.30-11.30.
Tanssit pitkänäperjantaina 6.4. Siuruan Työväentalolla klo 21-01. Esiintyy Kemi-
järven Työväen orkesteri solisteineen. 
Yleiset pilkkikilpailut Poijulan Valkinjärvellä la 7.4. klo 10-14.
Tanssit Hetepirtillä la 7.4. klo 21-01.
Pilkkikilpailut Pudasjärven Eläkeläiset ry järjestää Jokilaaksojen Aluejärjestön 
yhdistysten ja jäsenten väliset pilkkikilpailut Havulan rannassa keskiviikkona 
11.4. klo 11-14:
Zumba: Su 15.4. kurenalan koululla.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Hakalalla ke 18.4. klo 
19.00.

13-16.9.2012. Retken hinta 330 e.
Hinta sisältää bussikyydin, majoitus
puolihoidolla, keittolounas menomatkalla 
ja retket perillä mm. Norjaaan. 

Retki avoin kaikille.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
25.4. mennessä:

Aino puh. 040 578 6912
Liisa puh. 040 547 1455,
liisa.asikkala@gmail.com

Pudasjärven Syöpäkerho järjestää 
syysretken Kilpisjärvelle

Hyvän Olon Messut
12.5.2012 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-15

Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä.

LC Pudasjärvi/Hilimat

Hyvän Olon Messuilla esiintyvät
pudasjärveläiset taitajat

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

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaikenlaisiin painotuotteisiin sivunvalmistukset kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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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

Teiden kunnossapito- ja erityisavus-
tukset vuodelle 2012
Teiden kunnossapitoavustukset
Avustus koskee tien normaalia kesä- ja talvikunnossapitoa teil-
lä, joita käytetään pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 100 
metrin matkalta ja jotka eivät muuten ole kaupungin hoidossa.
Avustuksen saamiseksi vuodelle 2012 on tehtävä hakemus kau-
pungintalon asiakaspalvelupisteestä tai internetistä saatavalle 
lomakkeelle, joka tulee toimittaa asiakaspalvelupisteeseen tai 
tekniseen toimistoon perjantaihin 20.4.2011 klo 15.00 mennes-
sä. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@pudasjarvi.fi. 
Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa on esitettävä kahden jää-
vittömän henkilön todistus tien pituudesta ja kartta tiestä.

Vuonna 2011 kunnossapitoavustusta saaneiden teiden osalta uut-
ta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien pituus, asuttujen talouksi-
en lukumäärä tai muut olosuhteet eivät ole muuttuneet. Tekninen 
lautakunta on kokouksessaan 27.3.2012 hyväksynyt kunnossapidon 
avustusperusteet. Avustuksien maksatus suoritetaan edellisvuoden 
tapaan suoraan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille touko-
kuussa. 

Teiden erityisavustukset
Sillan tai rummun korjaukseen tai uusimiseen, ojankaivuun tai muu-
hun kunnostukseen myönnettävä erityisavustus on haettava vuosit-
tain.  Erityisavustukset käsitellään toukokuussa.  Erityisavustuksesta 
ilmoitetaan erikseen ja avustus maksetaan tarkastuksen jälkeen to-
sitteita vastaan.
Erityisavustushakemukset tulee jättää kaupungintalon asiakaspal-
velupisteeseen tai tekniseen toimistoon viimeistään perjantaina 
4.5.2012 klo 15.00 mennessä. Hakemuslomakkeita on saatavissa 
kaupungintalolta tai internetistä.
Lisätietoja antavat Terttu Määttä puh. 040 7545084 ja erityisavustus-
kohteista Kauko Seppänen puh. 0400 384162

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 
Tekninen lautakunta PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

Luppoveden järjestyssääntö
Ehdotus Luppoveden järjestyssäännöksi pidetään yleises-
ti nähtävänä ajalla 2.4.-16.4.2012 Pudasjärven kaupun-
gintalon asiakaspalvelupisteessä ja kaupungin nettisivuilla 
www.pudasjarvi.fi.
Muistutukset on tehtävä nähtävilläoloaikana ja ne on 
lähetettävä osoitteeseen Pudasjärven kaupunki / Tekni-
nen lautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 
puh. 0400-389972.
Pudasjärvi 29.3.2012
Pudasjärven kaupunki 
Tekninen lautakunta

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

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

Haetaan NUORIA VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

Pudasjärven kaupungin nuorisopalvelut hakevat vapaaehtoisia, 
erityisesti alle 29-vuotiaita nuoria ja aikuisiakin tukihenkilö-
toimintaan mm. eläkeläisten /vanhusten ja maahanmuuttaja-
perheiden (lapsia, nuoria, aikuisia) pariin.  Vapaaehtoistoimijoille 
kohderyhmän kanssa pyritään luomaan uusia sisältöjä ja
kokemuksia elämään.  Samanaikaisesti halutaan antaa nuorille 
mahdollisuus ansaita arvokasta TYÖKOKEMUSTA sekä esim. 
kerätä LISÄPISTEITÄ opiskelua varten.  Työhön annetaan
koulutus SPR:n ystävätoiminnan peruskurssilla 5-6.5.2012
Neli-Iikkalassa.  Erityisesti tähän vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuteen toivotaan tarttuvan tänä keväänä lukiosta
kirjottavat nuoret, jotka viettävät kauniita kevätpäiviä ilman 
säännöllistä koulua tai työtä.

Vapaaehtoistoiminnan päivittäisen tai viikoittaisen määrän ja
sisällön saavat vapaaehtoiset toimijat määritellä itse.  Toimintaa 
koordinoi ja tukee monialainen toimijajoukko Tarja Väisänen 
nuorisopalveluista, Virpi Harilahti-Juola maahanmuuttotyöstä, 
Marja Lahdenperä vanhusten asumispalveluista sekä Tarja
Hemmilä SPR:n Pudasjärven osastosta.

MIKÄLI HALUAT…
- oppia uutta
- saada kokemuksia, tietoja ja taitoja vanhusten sekä
maahanmuuttajien parissa työskentelystä
- auttaa ja tuottaa hyvää mieltä muille ja itsellesi
- toimia yhdessä

… LAADI vapaamuotoinen hakemus 11.4.2012 mennessä 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, nuorisopalvelut, PL 10, 
93100 Pudasjärvi.  Lisätietoja Tarja Väisänen, tarja.vaisanen@
pudasjarvi.fi, 040 5262 765

Pudasjärvi
  
Haapokarin alueen tulvasuojelu-
suunnitelma nähtävänä

Pudasjärven kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
ja PVO-Vesivoima  Oy:n kesken yhteistyössä on laadittu tulva-
suojelusuunnitelma tulvavesien pääsyn ehkäisemiseksi raken-
netuille alueille Iijoen Haapokarissa. Suunnittelualue sijaitsee 
joen etelärannalla Laidunalueella ja siitä ylävirtaan. Suunni-
telma koskee tiloja 57:216, 57:7, 57:9, 38:82, 38:161, 38:85, 
38:127 ja 38:446. Hankkeen toteuttamisaikataulu on syksyllä 
2012.

Suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupun-
gintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi ajalla 5.4. – 20.4.2012. Yleinen esittelytilai-
suus suunnitelmasta pidetään Pudasjärven kaupungintalolla 
keskiviikkona 11.4.2012 klo 18:00. Nähtävänäolon aikana on 
osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteen-
sä asiasta kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tek-
ninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpos-
titse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 30.3.2012 
Tekninen lautakunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa kokouksiin!

Su.8.4. klo 11 
Aila Pyörälä& tiimi

Esillä sääntöjen 13 pykälän mukaiset asiat. 
Päätetään Ahosenrannan yhteisen

 maa- alueen vuokraamisesta.
Osallistumisesta Kalamatkalle hankkeeseen. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja nähtävänä 

30.4 - 14.5.2012 os.Yli-Iintie 233.

Kipinässä 25.3.2012
Hoitokunta

Ala-Kollajan yht. maa- ja vesialueen
osakaskunnan

varsinainen kokous
su.22.4.2012 klo12.00

A. Niemitalo Juustola Hetekyläntie 8. 

Puh. 040 756 4523

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523

Suomen Keskustan 
Kurenalan paikallisyhdistys

Paikallisyhdistyksen kevätkokous
pidetään maanantaina 16.4.2012 klo 19.00

kaupungintalolla.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun maakuntien maantie-
verkon talvi- ja pimeän ajan 
nopeusrajoitusten poistami-
nen aloitetaan keskiviikkona 

Talvi nopeusrajoitukset poistuvat
11.4.2012. Merkit tulee olla 
vaihdettuina viimeistään 
perjantaina 13.4.2012.

Ely tiedotus
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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


