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Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 19.4, to 26.4, to 3.5.

Lippu 10€ sis. ep.

Perjantai 13.4.

Lauantai 14.4.

Lippu 12€ sis. ep.

auki 24-04

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

PUBISSA KARAOKE

WinttiESKO JA 
POJAT

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme

Aukioloajat
ma-ti 11-21 • ke 11-01

to 11-22 • pe 11-04 • la 12-04
su 12-18

Lippu 4€ sis. ep.
Nyt meiltä saa

lounasta arkisin klo 11-14!

JARKKO
HONKANEN
& TAIGA

Tulossa20.4. Souvarit
22.4. Päivätansseissa
Kati Poijula ja Carlos

CANAL+ Total –kanavapaketti tarjoushintaan 3kk 39,90 
€. Tilaus laskutetaan kuukausittain siten, että kuukau-
simaksu on 13,30 €/kk (norm. 24,95 €/kk (antenni) / 
29,95 €/kk (kaapeli)). TV-kortti normaalihintaan 2,52 €/
kk, tilauksen 3 kk:n yhteishinta 47,46 €. Lisäksi avaus-
maksu 0 € (norm. 30 €). Tilaus on määräaikainen, eikä 
sitä voi päättää ennen määräajan loppumista. Määrä-
aikaistilauksen jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti 
toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella 
hinnalla. Edut eivät koske kampanjan aikana lopetet-
tuja ja uudelleen samaan talouteen avattuja palveluita. 
Kampanja on voimassa DNA:n antenni- ja kaapeliver-
kossa 30.4.2012.

NÄE JÄÄKIEKON MM-KISAT 2012.

KANAVILTA.

JÄNNITYSTÄ  
JA HUIPPU- 
VIIHDETTÄ.

3990 
€

3kk yhteensä vain

CANAL+ Total  
-kanavapaketti 

On se mukavaa.

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

nro 15 2012

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Veikko Ahvenainen
esiintyi Salikissa s.6
Huonekalukauppaa

Pudasjärvellä 50v s.3

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

KARJALANPIIRAKKA
9 kpl/585g

KEVÄTPITKO
410g

LIHAPULLAT JA MUUSI 
MIKROATERIA 300g

HERKKULENKKI
450g

IGA SUKLAAVOHVELI
600g

RUISPALAT
9 kpl/500g

MAX MEHUJUOMA 2L

NAISTEN KUMISAAPPAAT

LASTEN KUMISAAPPAAT

ASTERI SARJA

KAITALIINA
PATAKINTAS

PATALAPPU

1,49pkt

1,99pkt

1,99pkt

1,19pss

2,90pitko

2,99prk 4,90pkt 13,50

29,50
23,90

19,90

25,- 4,90

9,90

13,50

KIPPO VOIRASIA

MUKI

3,60

4,50
5,60

TILAA AJOISSA   
AMMATTIMIEHET ASENTAMAAN !

Valto Illikainen
040-350 3115

LVI-CENTER OY
MYY JA ASENTAA AMMATTITAIDOLLA

LVI-CENTER OY

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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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

MITÄ NYT?
Pääsiäisen pyhät ovat takana ja arki on alkanut. Monel-
le ihmiselle pääsiäinen merkitseekin vain sitä, että arki-
nen uurastus saa jäädä vähän pitemmäksi aikaa tauol-
le. Olen nyt pääsiäisen aikaa seurannut uutisointia, jossa 
katugallupeilla on kysytty ihmisiltä, mitä pääsiäiseen liit-
tyvät päivät oikein tarkoittavat. Monelle vastaajalle tun-
tui ylivoimaiselta vastata kysymyksiin, mitä kiirastorstai 
tai toinen pääsiäispäivä tarkoittavat, koska tietoa asiois-
ta ei ollut. Ja vaikka meillä olisi tietoa, eivät nämä tapah-
tumat tahdo pysyä mielessä. 

Mutta oikeastaan tässä ei ole mitään uutta. Jeesuk-
sen opetuslapsetkin olivat aika ”hyviä” unohtamaan. 
He sentään saivat nähdä Vapahtajan kasvoista kasvoi-
hin, myös ylösnousemuksen jälkeen. Silti hekin epäili-
vät. Näin pääsiäisen jälkeen olevalla pääsiäisviikolle on 
annettu Raamatun kohta, joissa Jeesus ilmestyy oppi-
lailleen Tiberiaanjärvellä. Tämä on jo kolmas kerta, kun 
Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyy heille.  Op-
pilaat olivat kalastaneet koko yön saamatta ainutta-
kaan kalaa. Aamun koitteessa Jeesus ilmestyy rannalle 
ja kehottaa yrittämään vielä kerran.  Saalista tulee tällä 
kertaa todella paljon. Oppilaat tuovat Jeesuksen keho-
tuksesta saaliin rantaan. Vaikka he kaikki tunnistavat Jee-
suksen, kukaan heistä ei uskalla kysyä asiaa häneltä suo-
raan. Oppilaat löytävät rannalta nuotion, jossa on leipää 
ja kalaa ja jakoi tätä ruokaa oppilailleen.

Jeesus halusi huolehtia oppilaistaan. Samoin hän ha-
luaa huolehtia myös meistä. Me emme aina osaa kulkea 
niin kuin Jumalan tahto on. Me petämme ja petymme, 
mutta voimme luottaa siihen, että ylösnousemuksen 
tuoma toivo kantaa meitä. Jeesus ei kuitenkaan meitä 
petä. Hän tulee luoksemme yhä uudelleen. Toivottavasti 
vain huomaamme sen.

       Keijo Piirainen

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa  
su 15.4. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Keijo Piirainen.
Kuorot: eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 11.4. klo 13, kirkko-
kuoro to 12.4. klo 18, Saraky-

län kappelikuoro to 12.4. klo 
18.45, lapsikuoro to 12.4. klo 
17.
Kirkkomusiikkinäytelmän 
harjoitus seurakuntakodissa 
ke 11.4.klo 19.00.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa  ti 17.4.  klo 12-
13.30
Sauvakävelyilta ti 17.4. klo 
18 Liepeessä. Voit tulla kä-
velemään porukassa ilman 
sauvojakin. Kävelyn päät-
teeksi iltapala ja –hartaus. 
Tervetuloa!
Lauantaina 14.4. klo 9-14 
RENKAIDEN VAIHTOA 
srk-talolla. Lastaa kesären-
kaat autoosi ja aja renkai-
den vaihtoon. Hinta 10€, 
sisältäen pullakahvit. Tuot-
to renkaiden vaihdosta Yh-

teisvastuulle. Voit osallistua 
päivään myös työpanok-
sellasi. Ilmoita halukkuu-
tesi diakoniatyöntekijöille 
0400-866480/Leena tai 040-
1758597/Suvi.
”OTA TOIVOSTA KIIN-
NI” Iin rovastikunnan syö-
pää sairastavien ja heidän 
läheistensä hengellinen päi-
vä Pudasjärvellä Hilturan-
nan leirikeskuksessa lauan-
taina 21.4. klo 10-15. Päivän 
hinta on 10€/aikuinen ja 5€/
lapsi. Päivässä mukana mm. 
sairaalapastori Marja-Lee-
na Tahkola. Ohjelmassa mu-
kavaa yhdessäoloa, hyvää 
ruokaa ja anteja arjessa jak-
samiseen. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 08-
8823100 perjantaihin 13.4. 

mennessä
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 11.4. 
klo 11.
Lähetyksen kirpputori ke 
18.4. klo 10-13, ke 11.4. ei 
kirpputoria.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 16.4. klo 18.
Kaakaopyhäkoulu seura-
kuntakodissa ma 16.4. klo 
14.15.-15.30.
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 15.4. klo 12
Perhekerhot:  Puhoksen ja 
Livon perhekerhot ma 16.4.  
klo 10-13, seurakuntakodis-
sa perhekerho ke 11.4. ja ke 
18.4. klo 10-13 ja to 12.4. ja to 
19.4. klo 10-13.
Pudasjärven seurakunnan 

kirkkovaltuuston kokous 
seurakuntakeskuksen isos-
sa kahviossa keskiviikkona 
18.4.  klo 16.30.
Rauhanyhdistys:  Aittojär-
ven ry:n myyjäisseurat Vir-
talan koululla pe 13.4. klo 
19. Ompeluseurat Yli-Livol-
la Aini Koivukankaalla pe 
13.4. klo 18 (Seppo Leppä-
nen). Käsityöilta Sarakylässä 
Pasi Kummalalla pe 13.4. klo 
19. Lauluseurat Sarakylässä 
Heidi Mannisella su 16.4. klo 
19. Seurat Kurenalan ry:llä 
su 15.4. klo 17 (Esko Metto-
vaara, Matti Pennanen).
Kastettu:  Enna Amanda 
Mariella Siltakoski

Parturi-kampaamo Salet-
ti avasi ovensa maanantai-
na 2.4. uusissa tiloissa Ku-
renalla apteekin vieressä. 
Yrittäjä Sanna Kosamo pyö-
ritti liikettä aikaisemmin 
kotoa käsin, mutta halusi 
innostavassa työyhteisös-
sä työskentelemisen lisäksi 
laajentaa palvelutarjontaa. 
Saman katon alta saa kam-
paamopalveluiden lisäksi 
jalkahoitoja sekä pian myös 
kosmetologin palveluita.

- Työyhteisössä voi hel-
pommin kehittää omaa työ-
tään ja myös asiakkaalle on 

Saletille tilat
apteekin taloon

helpompi asioida kun katta-
vat palvelut löytyvät yhdes-
tä paikasta. Lisäksi tila on 
aivan unelma. Kävimme Sir-
kan (Määttä) kanssa kurkki-
massa ikkunoista heti kun 
tilat vapautuivat, kertoo Ko-
samo.

Tällä hetkellä Kosamo 
on tilan päävuokralaisena ja 
muut tekevät töitä oman toi-
minimen alla itsenäisinä yrit-
täjinä. Jalkahoitoja tarjoaa 
Sirkka Määttä ja toukokuus-
sa aloittaa toinen kampaa-
ja Johanna Lukkari. Tämän 
kuun aikana kosmetologin 

palveluita saapuu tarjoa-
maan Kati Niemelä, joka 
on uusi yrittäjä paikkakun-
nalla. Myöhemmin aloittaa 
myös kolmas kampaaja ja 
asiakaspalvelun sujuvuu-
desta vastaa harjoittelija 
Jenna Penttilä.

Liikkeen viralliset ava-
jaiset vietetään lauantai-
na 5.5. jolloin kaikki työn-
tekijät pyrkivät olemaan 
paikalla palvelemassa ja 
vastailemassa myös asiak-
kaiden kysymyksiin.

Jenny Kärki

Johanna Lukkari (vas.), Sanna Kosamo, Sirkka Määttä ja Jenna Penttilä kuuluvat 
tällä hetkellä Parturi-kampaamo Saletin henkilökuntaan, johon on tulossa lisävah-
vistusta lähikuukausina.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

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

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

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.

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 !

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!

esim. *Paperinarua 20m rulla vain 1,20€/kpl
*Erilaisia Valokuvakehyksiä alk. 3,90€/kpl
*Upeita Aurinkolaseja Naisille UV400 8,90€/kpl
*Juomapeli Ludo aikuisille nyt vain 9,90€/kpl (ovh.14,90€)

AarreArkusta löydät vaikka mitä… =)

 ...ja Paljon Muuta! Tule tekemään löytöjä!

AVATTU UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!

KIIMINGIN
KATSASTUKSET

45€
+päästöt

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

Huonekalukauppaa Pudasjärvellä 50 v
Huonekaluliike Heikkilä juhli 
yrityksen 50-vuotista toimin-
taa 4.4, jolloin yrittäjät Ulla ja 
Tommi Heikkilä ottivat on-
nitteluja vastaan ja olivat jär-
jestäneet kaikille kävijöille ul-
kona pystytetyssä kodassa 
lihakeittoa sekä kahvia. 

Tarjouksella myytiin 
muun muassa koululais-
tuoleja, mattoja, keinutuole-
ja sekä vuodekulmasohvia. 
Liikkeen katolla oleva mai-
nosvalotaulu ja ikkunateip-
pauksia oli uusittu.

Päivän aikana kävi asiak-
kaana noin 800 henkilöä. Ar-
vonnassa olleen senkin voitti 
Paavo Stenius. Lisäksi arvot-
tiin 50 kpl pallokuitutyyny-
jä. 

Liikkeen miehensä One 
Heikkilän kanssa perusta-
nut Maija Heikkilä oli myös 

asiakkaiden tavattavissa ja 
monet heistä muistivat huo-
nekalujen ja sisustustarvik-
keiden kauppatapahtumia 
vuosikymmeniäkin sitten. 
Heimo Turunen

Ulla ja Tommi Heikkilälle Pudasjärven Yrittäjien onnitteluja välittämässä Aila Helve ja 
Heikki Parkkila

Arvonlipukkeita täyttämässä matkailuyrittäjät Leviltä Arvo 
ja Kaija Mäkisalo. Pudasjärvelle he tulevat lomalle tyttäri-
en luona vieraillessaan.

Huonekaluliikkeen perustajaa Maija Heikkilää terveh-
timässä Maija ja Juhani Hukari, jotka muistelivat osta-
neensa Timosen talossa olleesta liikkeestä vuonna 1958 
pöydän ja kaksi tuolia sekä muutaman vuoden kuluttua 
mustan nahkasohvan. 

Lihakeittotarjoilu oli tilattu OSAO:n Pudasjärven yksikön Matkailulinjalta. Lihakeittoa 
tarjoamassa Janica Salo, Maria Kondakova, Riikka Kylmänen ja Diana Krotenko. 
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HONDA AGRIKAATIT

LOPUT MOOTTORIKELKAT 

HONDA PERÄMOOTTORIT

HONDA MÖNKIJÄT
HONDA SKOOTTERIT

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY MÖNKIJÄN HIEKKAKÄRRY

649,- 349,-

6990,-
+toim.kulut
myös vaihtaen

alk.

1990,-
alk.

+toim.kulut

795,-
alk.

995,-
alk.

2999,-kpl
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Uutuuksia
LAKEUS runkosänkypaketti
160x200cm.

hintaan sis. sijauspatja
pääty myydään erikseen

795€
( ovh 1255€ )

CLASSIC-RUOKARYHMÄ
Pöytä 140x85cm + 4 tuolia

Valkoinen tai tummanruskea

639€
( ovh 821€ )

50-vuotis arvonnassa voittivat:
Sofia Senkki:
STENIUS PAAVO

Tyyny:
AIKKILA IRJA
ERVASTI LAILA
ESKOLA TERTTU
HARJU ELINA
HARJA HANNA
HEMMILÄ FANNI
HILTUNEN JARKKO
HÖGLUND RITVA
INKINEN EILA
JUUJÄRVI MAIRE
JUURIKKA KAUKO
JUUTINEN KAUKO
KAREINEN RAIMO
KEMPPAINEN EVE
KONTTILA VENLA

KOSAMO MARKETTA
LAMMELA SUOMA
LEHMIKANGAS AULIS
LIIKANEN PENTTI
MANNINEN ESA
MANNINEN KAISA
MANNINEN MAARIT
MIKKOLA KARI
MOILANEN AILA
OJALA AIMO
PELTTARI JUULIA
PELTTARI SOILI
PERTTU KALLE
PETÄJÄKANGAS HELENA
PITKÄNEN REIJO
PITKÄNEN TAIMI
PUHAKKA KIRSTI
PÖLKKI ANJA
RAUTIO JOEL

RAUTIO MERVI
SALMELA LEO
SEPPÄNEN OSSI
SIIRA RAIMO
SÄRKELÄ PETRI
SÄRKELÄ TAPIO
TAKKINEN TAIMI
TERVONEN JAAKKO
TOLKKINEN ANJA
TUOHIMAA MIKKO
TYNI ELSA
VETELÄINEN PEKKA
VIERIMAA ESKO
VÄHÄKUOPUS JESSICA
YLITALO ANTTI
YLITIMO REIJO

Onnettarena toimi
Matleena Tuohimaa

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

Lankalauantai aamuna ko-
koontui Poijulan Valkinjär-
velle kuutisenkymmentä 
innokasta pilkinnän harras-
tajaa. Edessä oli neljä tuntia 
kestävä kamppailu, jonka ai-
kana ratkottiin paremmuus-
järjestys kuudessa eri 
kilpasarjassa. Ilmapiiri kil-
pailijoiden kesken oli totut-
tuun tapaan letkeän rento, 
vaikka edessä olikin tiukka 
kamppailu paremmuudesta.

Puitteet kilpailuiden läpi-
viemiseen olivat erinomai-
set. Kisakeskuksena toimi 
entinen Poijulan koulu, jon-
ka pihamaan oli koulun ny-
kyinen omistaja Tapio Poi-
jula luvannut järjestäjien 
käyttöön. Pi-hamaalle oli au-
rattu runsaasti parkkitilaa ja 
siellä toimi myös kisaravin-
tola, jossa oli tarjolla makka-
raa, räiskäleitä, kahvia ja vir-
vokkeita.

Valkinjärvi on pilkkijöi-
den kesken tunnettu kalai-
suudestaan. Myös järven 

Valkinjärveltä suuria pilkkisaaliita
sijainti on erinomainen. Jär-
vihän sijaitsee notkossa, jo-
hon pureva viima ei pääse 
puhaltamaan samalla taval-
la kuin suurem-milla vesillä. 
Lisäksi valtatie 20 kulkee ai-
van järven vieritse, joten kul-
kuyhteydetkin ovat mainiot. 
Nämä seikat yhdessä edellä 
mainittujen kanssa olivatkin 
houkutelleen paikalle pilkki-
jöitä koko maan leveydeltä. 
Paikalla oli kisaajia Raahes-
ta Kuusamoon. Sääkin suo-
si kilpailua. Aurinko pais-
toi pilvettömältä taivaalta, 
eikä suojaisalla järvellä ollut 
tuulestakaan haittaa. Välillä 
jäällä oli suorastaan kuuma.

Itse kilpailussa kalaa nou-
si jään alta odotusten mu-
kaisesti. Palkintojen jaon jäl-
keen pääpalkinto, Stihl MS 
181 moottorisaha matkasi 
Raaheen. Sahan nappasi mu-
kaansa Jari Heinonen, hur-
jalla yli 15 kilon saaliillaan! 
Kisojen tulostaso oli muu-
tenkin kova. Aikuisten sar-

jojen keskisaalis oli yli kuu-
si kiloa! Ainakaan näiltä 
leveyksiltä ei löydy monta 
neljäntunnin kilpailua, jos-
sa päästäisiin moisiin luke-
miin. Yhteensä kalaa nousi 
järvestä 289 kiloa 565 gram-
maa. Saalis koostui pienistä 
ahvenista ja särjistä. Pilkki-
kisat ovat siis mitä mainioin-
ta kalavesien hoitotyötä.

Kilpailujen järjestäjä Lah-
denperä Erä ry kiittää tal-
kooväkeä onnistuneesta kil-
pailusta. Erityiskiitokset 
Tapio Poijulalle, sekä Val-
kinjärven kalastuskunnalle. 
Ilman heidän myötämielistä 
suhtautumistaan kilpailuun 
kisan järjestäminen ei olisi 
ollut mahdollista.

Juha Talala

Tulokset:. 
Miehet yleinen: 1.Jari Heino-
nen 15350g 2.Jani Orava 13405g 
3.Pekka Holappa 11515g 4.Timo 

Siilanen 10315g 5.Seppo Hut-
tu 10000g 6.Vesa Teivaanmä-
ki 9390g 7.Kari Tuhkanen 8735g 
8.Kari Nuora 8365g 9.Pertti Pe-
sälä 8260g 10.Juha Talala 8240g 
Mies veteraanit: 1.Ahti Kokko 
7440g 2.Pentti Suua 6650g 3.Rei-
no Soronen 6115g 4.Lauri Rahik-
kala 6095g 5.Timo Talala 5840g 
6.Sakari Alatalo 5410g 7.Alpo 
Kukka 5185g 8.Ensio Takkinen 
4890g 9.Timo Kulojärvi 4770g 
10.Pekka Talala 4625g 
Naiset: 1.Tuula Kumpumä-
ki 8275g 2.Sirkka Kohtala 8200g 
3.Erja Siilanen 7300g 4.Maila 
Nuora 3310g. 5.Katja Siekkinen 
3070g 
Nais veteraanit: 1.Lilli Latva-
lehto 5720g 2.Saimi Kuusisto – 
Mikkonen 5350g 3.Leena Rahik-
kala 4595g 4.Sirkka Kokko 3700g 
5.Vuokko Korteslahti 3200g 
Nuoret alle 16 v: 1.Oskari Ra-
hikkala 4485g 2.Mikko Juurikka 
2670g 3.Topi Talala 1095g
Nappulat alle 10 v: 1.Tuomas 
Korteslahti 1175g 2.Niilo Tala-
la 870g 3.Aliisa Siekkinen 690g 
4.Selena Stenius 65g

Palkintoaan noutamassa naistensarjan voittaja Tuula Kumpumäki.
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Yli 1000 
kehyksen 
valikoima

Alk.

79€
Pakettihinta>

Hinta-
vallankumous!

Kehykset ohennetuilla 
ja kevyillä linsseillä

Hintaan sisältyy > tyytyväisyystakuu
Pakettihintaan sisältyy valintasi mukaan yksi seuraavista vaihtoehdoista: Pentax-vakiomoniteholinssit, ohennetut yksiteholinssit (index 1.6, sis. kovan ja heijastamattoman pinnoitteen), auringossa 
tummuvat yksiteholinssit, kova ja heijastamaton UltraClear-linssipinnoite tai toiset silmälasit vakioyksiteholinssein. Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Täysi tyytyväisyystakuu 3kk ajan ostosta. 
©2012 Specsavers Optical Group-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kehykset alk. 79€ + 0€ = Pakettihinta> alk.  79€

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :  Kauppatie 5 , puh.  040 821 1819 . Avoinna  ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu .
Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

Pudasjärven kaupunki vas-
tasi Valtiovarainministeri-
ölle määräajassa kunta- ja 
palvelurakenteen uudista-
miseksi liittyviin kysymyk-
siin kaupunginvaltuuston 
kokouksessa 4.4.

Pudasjärvi esittää vas-
tauksessaan nimettäväksi 
erityisen Harva-kuntaselvi-
tyshenkilön, jonka tehtävänä 
tulisi olla selvittää, millainen 
kunta- ja palvelurakenne 
parhaiten edistää ja vahvis-
taa harvaan asuttujen alu-
eiden elinvoimaisuutta ja 
kunnallisten palveluiden toi-
mivuutta. 

Kaupunki korostaa lau-
sunnossaan kuntalaisten 
työssäkäynnin ja asioin-
nin Ouluun päin suuntau-
tu-mista, mikä tulee ottaa 
huomioon sekä kuntaraken-
teen kaikenpuolisessa kehit-
tämisessä sekä pitkällä että 
lyhyellä aikavälillä. Pitkät 
etäisyydet jo nykyisten kun-
tarajojen puitteissa kunnan 
sisäisessä asioinnissa estävät 
päivittäisen ja usein tapah-
tuvan asioinnin toteutumi-
sen Ouluun. Toisen asteen 
koulutuksen osalta nykyi-
nen yhteistyö Oulun seu-
dun koulutuskuntayhtymän 
kanssa voi jopa laajentua. So-
siaali- ja terveystoimen osal-
ta suuntautuminen Ouluun 
päin ja Oulunkaaren yhteis-
toiminta-alueen toiminnan 
nykyinen vahva ohjausmalli 
antavat hyvän perustan kun-

Pudasjärvi esittää Oulun suuntaan asiointia
tien välisen yhteistyön kehit-
tämiselle. 

Kehittymisen  
esteet poistettava
Pudasjärven kaupunki eh-
dottaa, että Valtiovarainmi-
nisteriö ryhtyy selvittämään 
millä välittömillä toimenpi-
teillä voidaan poistaa jo nyt 
tiedossa olevat HARVA-
kuntien elinvoimaisuuden 
kehittymistä estävät tai sitä 
hidastavat tekijät ja ne teki-
jät, jotka estävät palveluiden 
järkevän ja kustannustehok-
kaan tuottamisen harvaan 
asutuilla alueilla. Tässä eri-
tyisenä painopisteenä olisi 
erityisesti nykyisen lainsää-
dännön aiheuttamat käy-
tännöt, joiden soveltumat-
tomuus Harva-asutuksen 
olosuhteisiin on muodosta-
nut taloudellisentoiminnan 
ja kehittämisen esteen.

Oma hallinnollinen 
kuntamalli
Pudasjärvi esittää selvitettä-
väksi vaihtoehtoa, jossa Har-
va-kunnille luotaisiin oma 
hallinnollinen kuntamalli ja 
jossa näiden kuntien erityis-
vahvuudet, erityistarpeet 
sekä erityisasema tunnistet-
taisiin. 

Miten Harva-kuntien ta-
loudellista tulopohjaa voitai-
siin vahvistaa uudella luon-
nonvaraveromallilla, jossa 
otettaisiin huomioon jalos-

tuksen kautta syntyvän lisä-
arvon palauttaminen raaka-
ainelähteille. Esimerkkinä 
energian ja uusiutuvan ener-
gian lähdevero, jossa ener-
giavaroja yhteiseen käyttöön 
luovuttava alue hyötyi-
si omista energiavaroista ja 
voisi palvelut ja elinvoimai-
suuden säilyttäen varmistaa 
kotimaisen energiatuottami-
sen. Toinen esimerkki ja sa-
mantyyppinen kokonaisuus 
on pohjavesivarantojen ja ve-
sivarantojen hyödyntämisen 
luonnonvaravero. Kolmas 
esimerkki on kaivostoimin-
taan kohdistuva luonnonva-
ravero. 

Maatiloille  
mahdollisuus 
ostaa lisämaata 
Millä tavalla yhteisen edun 
nimissä muodostetut suuret 
luonnonsuojelualueet voisi-
vat tulouttaa osan suojelun 
kautta menetetystä taloudel-
lisesta hyödystä suojelualu-
een sijaintikunnille ja näin 
vahvistaa kohdekunnan 
elinvoimaisuutta. 

Millä tavalla kohdekun-
nissa Metsähallituksen hal-
linnassa olevista metsä-
talousmetsistä voitaisiin 
kunnassa asuville ja toimi-
ville maatalous- ja metsäta-
lousyrittäjille luovuttaa ai-

Valtiovarainministeriölle lausunto:

kaisempaan asutoiminnan 
aikana olleeseen lainsäädän-
töön perustuen (asutuslaki, 
maanhankintalaki) metsäta-
lousmaata maatilojen elin-
voimaisuuden vahvistami-
seksi. Näillä toimenpiteillä 
voidaan ”kompensoida py-
syvät haitat, joista nämä 
alueet kärsivät, ja muovata 
niiden kehitysmalli hyödyn-
tämällä niiden omia mah-
dollisuuksia”, kuten Euroo-
pan Unionin strategiassa 
edellytetään. 

Miten Suomessa voitai-
siin ottaa käyttöön kansal-
linen HARVA-alueen eri-
tyistalousaluemalli. Tässä 
mallissa keskeistä olisi mää-

rittää kansantalouden kan-
nalta pitkällä aikavälillä stra-
tegisen tärkeät talouden ja 
elinvoimaisuuden alat. Eri-
tyistalousalueilla tukemisen, 
kehittämisen ja mahdollisten 
taloudellisten porkkanoiden 
luonne ei olisi heikossa ase-
massa olevien alueiden tu-
keminen, vaan potentiaalis-
ten kehitysmahdollisuuksien 
vahvistaminen. 

Lausunto 
yksituumaisuuden 
hengessä
Valtuuston kokous eteni si-
ten, että kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila esitteli 
valtuutetuille virkamiesten 
ja johtavien luottamushen-
kilöiden laatiman lausun-
toehdotuksen. Sen jälkeen 
hajauduttiin neljään eri ryh-
mään pohtimaan vajaan tun-
nin ajaksi lausuntoa. Jokai-
sella ryhmällä olikin jotain 
lisättävää, mutta pääsään-
töisesti valtuutetut kannatti-
vat virkamiestyönä laadittua 
lausuntoa ja oleellisia muu-
toksia ei enää lausuntoon 
tullut. Paikkakuntalaisten 
vapaan metsästysoikeuden 
säilyttämistä ja kylien elin-
voimaisuuden säilyttämistä 
korostettiin ryhmien palaut-
teissa. Virkamiehille annet-
tiin useissa puheenvuoroissa 
tunnustusta hyvin tehdystä 
lausunnosta. 

Pudasjärven suuntautu-
mista Oulun suuntaan ko-
rostettiin yksituumaises-
ti, tosin edelleen itsenäisenä 
kuntana. Oulunkaaren kun-
tayhtymän säilyttäminen 
nähtiin tärkeänä. (ht)

Valtiovarainministeriölle kunta- ja palvelurakenteen uudistamislausuntoa pohdittiin nel-
jässä eri ryhmässä, kuva valtuuston varapuheenjohtaja Marja-Leena Törrön johtamas-
ta ryhmästä. 
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LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Meillä on ollut todella jännittäviä tapahtumia. Kaikki 
alkoi, kun meillä pidettiin missikisat! Tai eihän ne nyt 
sellaiset oikeat kisat olleet, mutta katsottiin edestä ja 
takaa, tutkittiin saavutuksia ja laitettiin järjestykseen. Vi-
rallisesti kyseessä oli jalostussuunnitelman teko. Tällai-
nen ”Jasu” tehdään kerran vuodessa ja silloin jalostus-
työn ammattilainen tulee navettaan meitä katsomaan. 
Emännältä jos kysyy, niin mehän kaikki ollaan fiksuja ja 
filmaattisia, joten hyvä, kun ulkopuolinen ihminen meitä 
tarkastelee.
     Jalostuksen tarkoituksena on parantaa karjan 
tuottavuutta, rakennetta ja luonnetta. Noin lyhyesti 
sanottuna. Ulkopuolinen ihminen näkee asiat eri tavalla 
ja kun lisätään katselmukseen alan tieto-taito, niin 
saadaan korkeatuottoinen, kiltti ja nätti lehmä. Jalos-
tuksen tarkoituksena on karsia eläimistä ei toivottuja 
ominaisuuksia. Esimerkkinä voisi olla huonot jalat, 
huono hedelmällisyys ja äksy luonne. Suunnittelijalla on 
käytössään karjan tuotosseuranta tiedot, jolloin jokai-
sen lehmän maitomäärät ja maidon pitoisuudet ovat 
pohjana tilan omille tavoitteille karjan jalostuksessa. 
Yleensä toivotaan jälkeläisistä kestäviä, korkeatuottoisia 
ja kilttejä.
     Jalostustyö on vuosia kestävää työtä ja edellisen su-
kupolven päätökset vaikuttavat myös tuleviin sukupol-
viin. Jotta saataisiin mahdollisimman luotettavaa tietoa 
minkälaisia jälkeläisiä lehmä tuottaa, tehdään raken-
nearvostelu. Kuulostaa niin kriittiseltä, arvostelu. Miksei 
voisi olla arviointi tai jokin muu vähemmän kriittiseltä 
kuulostava sana? Joka tapauksessa tämä arvostelu 
tehdään nuorsonnien tyttärille sekä sonninemille ja 
sonninemäehdokkaille. Siis myös minulle on tehty 
silloin nuoruudessa, kun oma sonnipoika valmistautui 
lähtemään maailmalle ”sonnin töihin”. Nyt suunnittelija 
vain vilkaisi minua ja totesi, että rouva on säilyttänyt 
ulkonäön hyvänä. Ihan minua punastutti, kun katsottiin, 
että rin…siis utare on ryhdikäs ja hyvänmallinen eikä 
ole laskeutunut, niin kuin vanhemmille rouville tahtoo 
käydä. 
     Reilu pari tuntia suunnittelija ja Emäntä siinä 
navetalla meitä katselivat ja puhuivat meistä, tosin 
pääasiassa ihan hyvää, mutta monta kertaa kuului, että 
”poistoon lähtee”. Usein syynä ovat rakenteeseen 
liittyvät syyt, utare on huonon mallinen ja vaikeuttaa 
lypsyä tai sitten jalat ovat huonot, koska vuodesta iso 
osa vietetään sisällä parressa seisten.
     Emäntä järjesti myös sellaisen ikävän yllätyksen 
meille. Etukäteen se puhui niin kauniisti jostain pedi-
kyyristä vai oliko se nyt manikyyri, mutta oli tainnu 
Emäntä pistäytyä kauneushoidossa vähän eri tason pai-
kassa kuin mitä meille tarjoili. Kuulostaa niin hienolta, 
pedikyyri. Totuus oli, että iso, karvainen mies tuli taloon 
koneineen ja remmeineen eikä rentoutumisesta ollut 
tietoakaan. Kyseessä oli sorkanhoito, jonka tarkoitus 
on säilyttää sorkan normaali asento ja muoto hyvänä 
ja toisaalta löytää ajoissa mahdolliset sorkkasairaudet. 
Pitkä talvi siinä parressa seisten, vaikkakin meillä on 
parsimatto, saavat aikaan sorkan kasvua ja ne pitää 
leikata ja hioa kuten ihmisten kynnet. Kokemus on vain 
aina niin epämukava. Pakotetaan hoitoparteen, missä 
meidät sidotaan kiinni ja jalka kerrallaan nostetaan 
ilmaan hoitoa varten. Sorkkia hoidetaan kulmahioma-
koneeseen laitetulla erikoislaikalla ja koneen ääni on 
jo sellainen, että se pelottaa meitä rauhalliseen eloon 
oppineita. Paniikki leviää pikkuhiljaa koko karjaan ja 
olen aivan varma, ettei kukaan nauti siitä, saati sitten 
rentoudu niin kuin Emäntä väitti. Eikä minulla ainakaan 
ole ollut vielä koskaan punaisia kynsiä hoidon jälkeen, 
se kyllä olisi lohduttavaa sen rääkin jälkeen. Yleensä 
meillä tehdään tämä pedikyyri näin kevättalvella, mutta 
joskus myös syksyllä.

Aurinkoisin kevätterveisin

Toffee, 123

Harmonikkataituri Veikko 
Ahvenainen ja hänen vai-
monsa Carina Nordlund 
konsertoivat sunnuntaina 
25.3. kansalaisopiston Sali-
kissa. Konsertissa esiintyivät 
myös Pudasjärven Harmo-
nikkakerho Teuvo Kalliolan 
johdolla sekä Vasaran si-

Veikko Ahvenainen soitti 
ja nauratti kuulijoita

Ahvenainen esitteli nuoret harmonikkataiteilijat Maria ja 
Silja Vasaran, jotka soittivat mm. Saku Sammakko –kap-
paleen.

Yleisö sai kokea viihdyttävän illan korkeatasoisen hanurimusiikin parissa.

Harmonikkataitureiden Veikko Ahvenaisen ja Carina 
Nordlundin esiintyminen oli yleisöä viihdyttävää.

Janne Klemettiä Ahven-
ainen kannusti harjoitut-
tamaan sorminäppäryyttä 
joka päivä.

Veikko Ahvenainen kiittämässä pitkäaikaista ystäväänsä Teuvo Kalliota harmonikka-
kerhon esiintymisestä.

sarukset ja Janne Klemetti. 
Kansalaisopiston järjestä-
mässä konsertissa oli yleisöä 
noin 150 henkeä. 

Päätoimisen taiteilijauran 
18-vuotiaana vuonna 1947 
aloittanut Ahvenainen oli 
edelleen 82-vuotiaana huip-
pukunnossa niin hanurin 

soitossa kuin muutenkin. 
Hän kertoi juosseensa 31 ma-
ratonia ja tänäkin vuonna on 
kaksi 42 km maratonjuoksua 
suunnitelmissa. 

Esitysten välillä Ahven-
ainen kertoi hauskoja, huu-
morilla höystettyjä tarinoi-
ta eri maailman mantereilta 

70 soittovuoden ajalta. Kai-
kissa Ahvenaisen konser-
teissa Pudasjärvellä käynyt 
henkilö totesi niiden olleen 
kuitenkin erilaisia, kuin ai-
emmilla esiintymisreissuil-
la. Ahvenainen esiintyi Cari-
na vaimonsa kanssa yhdessä 
ja välillä he soittivat soolo-
esityksiä..

Tilaisuus alkoi Teuvo Kal-
lion johtaman Pudasjärven 
Harmonikkakerhon esiin-
tymisellä, jonka jäsen Timo 
Pesiö soitti myös soolona 
polkkasikermän taitavasti. 
Koululainen Janne Kleme-
tin soiton päätyttyä Ahven-
ainen kehui hänen tyyliään 
ja arveli pojalla olevan me-
nestyvä tulevaisuus. Sisa-
rukset Maria ja Silja Vasara 
saivat myös esiintymises-
tään Ahvenaiselta tunnus-
tusta ja kannustusta. Tauol-
la Ahvenainen korosti vielä 
nuoria neuvoessaan sormi-
näppäryyden jatkuvan har-
joittelemisen tärkeyttä. (ht)

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA! 
                    Ostamme kultaa nyt Pudasjärvellä!

* Paras hinta – ei välikäsiä * Luotettava suomalainen * 
* Ilmainen analyysi ja arviointi * Maksu heti käteisellä

               Tervetuloa hotelli-ravintola Kurenkoskeen  
                       torstaina   12. 4. klo 10.00 – 17.00.          

 

OTA TÄMÄ ILMOITUS MUKAASI – SAAT 10 € EKSTRAA YLI 80 € KAUPOISTA 

VAIN 1 ETU/TALOUS.     ARVIOINTIIN  TUONNEILLE TARJOAMME KAHVIT.

Kultameklarit Finland  www.kultameklarit.fi  0440 425 161

Kaikki sahaukset ja höyläykset
Huom! Nyt myös eriKoissuuret, jopa 80 cm 

paKsut tuKit Laimet 130 -tuKKipyörösaHaLLa!

Myös antiikkipaneelit ja listat

liikkuva sahausliike 
rauno seppänen puh. 0400 212 356

sähköposti: saha@puolankalainen.com

iNsta 142-lujuus-

lajittelustandardi
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PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLArIKOrJAUKSET
 • LASINVAIhDOT
 • VAKUUTUSyhTIöIDEN TyöT
 • TrAILErIN VUOKrAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

AVAINPALVELUT

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

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto
LAHJATAVAROITA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SähKö-, KyLMä-, 

PELTITyöT SEKä TArVIKKEET
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

VALOKUVAUSLIIKEITÄ

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

PURKUOSIA

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KAUNEUDENHOITOA

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

ISÄNNÖINTEJÄ

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Huom! 22.2. alkaen
ajanvaraukset iltaisin

klo 17 jälkeen.

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

  Sara
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Hannu Ylitalo 
0400 244 769
040 576 4537

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

TAKSEJA

Palveluhakemisto on 
edullista ilmoitustilaa.

OTA YHTEYS
040 1951 732

Äitienpäivän aikaan 12.-13.5. 
juostaan Pudasjärvellä maas-
tojuoksun Suomen mesta-
ruuskilpailut Jyrkkäkosken 
huvi- ja liikuntakeskuksessa. 
Tapahtumaan odotetaan tu-
hatta juoksijaa. Paikalle saa-
puu myös yleisradion urhei-
lutoimitus tekemään kisoista 
puolentoista tunnin tv-lähe-
tystä. Tällä kertaa kisat pide-
tään kaksipäiväisinä.  Lau-
antaina juoksevat juniorit 
sekä veteraanit ja sunnun-
taina kisataan aikuisten Suo-
menmestaruuksista. Kisoi-
hin odotetaan reilua tuhatta 
urheilijaa. Kisajärjestäjillä on 
edessään kiireinen kuukau-
si, jotta kaikki palaset lok-

Järjestelyorganisaatio kokeneen talkoojoukon käsissä
sahtaisivat kohdalle ennen 
varsinaista h-hetkeä. 

Kilpailuorganisaatios-
sa on mukana reilut 250 toi-
mitsijaa. Kisojen pääsihteeri 
Marko Koivula Pudasjärven 
Urheilijoista kertoo, että tal-
koolaiset ovat osallistumas-
sa tapahtumaan oikein mie-
lellään:

– Kysyin noin sataa toi-
mitsijaa, joista kaksi kieltäy-
tyi, koska eivät olleet mar-
raskuussa varmoja, mitä 
tekevät toukokuussa.

– Pudasjärvellä on talkoo-
toiminta vielä voimissaan ja 
tämmöiset yhteiset voimain-
koetukset vain yhdistävät 
seuran jäseniä, jatkaa Koi-

vula.
SM-maastot ovat Pudas-

järven Urheilijoille tämän 
vuoden suurin tapahtuma, 
mutta ei siinä vielä kaikki: 
Helmikuussa järjestettiin tal-
koovoimin Umpihankihiih-
don MM-kilpailut 15. kerran 
ja heinäkuussa on vuoros-
sa yhdeksännet Kesäpilikin 
MM-kisat. Suurkisajärjeste-
lykokemusta löytyy myös 
menneiltä vuosilta: Edellisen 
kerran Suomen urheilulii-
ton myöntämät SM-Maastot 
juostiin Pudasjärvellä vuon-
na 1994. Lisäksi SM-tasol-
la kilpailtiin paikkakunnalla 
Jukolan Viesteissä 1988, Sm-
hiihdoissa 1990 ja SM-suun-

nistuksissa vuonna 1995.
SM-Maastojen kisa-alu-

eena toimii Jyrkkäkosken 
Huvi- ja liikuntakeskus, jon-
ka tuntevat laajalti pohjois-
suomalaiset parinkymme-

nen vuoden takaa pohjoisen 
yhtenä parhaana tanssipaik-
kana.

Heti kisojen jälkeen al-
kaa tanssi- ja huvitoiminnan 
kehittäminen ja Jyrkkäkos-

ki avaa lavakautensa jälleen 
kesäkuun puolivälissä.

Tiedotustoimikunta
/Pudasjärven SM-Maastot

SM-maastojuoksut lähestyvät
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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). 

Siistikuntoinen ja vähän ajettu 
vm. 1989 Ski-doo Trapper 600 
moottorikelkka. 60cm leveä hy-
väkuntoinen tela ja jatkoperä, 
vaihteet 2 eteen ja pakki, kah-
valämmittimet. tällä vehkeellä 
puu liikkuu. Hp. 2300 €, tiedus-
telut 040 506 5318.

MTX-5 moposkootteri vm. 
2006, ajettu 2100km. 1200 € 
puh. 0400-295103.

VW Transporterin kesärenkaat 
vanteineen. 205/65 R16, 200 €. 
0400-295103.

TV-tuoli aitoa nahkaa, istuma-
asento säädettävissä. Väri 
ruskea, kuin uusi. Hinta 200 €. 
Puh. 044-5822015.

Torstaina 5.4., aurinkoisena 
aamupäivänä Rytingin kau-
palla käynnistyivät Saraky-
län koulun myyjäiset. Tar-
koituksena oli kerätä rahaa 
koulun luokkaretkikassaan. 
Myyjien paikalle tullessa 
muutama asiakas oli jo odot-
telemassa myyjäisten alkua. 
Myytävänä oli leivonnai-
sia, käsitöitä ja pääsiäisko-
risteita. Arvontaan oli myös 
mahdollisuus osallistua. Oli 
ne pullakahvitkin tarjolla, ja 
lapsille maistui mehu. 

Kun kaikki oli hädin tus-
kin esillä, alkoi asiakkaita 
virrata, ja alkoi käydä mel-
koinen vilske. Muutamia 
oppilaiden vanhempia oli 
tullut auttamaan, ja ylimää-

tuotteet kaupaksi

Myyjäisillä kartutettiin Sarakylän koulun luokkaretkikassaa.

räisille käsipareille oli kyllä 
käyttöä! Rieskat ja leivät oli-
vat halutuinta tavaraa, myös 
leivonnaiset menivät hetkes-
sä. Myyntipöytien tyhjen-
nyttyä oli vuorossa jännittä-

vä arvonta, jonka jälkeen oli 
hyvä lähteä pääsiäisen viet-
toon. 

Reeta Jylhänlehto ja Aada 
Satokangas

Sarakylän koulun pääsiäismyyjäisissä

Myytävänä oli leivonnaisia, käsitöitä ja pääsiäiskoristeita.

Peruskouluun valmistavan 
ja perusopintoja suorittavan 
maahanmuuttajakoulutuk-
sen opiskelijat kävivät nuo-
risotoimen järjestämällä ret-
kellä Pikku-Syötteellä. Retki 
oli palkkio aikaisemmin ke-
väällä järjestetystä lelukerä-
yksestä, jossa maahanmuut-
tajakoulutuksen opiskelijat 
innokkaasti auttoivat. Lelu-
keräys järjestettiin Kongosta 
tulevien perheiden hyväksi.

Pikku-Syötteen ulkoilu- 
ja virkistysretkellä opiske-
lijat pääsivät tutustumaan 
jousiammuntaan ja laskette-
luun, sekä kävivät vierailul-

Maahanmuuttajakoulun 
opiskelijat Syötteellä

la Luontokeskuksessa.
Näin päivän kulusta ker-

tovat Hama ja Ali:
Meidän luokka kävi Syöt-

teellä maanantaina. Siellä oli 
hauska meininki.  Me hiih-
dimme, söimme ja ammuim-
me jousipyssyllä. Alussa oli 
pelottavaa, koska en ollut 
ikinä ollut semmoisessa pai-
kassa, ja se oli minulle tuo-
re juttu. Syötteelle menimme 
bussilla. 

Heti aamulla oli jousi-
ammuntakilpailu, kaksi eri 
joukkuetta oli kilpailussa, ty-
töillä ja pojilla oli omat jouk-
kueet. Sen jälkeen menim-

me Luontokeskukseen, siellä 
meille oli info. Infossa esitel-
tiin Luontokeskuksen alue.

Sitten kävimme laskette-
lemassa, siellä oli kaksi hiih-
donopettajaa. Siellä oli myös 
meidän oma opettaja ja hä-
nen kanssaan oli nuorisoti-
lan ohjaajiakin. Kiitämme 
nuorisotoimen väkeä, jot-
ka olivat järjestäneet meille 
tämän tilaisuuden tutustua 
jousiampumiseen, laskette-
luun ja Luontokeskukseen.

Teksti: Hama ja Ali, 
kuva: Siar

Ali ja Hama kokeilevat jousiammuntaa.

Voisiko syy selkä-, jalka-, tai 
päänsärkyyn olla jalkojen pi-
tuuserossa sekä väärissä tot-
tumuksissa kenkien valin-
nassa ja jalkojen kunnosta 
huolehtimisessa? Näin väitti 
maaliskuun lopulla Pudas-
järven kaupungintalolla ylei-
söluennon pitänyt joensuu-
lainen naprapath-hoitoon 
sekä jalkatutkimukseen eri-
koistunut Erno Pajunen.  

- Otin perinteisen napra-
patian rinnalle hoitomuo-
doksi jalkojen pituuseron 
mittaamisen ja virheasen-
non korjaamiseen tarkoite-
tut pohjalliset tavattuani po-
dologi Antti Hakalan. Hän 

Naprapaatti kantaa
huolta jalkojen kunnosta

kertoi, että jalat ovat ihmi-
sen terveyden ja hyvinvoin-
nin perusta. 

Liian pienet kengät ovat 
Pajusen mukaan yksi hyvin 
suuri syy erilaisten vaivojen 
syntymiseen.

- Naisista 88 prosenttia 
käyttää liian pieniä kenkiä ja 
siksi naisilla on paljon enem-
män vaivoja kuin miehillä. 
Puolella naisista on pään-
särkyä ja 20 prosentilla mig-
reeni, kun taas miehillä vas-
taavasti päänsärkyä on 30 
prosentilla ja migreeniä 12 
prosentilla.

Ensin jalat tutkitaan tar-
koin ja sen jälkeen tehdään 

pohjallisia muistuttavat jal-
katuet. Jälkihoitona anne-
taan jalkineneuvontaa ja tu-
kien hoito-ohjeita. Pajunen 
kertoo.

Jalkatukihoidon avul-
la päästään Pajusen mu-
kaan yksinkertaisella tavalla 
eroon vuosikausien tuskasta 
ja vaivasta, lisäksi säästetään 
lääkäri-, lääke- ja hoitokus-
tannuksissa.

Seuraavan kerran Erno 
Pajusella on vastaanotto Pu-
dasjärvellä ensi sunnuntaina 
ja maanantaina.

Heimo Turunen

Yleisötilaisuuteen osallistunut Tarja Paukkeri Paukkerinharjusta sai neuvoja Erno Paju-
selta jalkojen kunnon tärkeydestä.

OKT - RANTATONTTI. 
Luonnonkaunis paikka, hyvä 
kalavesi, oma kangasranta (ei 
tulvavaaraa). Sijainti: Pudas-
järvi, uusi Haapokarin asema-
kaava-alue, Iijoen pohjoisranta, 
Karikuja. Rakennusoikeutta 
250 m2. Tontin pinta-ala n. 1800 
m2. Myyjä: Juha Päiväniemi, pu-
helin: 0400-539 827 Seinäjoki.
Tarvittaessa näyttö paikanpääl-
tä Parkkilantieltä.

Yrittäjäperhe haluaa vuokrata 
Pudasjärveltä, mielellään La-
karin puolelta lapsiperheelle 
rivi- tai omakotitalon. Puh. 045 
123 9645

VUOKRATAAN

Olohuoneen pöytä, loimu-
koivua-tummanruskea. koko 
120x75cm, tosi siisti. Hinta 150 
€. Puh. 044-5822015.

Matka-Tv, toimii akulla ja verk-
kovirralla. Väri-tv, hyväkun-
toinen. Hinta 70 €. Puh. 044-
5822015

18” kesärenkaat 235x60x18, 
hyvät. Hp 100€ tai eniten tar-
joavalle. Puh. 0440-923446

Käyttökuntoiset Emmaljungan 
tuplarattaat paksulla jalkapei-
tolla. Hp 120 €/tarjous. 040 511 
9223.

Kaksio 50m2 lakarin alueella. 
Tiedustelut puh. 040-503 7281
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 15.4.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjiä:

• La 14.4. Tuula Tarkkonen
• Pe 20.4. E-rotic 90-luvun discobändi Saksasta

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.
Kansalaisopiston kevätnäyttely: Ti 10.4.-27.4. kansalaisopistolla.
Perinteinen peltilehmänäyttely: Su 1.4.-2.5. pudikissa.
D-poikien lentopalloturnaus/ PuU: La 14.4. klo 8-16 liikuntahallilla.
Raamattutunti & Ilosanomaa sanoin ja sävelin: La 14.4. 17:30 alkaen 
syötteen kylätalolla.
Pilkkikilpailut Pudasjärven Eläkeläiset ry järjestää Jokilaaksojen Aluejärjestön 
yhdistysten ja jäsenten väliset pilkkikilpailut Havulan rannassa keskiviikkona 
11.4. klo 11-14.
Trio Orient: Pe 13.4. Hotelli Iso-Syötteellä.
Tuula Tarkkonen: La 14.4. Hotelli Iso-Syötteellä.
Parkkikauden päätös: La 14.4. Iso-Syötteen SnowParkissa.
Leijonakisat: La 14.4. Iso-Syötteellä.
Pilkkikilpailut. Yli-Siuruan metsästysseuran jäsenten väliset ”pilkkikil-
pailut” la.14.4. klo13 alkaen, seuran metsästysmajalla.
Zumba: Su 15.4. kurenalan koululla.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Hakalalla ke 18.4. klo 
19.00.

Lähdemme linja-autoasemalta klo 7.15.
Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 17.4.2012 

joko Antti Pesälä, puh. 040 578 2344 tai 
Veli Liehu, puh. 040 703 1345

Tervetuloa liikkumaan ja virkistymään!

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri
järjestää piirin liikuntapäivän 
Oulaisissa Taukokankaalla tiistaina 
24.4.2012 klo 10.00

Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven osasto 
johtokunta

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!

1-2 miestä + 
kuorma-auto
Puh. 040 756 4523

Terveiset Ranskasta! 

Bonjour à tous eli terveiset Ranskasta! Pudasjärven lukion Comenius-ryhmä 
valvojineen teki onnistuneen 10 päivän vierailun ystävyyslukioon Besançoniin. 
Matkalla nähtiin ja koettiin todella paljon, mm. Pariisin kuuluisimmat nähtävyy-
det. Juuri ja juuri ryhmä malttoi palata pääsiäiseksi koti-Suomeen. Matkakerto-
mus seuraavassa Pudasjärvi-lehdessä.

Keräämme kaikki pelti- ja rautaromut, myös 
autot ja purkutyöt. Maksamme korvausta 
sopimuksen mukaan. Puh. 044 918 1701.

KIVUT KURIIN

E. Pajunen                                         Dr. Of Naprapathy

Vastaanotto su-ma 15-16.4. klo 9-17
Jalkahoitola Stressipisteen tilat, varastotie 5
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548

Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rintaranka, iskias, 
migreeni, päänsärky ja monissa  oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen tutkimus - korjaus/
tuet

Kansalaisjuhla ja puhetilaisuus
la 14.4.2012 klo 16.30

Pudasjärven torilla.
Saunojen vihkijät Keski-Suomesta huumorimielellä

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte  |  www.syotecaravan.fi

CARAVAN

VIIHDY JA NAUTI
PÄRJÄNKIEVARISSA

Pärjänkievari avoinna: 
Ma-To 9.-12.4.  10.00 – 16.00

(keittiö 11.00 – 16.00)
Pe 13.04.  10.00 – 02.00

(keittiö 11.00 – 22.00)
Karaokeilta Legendassa
La 14.04. 10.00 – 02.00

(keittiö 11.00 – 22.00)
Fazer-KarkkiBingo klo 18 alkaen

Karaokeilta Legendassa
Su 15.04. 10.00 – 16.00

(keittiö 11.00 – 16.00)

Välitä muististasi!
Onko aivosi pääomasi?

yleisöluentotilaisuus

Pudasjärven seurakuntatalolla
19.4.2012 klo 13.00 – 15.30

Kahvitarjoilu!

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuden järjestää Oulun Seudun Muistiyhdistys/ 
Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi yhteistyössä

Pudasjärven kunnan kanssa.

lauantaina 14.4. klo 9-14
srk-talolla

RENKAIDEN VAIHTOA

Lastaa kesärenkaat autoosi ja 
aja renkaiden vaihtoon. 

Hinta 10€, sisältäen pullakahvit.
Voit osallistua päivään myös työpanoksellasi. 

Ilmoita halukkuutesi diakoniatyöntekijöille, 
p. 0400-866480/Leena tai 040-1758597/Suvi.

Tuotto renkaiden vaihdosta yhteisvastuulle.
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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

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Toimitsija Oulusta mukana.

Kahvi/tee + suolainen iltapala.
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan!

Johtokunta

PAM PUDASJÄRVEN
OS. 208 KEVÄTKOKOUS
Puikkarissa
su 29.4.12 klo 16.30.

Suomen keskusta rp
Pudasjärven kunnallisjärjestö

Kunnallisjärjestön kevätkokous
pidetään maanantaina 23.4.2012 klo 19.00

kaupungintalolla valtuustosalissa. 
Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Tervetuloa!

Hirvaskosken kyläyhdistys ry
sääntömääräinen vuosikokous

to 19.4.2012 klo 19
Hirvaskosken koululla

Tervetuloa !
Johtokunta

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

Mielipiteen esittäminen asemakaa-
vaa valmisteltaessa
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti varataan 
osallisille ja kuntalaisille tilaisuus mielipiteen esittämiseen val-
misteltaessa Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutosta 
korttelissa 58 ja sitä ympäröivässä Paavalinpuistossa. 

Kaavoitettava alue rajoittuu lännessä Puistotiehen. Kaavamuu-
toksen tavoitteena on rakentaa alueelle päiväkoti.

Asemakaavaluonnosta koskeva aineisto pidetään nähtävänä 
11.4. – 4.5.2012 kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimis-
tossa. Aineistoon voi tutustua myös kaupungin internetsivuilla 
www.pudasjarvi.fi. Mielipiteet suunnitelmasta on toimitettava 
kaavoitus- ja mittaustoimistoon viimeistään 4.5.2012. Osoite 
Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 
Pudasjärvi, sähköposti kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja asiasta antaa maankäyttöinsinööri  
Markku Mattinen, 0400 389972.

Pudasjärvellä 5.4.2012  
Kaupunginhallitus PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

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.

13.4.

Kunniapuheenjohtaja VTT 
Paavo Väyrynen tavattavissa 

avoimessa puhe- ja
keskustelutilaisuudessa
pe 13.4.2012 klo 16.30

valtuustosalissa.
Kahvitarjoilu klo 16 alkaen. 

Järj. Keskustan 
Pudasjärven
kunnallisjärjestö

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n

vuosikokous
to 19.4. klo 19 kylätalolla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

VERKKOKAUPASTA
VIRTAA LIIKEVAIHTOON!

Koulutus tiistaina 24.4. kello 18
Iin Micropoliksessa ja
Pudasjärven Pohjantähdessä (videoyhteys Iihin)

Tietoa jakaa Vercco-hankkeen projektipäällikkö Petri Luuk-
konen. Tule kuulemaan, millaisia mahdollisuuksia verkko-
kauppa tuo yrityksesi liikevaihdon kasvattamiseen, kuinka 
verkkokauppa perustetaan ja mitä sen ylläpitoon tarvitaan.
Lisäksi voit sopia asiantuntijan kanssa yrityksesi verkkonä-
kyvyyden parantamisesta ja verkkokaupan perustamisesta. 
Yrityskaari-hanke antaa tukea asiantuntijapalvelun ostoon.
Maksuton koulutus on tarkoitettu Iin, Pudasjärven, Utajär-
ven ja Vaalan yrittäjille. Ilmoittautumiset 19.4.2012  men-
nessä: marja-liisa.junes@oulunkaari.com, 050 525 2177.

TIEDOTE   

Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspäivät
muuttuvat taajama-alueella. 
Ateriat kuljetetaan kotiin maanantaina,
keskiviikkona ja perjantaina. 
Ateria on mahdollisuus saada edelleen joka päivälle
(esimerkiksi maanantaina 2 ateriaa,
keskiviikkona 2 ateriaa ja perjantaina 3 ateriaa). 
Muutos ei vaikuta aterian hintaan.
Kotiin kuljetetun aterian hinta on 6,50euroa/ateria. 

Muutos tulee voimaan 16.4.2012.

Lisätietoja:
ruokapalvelupäällikkö Ahonen Anna 0400 896 495
sosiaaliohjaaja Tolkkinen Tuula A (08) 587 563 83
palveluesimies Ojala Suoma (08) 587 563 65

 

 Avoinna joka päivä 
  9.4-15.4.2012 

  klo 11.00-15.00  
 

Tervetuloa! 
 

Syötekyläntie 382 
Lahja Simonen 

044 3633939 
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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

SAUNANRAKENTAJAT HUOM! ERÄ HELON 2m SAVU HORMEJA TARJOUSHINTAAN 329,-/kpl

Maksu joustavasti erissä! 
6 tai 10 kk korotonta maksuaikaa! 
Laskutuskulut 4e/kk.

Verkkokauppa avattu!  www.vekenkaluste.fi 24h!

Varsitie 6, Pudasjärvi • puh.  044 731 8767 • Ma–Pe 10–17, La 10–14 

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!

Joustavat maksuehdot.

399,-
ovh. 690,-

2 värillä: Kuultovalkoinen ja 
antiikkipetsattu

AIRISTO laveri
•  Kuultovalkoinen, valmistettu  
 tukevasta männystä
•  Vuodekoko levitettynä 140*190 cm

KIRSTEN mekanismituoli
•  Värit: musta,ruskea, beige
•  ECO nahalla

299,-
ovh. 590,-

Toimitetaan selkänoja
irrallaan

Kuvan sohva bruno/kalipso kankaalla 649,-

119,-
80x200 cm  

+ jalat 795,-
ovh. 1270,-

Hinnat:
85*140 cm pöytä + 4 tuolia: 595,- (930,-)
95*180 cm pöytä + 6 tuolia: 795,- (1270,-)
100*210 cm pöytä + 8 tuolia: 995,- (1610,-)

MANGO riipputuoli + teline
•  Teräs runko, PE rottinki punos 
•  Väri: tumman ruskea
•  Riipputuoli: 80x75x132 cm

279,-
ovh. 395,-

Istuintyyny sisältyy
hintaan

ovh. 79,-

29,-
Toimitetaan valmiiksi

kasattuna

HILMA tuoli
•  Laadukasta ja sääolosuhteita 
  hyvin kestävää  
 mäntyä
•  FSC puuta

499,-
ovh. 795,-

169,-
ovh. 249,-

Toimitetaan käsinojat
irrallaan

399,-
ovh. 713,-

Vuodekoko  
112x195 cm

ONNI vuodesohva
•  Laadukas vuodesohva  
 pieneen tilaan
•  Tukeva
 puurunko

Saatavilla 
eri värejä

Tuolit valmiiksi 
kasattuina

VINCENT kulmadivaani
•  Kestävällä Nora -kankaalla
•  Tukeva kestävä puurunko

SAARA lepotuoli
•  Valmistettu puurungolle
•  Käsinojat petsattua koivua

Helppokäyttöinen
vuodemekanismi

MAGNUM ruokailuryhmä
•  Materiaalina koivu,  
 40 mm paksulla  
 kannella

ADVANCE runkosänky
•  Puurunko
•  Sivusta kiinnitettävät jalat  
  kuuluvat hintaan
•  Päällinen puuvilla  
 kangasta


