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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Zenith Reunion
julkaisee ensimmäisen 

levynsä s.3

Comenius-ryhmän 
matkakertomus s.15

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

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 26.4, to 3.5, to 10.5.

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335
puutarha avoinna ma-pe 9-16

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Puutarha on avattu!
Taimet, siemenet, mullat, kevät ruiskutteet, siemenperunat

Tervetuloa!

Lippu 10€ sis. ep.

Perjantai 20.4.

Lauantai 21.4.

Lippu 16€ sis. ep.

auki 24-04

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

PUBISSA KARAOKE

Wintti
NALLE LEHTONEN 
& ANTTI  TOIVOLA 
JA TULINEN 
TRUMPETTI

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!

SOUVARIT

Sunnuntai 22.4. Lippu 5€

KATI POIJULA
Päivätanssit klo 14 -17, artistina

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

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

GOTLERSIIVUT
300g & 250g

TUPSU KOIRAN-/KISSANPETI
MAALAISHIIVALEIPÄ

OHRARIESKAT
3 kpl/450g

SISUSTUSKORIT

HERKKUMAA
HERKKUKURKUT
8,2/4,5kg

TUPSU KOIRAN SADEASU

0,59pss

1,99pkt

OMENASIIDERI
1,5l alkoholiton

sis.pantti 0,40

KEVÄT UUTTA TEKSTIILEISSÄ

PITSIKORISTETYYNY

TUULIPUVUT KOKO PERHEELLE!

PONCHO

MIESTEN REISITASKU-
HOUSUT

1,59pss

3,-2 pkt

12,90

1,39plo

10,95 19,50
alk.

9,-alk.

9,95 18,90
C & D MITOTUS16,90TIKKARINAUHAT
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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

Hyvä paimen
Raamatusta tiedämme, kuinka Jeesus otti usein opetukseen-
sa esimerkkejä tavallisesta elämästä. Kerran Hän puhui lam-
paista ja paimenesta. Lampaat olivat tärkeä osa jokapäiväistä 
elämää – niistä saatiin villaa, maitoa, lihaakin. Paimen oli yksi 
tuon ajan ammateista. Vaati fyysistä kuntoa kulkea vuoristoi-
sissa maastoissa. Työ vaati sitoutumista ja uskollisuutta. Öi-
sin oli kylmä, päivisin usein kuuma. Lauman kanssa kulkiessa 
piti huolehtia siitä, ettei heikoinkaan väsy, että kaikille riittää 
juotavaa. Öisin uhkana olivat pedot, vaikka yöt lauman kans-
sa oltiinkin tarhan suojissa, toisinaan rosvot saattoivat vie-
railla. Paimenen henkikin saattoi joutua vaaraan. 

Raamatussa Jeesus sanoo olevansa hyvä paimen. Paime-
nia on monenlaisia. Jokainen, joka on maatilalla koskenut 
tolppien välissä kulkevaan rautalankaan tietää, että sähkö-
paimenta tulee varoa. Monelle Jeesus tuntuu tässä ajassa 
edustavan tämäntyyppistä paimenta – sellaista, joka pelottaa 
pysymään tiettyjen rajojen sisällä, sellaista joka rajaa jota-
kin pois väkivalloin. Moni näin ajatteleva haluaa jättää tällai-
sen paimenen ja etsiä polkunsa itse. Ja toki näin voi tehdä, ei 
Jeesus vie meitä niin kuin pässiä narussa vasten tahtoamme 
eteenpäin. Sen sijaan Hän kutsuu, hoitaa ja ohjaa. Hän tuli ni-
menomaan päästämään meidät meitä painaneista kahleista. 

Raamatussa sanotaan jokaisesta Jeesuksen kautta pelas-
tuvasta näin: ”Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää 
laitumen.” Jokainen lammas kulkee paimenen perässä omal-
la tavallaan, tekee omat valintansa siitä, hyppeleekö mukana 
kalliota pitkin vai kahlaako heinikossa. Ei lillukanvarsilla ole 
väliä, kunhan seuraa paimenen ääntä ja kulkee oikeaan suun-
taan. Me olemme vapaita, meitä ei hallita piiskalla eikä säh-
köpaimenella. Meitä ei pakoteta mihinkään, vaan meitä kut-
sutaan jokaista mukaan, kutsutaan seuraamaan Häntä, joka 
tietää tien vehreille niityille, Taivaan Kotiin. Meitä kutsutaan 
tulemaan ilojuhlaan, joita eivät mitkään juhlat matkan var-
rella voita.

”Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen 
ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. 
He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä 
minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi 
kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädes-
tä.” (Joh. 10:27-29)

 

            Seija Helomaa, kappalainen
            Kiiminki

Kirkon toiminnassa tör-
määmme käsitteeseen 40 
päivää useita kertoja kirk-
kovuoden aikana. Tiedäm-
me, että suuri paasto ennen 
pääsiäistä kestää 40 arkipäi-
vää ja samoin sen, että Jee-
suksen temppeliin tuonnin 
muistopäivää, kynttilänpäi-
vää, vietetään 40 päivän ku-
luttua joulusta.  Tänä kevää-
nä tarkastellaan erityisesti 
40 päivän ajanjaksoa pääsi-
äisestä helatorstaihin. Mitä 
Jeesus teki kuolleista nous-
tuaan ennen taivaaseen as-
tumistaan?

Tämä kaikki on mah-
dollista nähdä omin silmin 
Pudasjärvellä tulevan ke-
vään aikana. Kirkkomusiik-
kinäytelmää ”Neljäkym-
mentä päivää” harjoitetaan 
parhaillaan uudelleen esi-
tyskuntoon Pudasjärven 
seurakunnan projektikuoron 
ja lukuisten vapaaehtoisten 
voimin. Mukana on runsaas-
ti uusia kasvoja. ”Neljäkym-
mentä päivää” kertoo pääsi-
äisen ja helatorstain välisistä 

”Neljäkymmentä päivää”
– epäilystä iloon

tapahtumista ja ylösnous-
seesta, anteeksi antavas-
ta Vapahtajasta. Samalla 
teksti kertoo opetuslapsis-
ta: heidän murheestaan, 
tuskastaan, epäilyksistään, 
peloistaan, iloistaan, luot-
tamuksestaan ja uskostaan. 
Heihin jokaisen seurakun-
talaisen on helppo peilata 
omia tunteitaan näytelmää 
seuratessaan. 

Näytelmän käsikirjoituk-
sen on laatinut Johanneksen 
evankeliumin pohjalta Tert-

tu Puurunen. Kanttori Kei-
jo Piirainen on säveltänyt ja 
sovittanut musiikin. Pirkko 
Polvi toimii draaman koko-
ajana ja ohjaajana, lavastuk-
set on suunnitellut Kari Tyk-
kyläinen ja puvustuksesta on 
vastannut Marja-Leena Tyk-
kyläinen.  Näytelmää esite-
tään Pudasjärven seurakun-
takodissa 4.-6.5.2012.

Keijo Piirainen
kuvat Heimo Turunen

Pietari (Alpo Laakkonen) on juuri kieltänyt kolme kertaa 
Jeesuksen. Hänen vierellään Johannes (Marko Väyrynen). 
Taustalla Jeesus (Keijo Piirainen) sekä naisia ja sotilas. 

Epäilevä Tuomas (Markku Kemppainen) Jeesuksen kanssa.

Näytelmän ohjaaja Pirkko Polvi antamassa palautetta ja ohjeita seuraavaksi kerraksi. 

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 22.4. klo 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Jukka Jaakkola, kirk-
kokuoro.
Kirkkomusiikkinäytelmän 
harjoitus seurakuntakodissa 

ke 18.4. klo 18.
Miestenilta Liepeen väentu-
vassa to 19.4. klo 19, Kimmo 
Helomaa, Keijo Piirainen.
Kuorot: kirkkokuoro to 19.4. 
klo 18, lapsikuoro to 19.4. klo 
17.
Lähetyksen kirpputori ke 
18.4. klo 10-13.
Ystävän kammari ti17.4 ja  ti 
24.4 klo 12-13.30 seurakunta-
kodissa.
Sauvakävelyilta ti 17.4. ja ti  
24.4   klo 18 Liepeessä. Voit 
tulla kävelemään porukassa 
ilman sauvojakin. Kävelyn 
päätteeksi iltapala ja –harta-
us. Tervetuloa!

Vanhemmanväen retki ti 
8.5. Kouvan suuntaan. Il-
moittaudu 30.4. mennessä 
kirkkoherranvirastoon. Retki 
on kaikille avoin!  Ystävän-
kammarilaiset  ja omaishoi-
tajat muistakaahan tekin il-
moittautua.
Tulossa omaishoitajien leiri 
Taivalkoskella 15.-16.5. Laita 
päivät ylös kalenteriin ja läh-
de rentoutumaan. Tarkem-
mat tiedot myöhemmin.
Perhekerhot:  Puhoksen ja 
Livon perhekerhot ma 23.4.  
klo 10-13, seurakuntakodis-
sa perhekerho ke 18.4. klo 
10-13 ja to 19.4. klo 10-13.

Kaakaopyhäkoulu seura-
kuntakodissa ma 23.4. klo 
14.15-15.30.
Riekinkankaan hautaus-
maan kesätöihin palka-
taan arpomalla kahden vii-
kon mittaisiin työsuhteisiin 
16 vuotta täyttäneitä  nuoria. 
Työaika ajoittuu kesä-heinä-
kuulle. Ilmoita kiinnostuk-
sestasi 30.4. mennessä joko 
puhelimitse 08 8823100 tai 
sähköpostitse teija.musto-
nen@evl.fi.
Rauhanyhdistykset: Opis-
toseurat Ervastissa Päivi ja 
Arto Ervastilla pe 20.4. klo 
19 (Arvo Niskasaari). Ompe-

luseurat Pärjänsuolla Eija ja 
Jouni Seppälällä pe 20.4. klo 
18 (Tuomo Kauhanen). Raa-
mattuluokka Sarakylässä Ii-
vari Jurmulla pe 20.4. klo 19. 
Lähetysseurat Taipaleenhar-
jussa Riitta ja Vesa Kortenie-
mellä ke 25.4. klo 19 (Keijo 
Kukkola, Olavi Voittonen). 
Leena Heikkisen muistoseu-
rat Kurenalan ry:llä su 22.4. 
klo 17 (Sami Pikkuaho, Sep-
po Leppänen).
Kastettu: Jasmiina Auroora 
Hökkä
Haudattu: Lempi Orvokki 
Raiskio 80 v, Kalevi Ilmari 
Heikkinen 57 v

PERINTEINEN
PELTILEHMÄNÄYTTELY
Esa Leppänen

Taidehuone Pudikissa
1.4.-2.5.2012
Esa Leppänen paikalla tänään
keskiviikkona 18.4  klo 16-19
Tervetuloa!
Puh. 040 826 6586
Järjestää kulttuuritoimi

Näyttely avoinna:

ma-ke  klo 15-20
la-su      klo 14-17

to-pe    suljettu
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

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.

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 

puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

Kevään toivotut ryhmät:

Hikijumppa ma klo 17.15 tai to klo 16.15
kesto 6 vkoa, H.30 €
Kahvakuula tekniikkakurssille muutama paikka vapaana:
Kurenalan koululla ti klo 17, kesto 6 vko, H: 45 €.
Ilmoittautuminen to 19.4. mennessä.

-Pienestä asti oon tykän-
ny lauleskella ja 15-vuotiaa-
na hommasin ensimmäiset 
kunnon lauluvehkeet ko-
tia ja siellä lukkojen takana 
omassa huoneessa lauloin 
täysillä. Ikinä ei kotiväki va-
littanu siitä, että soittasin lii-
an kovalla musiikkia ja lau-
lan karaokea, ennemminki 
siihen kannustettiin - anna 
mennä vaan, kun asia sel-
västi kiinnostaa, kertoo pu-
dasjärveläinen laulaja Kati 
Poijula. Hän esiintyy hotel-
li-ravintola Kurenkosken il-
tapäivätansseissa ensi sun-
nuntaina. 

-Ongelmana on ollut it-
sellä se, että en uskaltanu 
laulaa kenenkää ulkopuoli-
sen kuullen. Menin aina ihan 
lukkoon kun vaan ajattelinki 
asiaa.

Vasta muutama vuosi sit-
te uskaltauduin laulamaan 
"julkisesti". Ensimmäisellä 
kerralla tuntu, että taju läh-
tee ja ei uskalla. Sen kerran 
jälkeen kuitenkin rohkeutta 
lähti tulemaan lisää ja koto-
na harjoittelin entistä enem-
män. Vuosi sitten osallistuin 
Suven Sävel karaokekilpai-

Kati on laulanut pienestä pitäen
luun, joka toi kolmannen si-
jan finaalissa Oulun Kuusi-
saaressa.

-Tämän vuoden puolel-
la sitten näin kansalaisopis-
ton ilmoituksen alkavasta 
karaokekurssista ja ajattelin, 
että sinne minä meen. Ker-
ranki löytyi itseä kiinnosta-
va kurssi. 

Sen jälkeen homma lähti-
ki ihan lapasesta, kun Kossin 
Reijo kysy, että haluanko ko-
keilla laulaa bändin kanssa. 
Innostuin asiasta saman tien 
ja heti ensimmäisten treenien 
jälkeen tuli sellainen olo että 
tätä minä oon aina halunnu 
tehä. Ja haluan ehdottomasti 
jatkaa tätä laulusolistina oloa 
niin pitkään kuin mahollista 
ja oon aivan suunnattoman 
kiitollinen siitä, että Reijo ja 
kumppanit anto mulle näin 
mahtavan tilaisuuden pääs-
tä toteuttamaan itseä.

Kurenkoskessa sunnun-
taina 22.4. klo 14-17 Ka-
tia säestää pudasjärveläisis-
tä pitkänlinjan muusikoista 
koottu yhtye.

Ravintola Kurenkosken sunnuntain
iltapäivätansseissa on mahdollisuus
kuulla pudasjärveläistä nuorta laulajaa
Kati Poijulaa. 

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

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

*Kätevät Tekstiilitussit kankaiden koristeluun
6kpl/pkt vain 5.90€

 *Täysin myrkytön, vesipohjainen
Jovi satiinimaali kaikille pinnoille!
HUOM! MYÖS KIVILLE! 6 värin pakkaus vain 12.90€

PALJON UUSIA ASKARTELUTARVIKKEITA! mm.

 ...ja Paljon Muuta! Tuuhan tutustumaan! =)
Pääosin entisistä pudasjärve-
läisistä muusikoista koostu-
va Zenith Reunion julkaisee 
debyyttialbuminsa "Utopia" 
keskiviikkona 25.4. Bändi on 
perustettu alun perin Pudas-
järvellä jo 90-luvun alussa.

Osa levyn kappaleista 
on iältään jo yli 20 vuotta ja 
ne saavat vasta nyt ensijul-
kaisunsa levytetyssä muo-
dossa. Paketin kruunaa vie-
lä se, että julkaisijana toimii 
pudasjärveläinen levy-yh-
tiö, Violent Journey Records. 
Yhtye nähdään kesällä mm. 
Jyrkkä 2012 Rock Festival- 
tapahtumassa esiintymässä.

Zenith Reunion soittaa 
vankasti jyrähtelevää hea-
vymetal-musiikkia, johon on 
ammennettu vaikutteita 80- 
ja 90-lukujen kitaraheavyn 
sanansaattajilta, kuten Sto-
ne, Tarot, Zero Nine, Accept 
ja Dream Theater.

Voimakkaat mutta samal-
la karun kauniit kitarariffit 
yhdistettynä basso- ja rum-
puosaston osittain progevai-
kutteisiin rytmirakenteisiin 
sekä melodisiin, stemmoilla 
väritettyihin lauluosuuksiin 
päivittävät menneiden vuo-
sikymmenten heavyrock-
musiikin tähän päivään. 
Koko paketin kruununa lois-
tavat nyansseja ja yllätyksiä 

Zenith Reunion julkaisee
ensimmäisen levynsä

pursuavat taidokkaat kitara-
soolot.

Kokoonpanon musiikki 
soi tällä hetkellä MTV3 MAX 
kanavalla SM-rallisprint oh-
jelman tunnus- ja tausta-
musiikkina ja myöhemmin 
muissakin ralliohjelmissa. 

Debyyttilevyn kansitaiteesta 
vastaa oululainen kuvatai-
teilija Hanna Holopainen ja 
levyn masteroinnista Finn-
voxin Minerva Pappi.

Itse Zenith Reunionissa 
on mukana Jouni Juurikka: 
laulu, Jukka Uusi-Illikainen: 

Zenith Reunion debytoi yli 20-vuotiaan uran kunniaksi ensi viikolla. Kuva Seppo Hinkula

kitara & taustalaulu, Juk-
ka Ihme: kitara & taustalau-
lu, Jukka Jokikokko: basso & 
taustalaulu ja Ville Hanhisu-
anto: rummut & taustalau-
lu. (jk)
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JÄSEN- JA LIITTYMÄSOPIMUSHAKEMUS          
VAKITUINEN ja VAPAA-AJAN ASUNTO

Nimi ___________________________________________________________

Henk / Y-tunnus __________________________________________________

Laskutusosoite ___________________________________________________

Postitoimipaikka __________________________________________________

Puhelin _________________________________________________________

Sähköposti ______________________________________________________

 vakituinen asunto vapaa-ajan asunto

Kiinteistön nimi ________________________________________________________________

Tie- / katuosoite ________________________________________________________________

Arvioitu etäisyys runkoverkkoon   ___  metriä

Osuuden nimellisarvo on sata (100) euroa minkä suuruisen maksun jäsenen tulee maksaa yhdessä 
erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien. 
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

 Liittymä rakennetaan valmiiksi ja yhdistetään käyttöön 100/100 Mbit/s kiinteällä yhteydellä.
 Kuukausimaksu on 50 €/kk sisältäen alv:n. 
 Hintaan sisältyy:
  - operaattori palvelut
  - Osuuskunnan rahoitusmaksuosuus

Sitoutumisaika kaksi (2) vuotta liittymän käyttöön kytkemisestä, jonka jälkeen jatkuu toistaiseksi voi-
massa olevana. Irtisanomisaika (1) kuukausi.

 Liittymä rakennetaan kytkentävalmiiksi yhdistämättä kiinteistöön (ns. kuituvaraus).
 Osuusmaksu 100 € (alv 0%)  ja kuituvarausmaksun 100 € (+alv 23 %).
 Osuuskunta voi harkita kuituvarauksen rakentamista esim. suurien rakentamiskustannusten takia.

Liittymän hinnat koskevat jäsenhakemuksia, jotka on jätetty ennen runkoverkon rakentamista.
Runkoverkon rakentamisen jälkeen jätetyissä jäsenhakemuksissa osuuskunta voi käyttää erikseen 
ilmoitettua hinnoittelua, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitolle jätetyn hanke-ehdotuksen mukaisesti.

 Maksan osuusmaksutilille OP-Pudasjärvi  FI29 5360 0420 0970 19

 Lähettäkää lasku 

Pudasjärvellä __.__.2012   ___________________________________________
                           liittymän omistaja ja allekirjoitus
Kairan kuitu verkko-osuuskunnan puolesta   __________________________________________
      

Kairan kuitu verkko-osuuskunta, Varsitie 7, 93100  PUDASJÄRVI
puh. 040 8266 498,  www.kairankuitu.fi, info@kairankuitu.fi 
pankkiyhteys: OP-Pudasjärvi  FI29 5360 0420 0970 19

Tartu tilaisuuteen ja liity Kairan Kui-
tu Verkko-osuuskunnan jäseneksi 
nyt. Osuuskunta on perustettu tur-
vaamaan kyliemme ja koko alueem-
me elinvoimaisuutta toteuttamalla 
nopeat laajakaistayhteydet kaikkien 
saataville. Oma verkko-osuuskun-
tamme on juuri meitä varten ja mei-
dän hallinnassamme eikä se karkaa 
”pörssiin”.

Nopea laajakaistayhteys tuo 
meille kotiin palveluita joita emme 
ole ennen kuvitelletkaan olevan ole-
massakaan. Voimme jutella lapsien 
ystävien, tuttujen, terveydenhoitaji-
en, lääkärien ym. kanssa kasvotusten 
silmästä silmään aivan kuin he olisi-
vat aivan tässä vieressä. 

Kairan Kuitu Verkko-osuuskunta 
rakentaa laajakaistaverkon Pudasjär-
velle kaikille kylille 3 seuraavan vuo-
den aikana. Rakentaminen aloitetaan 
välittömästi tulevana kesänä rahoi-
tuksen järjestyttyä. Nopeat 100 
Mb.n liittymät rakennetaan pirttiin 
saakka toimintakuntoon asennettu-
na. Kiinteä valokuituverkko on täy-
sin tunteeton sään vaihteluille, lu-
mikuormille ja ukkosille. Yhteys on 
erittäin nopea, vakaa ja varma eikä 
pätki tai takkuile. 

Osuuskuntaa liitytään täyttämäl-

TILAA SALAMANNOPEA 
VALOKUITU KIINTEISTÖÖSI.
KAIRAN KUIDULTA SAAT 100 
MEGABITIN LAAJAKAISTAN 
HUIPPUEDULLISESTI!

Nyt sinulla on mahdolli-
suus hankkia kiinteistöösi 
huippunopea laajakaista-
yhteys. Tuomme Pudasjär-
ven ja Taivalkosken alu-
eelle nykyisiä yhteyksiä 
moninkertaisesti nopeam-
man valokuituverkon, joka 
mahdollistaa vaativimpien-
kin sähköisten palvelujen 
käyttämisen. 

Kairan kuidun liittymällä 
pystyt huolehtimaan ko-
titalouden tai kokonaisen 
yrityksen tietoliikennetar-
peista. Voit olla tehokkaasti 
yhteydessä ympäröivään 
maailmaan ja käyttää sekä 
luoda monipuolisia sähköisiä 
palveluita. Tee päätös jota 
et kadu – valitse valokuitu.

WWW.KAIRANKUITU.FIKairan Kuitu Verkko-
osuuskunta kiihdyttää

Valokuituliittymällä nostat kiinteistösi arvoa. 
Tämän tekniikan on arvioitu riittävän nettipal-
veluihin seuraavan 50 vuoden ajan. Valokuidulle 
rakennettu laajakaistayhteys on nopeudeltaan 
ja toimintavarmuudeltaan ylivoimainen. Se ei ole 
altis häiriöille eikä sen toimintaan vaikuta sääolo-
suhteet tai sijainti.

YKSI INVESTOINTI – MONIPUOLISET PALVELUT 

Sähköisiä palveluita kehitetään koko ajan. Valokuituyhteyden 
ansiosta sinulla on monipuoliset palvelut aina lähelläsi. Sen 
avulla  voidaan jo nyt korvata perinteinen puhelin- ja nettiyhteys 
sekä kaapeli-, antenni- ja satelliitti -TV.  Modernit Internet-
palvelut tekevät arjestasi helpompaa ja tuovat samalla viihdettä 
elämääsi. Mahdollistat muun muassa:

VALITSE VALOKUITU – VARMA SIJOITUS

1 Mbit

Keskiverto
Mokkula

100 Mbit

Kairan kuidun
valokuitu

4 Mbit

Normaali
Laajakaista

Pankki- ja julkisten palveluiden 
toiminnan.
Kiinteistösi vartioinnin ja  
muita turvapalveluita.
Etäopiskelun ja töiden  
tekemisen kotoa käsin. 
Vanhus- ja kotipalvelut
Ilmaisen yhteydenpidon  
videoitse tai puhelimitse

Monipuolisen viihdekäytön, 
kuten elokuvien ja musiikin 
lataamisen tai television 
katsomisen verkon ylitse.
Tuhansia sovelluksia ja pelejä, 
joiden avulla saat hyödynnettyä 
tietokonettasi ja kodin 
elektroniikkaa tehokkaammin.

Kairan kuitu on yhteisöllinen verkko-osuuskun-
ta, joka toimii sekä verkon rakentajana että sen 
operaattorina. Toiminta on paikallista, joten siinä 
otetaan erityisesti huomioon osuuskuntalaisten 
toiveet ja tarpeet.

LIITY JÄSENEKSI

Mukaan pääset täyttämällä jäsenhakemuksen. Sen hyväksy-
misen jälkeen maksat vain verkko-osuuskunnan liittymismak-
sun sekä liittymän kuukausimaksun. Liittymä rakennetaan 
valmiiksi ja yhdistetään käyttöön 100/100 Mbit/s kiinteällä 
yhteydellä. Hinnat ovat kiinteistökohtaisia ja sisältävät liitty-
män rakentamisen ja käyttöönoton sekä arvonlisäveron 23%.

KAIRAN KUITU – YHTEINEN KAISTAMME

Hinnasto:

Osk. liittymismaksu 100 €

Kuukausimaksu 50 €/kk (alv 23 %)

Liittymän yhdistämisestä ei peritä 
erillistä maksua

Yhteystietomme:

Puhelin 040 8266 498

Email info@kairankuitu.fi

Verkossa www.kairankuitu.fi

100/100 
yhteys vain 

50€/kk!

WWW.KAIRANKUITU.FI

KAIRAN KUITU - YHTEINEN KAISTAMME

lä osuuskunnan hakemuskaavake ja 
maksamalla osuusmaksu 100 eu-
roa. Kuituverkkoon liittyminen on 
jäsenille maksutonta rakennusvai-
heessa kun kaivinkoneet ovat koh-
dalla. Myöhemmin liittyminen mak-
saa huomattavasti enemmän koska 
koneet tuodaan paikanpäälle ”asias-
ta tehden”. Kun liittymä on toimin-
takunnossa, lähtee kuukausimaksu 
50 eur/kk juoksemaan. Liittymisha-
kemuksia on saatavana kunnanvi-
rastolla, netissä www.kairankuitu.
fi ja useissa muissa paikoissa. Liit-
tymishakemukset palautetaan kau-
pungin asiakaspalveluun, asiamiehille 
tai postitetaan Kairan Kuitu Verkko-
osuuskunnalle.

Tule heti mukaan yhteiseen 
osuuskuntaamme! Näin osallistut 
kotiseutumme elinvoiman ja mah-
dollisuuksien kehittämiseen.

Lisätietoja: Jari Jussila 040 8266 
498, Veikko Hyttinen 0400 166 655, 
Sari Ojala 040 725 2362, Arto Tuo-
minen 0400 244 195, Aki Niemita-
lo 040 8202 575, Mari Kälkäjä 040 
5292 317, Timo Hänninen Pohjois-
Pohjanmaan liitto 040 685 4027. 
www.kairankuitu.fi, sähköposti 
info@kairankuitu.fi

Jari Jussila

Haen jäsenyyttä Kairan kuitu verkko-osuuskuntaan

 

Kairan kuitu on yhteisöllinen verkko-osuuskun-
ta, joka toimii sekä verkon rakentajana että sen 
operaattorina. Toiminta on paikallista, joten sii-
nä otetaan erityisesti huomioon osuuskuntalais-
ten toiveet ja tarpeet.

Yhteystietomme:

Puhelin 040 8266 498

Email info@kairankuitu.fi

Verkossa www.kairankuitu.fi

Hinnasto:

Osk. osuusmaksu 100 €

Kuukausimaksu 50 €/kk (sis. alv 23 %)

Liittymän yhdistämisestä ei peritä
erillistä maksua

Mukaan pääset täyttämällä jäsenhakemuksen. Sen hyväksymi-
senjälkeen maksat vain verkko-osuuskunnan osuusmaksun sekä 
liittymän kuukausimaksun, kun liittymä toimii. Liittymä raken-
netaan valmiiksi ja yhdistetään käyttöön 100/100 Mbit/s kiinte-
ällä yhteydellä. Hinnat ovat kiinteistökohtaisia ja sisältävät liitty-
män rakentamisen ja käyttöönoton sekä arvonlisäveron 23%.

LIITY JÄSENEKSI!

Liittymishakemukset palautetaan kaupungin asiakaspalveluun, 
asiamiehille tai postitetaan Kairan Kuitu Verkko-osuuskunnalle.

www.kairankuitu.fi

Liity jäseneksi Kairan Kuituun 
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Lukijan kynästä

Viime viikolla perjantai-
na klo 19.30 näin pihapii-
rissä Kauppatiellä tämän 
kevään ensimmäisen 
Västäräkin. Siitä päätte-
len, että pian tulee kesä, 
lumet lähtevät parin vii-
kon sisällä.

Unto Valikainen

Kevään merkkejä

Olimme Pudasjärveltä mu-
kavalla porukalla lauan-
taina 14.4 Keskustan Poh-
jois-Pohjanmaan piirin 
kevätkokouksessa maito-
pitäjä Nivalassa. Päällim-
mäisenä jäi mieleen se in-
nostunut ilmapiiri, kun 
samanmieliset ihmiset 
kohtaavat ja saavat vaih-
taa ajatuksia. Menneitä ei 
kaiveltu, vaan katsottiin tu-
levaisuuteen ja kieltämät-
tä kesän puoluekokouksen 
puheenjohtajakilpa oli osa-
syy tähän innostuneeseen 
mielialaan. Ehdokkaiden 
puheissa kuului juuri se mitä puolue nyt tarvitsee: Paluu-
ta juurilleen. Moneen otteeseen mainittiin aatteellisuus ja 
Santeri Alkion viisaudet.  

Maalaisliitto-Keskustan aatteellisen perustajan ja op-
pi-isän Santeri Alkion syntymästä tulee tänä vuonna ku-
luneeksi 150 vuotta, ja pääjuhlaa vietetään 17.6 Laihialla. 
Monet ajatukset ja arvot, joiden puolesta hän aikoinaan 
taisteli, ovat meille nyt jokapäiväistä elämää. Alkiolai-
nen isänmaan rakkaus näkyy tänä päivänä niin tavallis-
ten kansalaisten kuin maaseudun puolestapuhujien elä-
mänasenteissa. 

Keskusta on puolue, joka kantaa vastuuta hallitus- 
ja kuntapolitiikassa niin huonoina kuin hyvinä aikoina. 
Meidän johtoajatuksena on hajauttaminen niin, että maa-
seuduilla ja kaupungeissa palvelut on lähellä ja kaikkia 
kohdellaan tasapuolisesti riippumatta siitä missä he asu-
vat. Perhekeskeisyys, yhteisöllisyys, huonompiosaisten 
asiat ja monet muut arkipäivän jutut ovat asioita, jois-
ta me haluamme pitää kynsin hampain kiinni. Hyvä esi-
merkki tästä on kodinhoitotuki. Se on aikanaan keskusta-
puolueen ajama asia emmekä missään nimessä hyväksy 
niitä muutoksia, mitä nykyinen hallitus on väläytellyt. 

Kuntavaalien alla toivon, että nykyiset valtuutetut ja 
uudet ehdokkaat lähtevät innolla mukaan tähän tärke-
ään työhön kotikuntamme asioiden hoitamiseen.  

Pudasjärven Keskustan kunnallisjärjestö pitää kevät-
kokousta 23.4. kaupungintalolla kello 18.30 alkaen kah-
vitus ja 19.00 kokous. Tervetuloa!

Mari Kälkäjä
pj Pudasjärven Keskustan Kunnallisjärjestö

Aatteen paloa

Santeri Alkio

Vuonna 2012 Syötekuljetuksiin osallistuneet nuoret kiittävät

Laskettelu- ja lautailuretket suosittuja
Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelut järjesti tänä-
kin vuonna perinteeksi muo-
dostuneita Syötekuljetuk-
sia maalis-huhtikuun aikana 
joka toinen lauantai yhteen-
sä 4 kertaa. Lasten ja nuorten 
terveyttä edistävään toimin-
taan osallistui 162 nuorta.

Toimintaa tukivat Pu-
dasjärven kaupungin lisäk-
si Iso-Syöte, Pikku-Syöte, 
Osuuspankki, Iijokiseutu, 
Nevakivi ja Apteekki. Kiitos 
tuestanne.

Tarja Väisänen

Pudasjärven kaupunginhal-
litukselle on saapunut 5.4 oi-
kaisuvaatimus koskien 20.3 
tapahtunutta kaupungin ke-
hittämisjohtajan valintaa. 
Oikaisuvaatimuksen asia-
miehenä on toiminut asian-
ajaja Olli Siponen, Asianajo-
toimisto Botnia Oy Oulusta. 
Oikaisuvaatimuksen teki-
jöitä ovat Hiihtokeskus Iso-
Syöte Oy, Profin Oy Martti 
Haapala, Jepetron Oy, Alpo 
Laakkonen AE Innovation 
sekä matkailuyrittäjät Juha 
Kuukasjärvi ja Pekka Kim-
pimäki.

Kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimus 
kehittämisjohtajan valinnasta

Oikaisuvaatimuksen teki-
jät vaativat, että Pudasjärven 
kaupunginhallitus muuttaa 
20.3.2012 pykälän 99 kohdal-
la tekemäänsä lainvastais-
ta päätöstä kehittämisjohta-
jan viran täyttämisestä siten, 
että kehittämisjohtajan vir-
kaan valitaan Jaana Ritolan 
sijasta Mikko Kälkäjä. 

Kaupunki oli pyytänyt 
lausunnon aikaisemmin-
kin asiantuntijana käyttä-
mältään asianajajalta Han-
nu Miettiseltä Rovaniemeltä. 
Asianajaja Miettisen mukaan 
oikaisuvaatimus on peruste-

lujen ja johtopäätösten osalta 
paitsi perusteellinen, myös 
oikeaan osunut. Miettinen 
suosittaa oikaisuvaatimuk-
sen hyväksymistä kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun 
lain ja Suomen perustuslain 
perusteella. Asianajaja Han-
nu Miettisen mukaan ”kau-
punginjohtaja oikaisuvaati-
musasian esittelijänä on siinä 
vaihtoehdottomassa asemas-
sa, ettei voi tehdä muunlais-
ta kuin lainmukaisen päätös-
esityksen.”

Asiaa käsitteli tiistaina 
18.4. kokoontunut kaupun-

ginhallitus. Kaupunginjoh-
taja esitti, että kaupungin-
hallitus päättää hyväksyä 
oikaisuvaatimuksen ja valita 
kehittämisjohtajan virkaan 
ansioituneimpana hakija-
na kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjän. 

Äänin 7-4 kaupunginhal-
litus hylkäsi oikaisuvaati-
muksen

Heimo Turunen

Ollaanko yhtä perhettä vai 
kulkeeko asiakas yrityksestä 
toiseen tiedonmurusen pe-
rässä? Voidaanko pienellä-
kin työllä saada asiakkaal-
le koostetummin sitä tietoa, 
jota kysytään vuodesta toi-
seen, kaudesta toiseen? Näi-
hin aiheisiin pureudutaan 
Syötteellä Haaga-Perhon ja 
Syöte Green DQN laatutii-
min yhteistyönä järjestämäs-
sä avoimessa tilaisuudessa 
ensi keskiviikkona 25.4. 

Esimerkkejä yhteises-
tä tekemisestä ja sen alulle 
saattamisesta kertoo yrittä-
jä Anne Murto Rukapalvelu 

Mitä asiakas tietää Syötteestä? 
Voisiko asiakastiedotus toimia alueen sisäisenä, 
yhdistävänä voimavarana?

Oy:stä.  Samalla hän valottaa 
miten asiakkaalle suunnattu 
tiedotus toimii sisäisesti ko-
koavana voimana matkailu-
alueella silloin kun sitä teh-
dään yhdessä.

Kulunut sesonki on ollut 
menestys Syötteen matkai-
lukeskuksessa. Tästä kertoo 
yrittäjä ja Syötteen yhteis-
markkinointi ry:n puuha-
mies Juha Kuukasjärvi.  
Miten laatutiimin toiminnal-
linen visio on vaikuttanut se-
sonkiin ja mitä ympäristössä 
tapahtuu tällä hetkellä. Syö-
te-alueen ympäristöohjelma 
on valmistumassa tulevana 

syksynä, valjastaa laatutii-
min puheenjohtaja, yrittäjä 
Juha Schroderus.

Kesäsesonkia varten 
suunnitellaan tiedotusta 
henkilöstölle.  Tuleva sisäi-
nen koulutuspäivä pidetään 
19.6. Haaga-Perhon Syöte 
Green DQN-hankkeen ve-
tämänä.  Kommentteja ja si-
sältöesityksiä otetaan tilai-
suudessa vastaan, kertoo 
projektipäällikkö Oili Ruo-
kamo.

Metsähallituksen Lu-
moa –hankkeen tuloksena 
on projektipäällikkö Veikko 
Virkkusen ohjauksessa val-

mistunut Vaarametsien maa 
–opas Syötteen luontoon ja 
palveluihin. Tilaisuudessa 
annetaan infoa oppaasta ja 
sen käytöstä. 

Keskiviikkona 25.4 klo 
15-18 Hotelli Iso-Syötteel-
lä pidettävään tilaisuuteen 
toivotaan ilmoittautumiset 
23.4. mennessä: oili.ruoka-
mo@haagaperho.fi 

Tilaisuudessa tarjotaan 
pientä iltapalaa ja saunomis-
ta. Tervetuloa!

Oili Ruokamo

Pudasjärven kirkkoneuvosto 
jätti 10.4. kokouksessaan vii-
me vuoden tilinpäätöksen ti-
lintarkastuskertomuksineen 
kirkkovaltuuston käsiteltä-
väksi ja hyväksyttäväksi. Ti-
linkauden tulos on noin 49 
000 euroa. Poistoveron ja va-
rausten muutosten jälkeen 
muodostuvan ylijäämän 69 
200 euroa kirkkoneuvosto 
esittää siirrettäväksi yli-/ali-
jäämätilille. 

Rakennustoimikunnan eh-
dotuksesta hyväksyttiin Ai-
rix Talotekniikka Oy:n tarjous 
Pudasjärven kirkon ja Riekin-

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle ylijäämäisen tilinpäätöksen
kankaan kappelin energia-
katselmuksesta kokonaista-
loudellisesti edullisimpana, 
hintaan 5 750 euroa.

Samoin päätettiin hyväk-
syä FCG Finnish Consulting 
Group Oy:n tarjous raken-
ne- ja kuivatussuunnittelusta 
kohteina kirkonmäen paikoi-
tusalueet, kirkkopiha ja Rie-
kinkankaan hautausmaa, hin-
taan 8 600 euroa.

Stora Enso Oyj on jättänyt 
ostotarjouksen Pudasjärven 
seurakunnan omistamien tilo-
jen Pappila 5:62 ja Lievet 10:81 
maisemahakkuista. Pudasjär-

ven kaupungin tekninen toi-
mi on kilpailuttanut taajaman 
ja taajaman läheisyydessä si-
jaitsevat maisemahakkuut al-
kuvuodesta ja hyväksynyt 
omalla tahollaan Stora Enso 
Oyj:n tarjouksen kokonaisval-
taisesti parhaimpana tarjouk-
sena. Seurakunnalle jätetyn 
tarjouksen tarjoushinnat ovat 
yhtenevät Pudasjärven kau-
pungin teknisen lautakunnan 
hyväksymien hintojen kanssa. 
Stora Enso Oyj:n seurakunnal-
le jättämään tarjoukseen sisäl-
tyvät maisemahakkuut koh-
distuvat valtatie 20 varteen 

Heteharjun alueen läheisyy-
teen sekä seurakunnan As Oy 
Pudasveitsille vuokraamaan 
tonttialueeseen.

Kirkkoneuvosto hyväk-
syi Stora Enso Oyj:n hoidetta-
vaksi Pudasjärven seurakun-
nan As Oy Pudasveitsi Oy:lle 
vuokraaman tonttialueen 
maisemahakkuut tarjouksen 
mukaisesti, mutta Heteharjun 
alueen läheisyydessä olevan 
alueen puunmyynnin kirkko-
neuvosto päätti kilpailuttaa 
yhdessä Tuulijärven eteläpuo-
lella olevan alueen kanssa.

Kirkkohallituksessa vuosi-

na 2008 – 2011 toiminut seu-
rakuntien rakennemuutoksen 
ohjausryhmä on päättänyt 
työnsä ja julkaissut loppura-
porttinsa. Pudasjärven seu-
rakunta antoi siihen oman 
lausuntonsa, jonka mukaan 
kirkkoneuvosto pitää raken-
nemuutoksen ohjausryhmän 
ehdottamaa rovastikuntamal-
lia mielenkiintoisena tulevai-
suuden seurakuntamallina, 
kuitenkaan se ei sinällään sovi 
Pudasjärven kaltaiselle seura-
kunnalle. Kirkkoneuvosto to-
teaa, että kehitettävää on vielä 
paljon nykyisten rakenteiden 

puitteissa: Kipa (Kirkon pal-
velukeskus; kirjanpidon ja 
palkanlaskennan asiantunti-
japalvelut), Kirjuri (jäsentie-
tojärjestelmä) sekä IT-yhteis-
työalueet ovat vasta kunnolla 
käynnistymässä. Niiden kus-
tannusvaikutukset tulee ar-
vioida ja saada nämä uudet 
rakenteet tehokkaasti toimin-
taan, ennen kuin seurakunta-
rakenteita ryhdytään muutta-
maan radikaalisti. Nämä asiat 
tullaan toteamaan myös kirk-
kohallitukselle lähetettävän 
palautelomakkeen yhteydes-
sä. (ht)
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BEAVERS NAISTEN FARKUT

JAKKUJA

COLLEGEHOUSUTERÄ LASTEN TUULIHOUSUJA
92-122cm

BODYT COLLEGEPUKU
HOUSUT

COLLEGEPUSERO

MIESTEN FARKUT
stretch

VERRYTTELYHOUSUT

TUNIKOITA

T-PAITOJA PITSILIIVI
valk. ja musta

TAKKI

HOUSUTLIIVI

MIESTEN COLLEGEPUSERO

9,95 7,90 6,50 6,50

15,-
14,90

15,90

36,80 18,50 13,90
17,90

29,908,90

8,90

24,95

19,9524,95

12,90

23,50
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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

Oulunkaaren kuntayhtymä 
aikoo kehittää vanhuspal-
veluiden asiakaslähtöisyyt-
tä ja kustannustehokkuutta. 
Vanhuspalveluilla on monia 
haasteita, kun väestö ikään-
tyy ja henkilöstö eläköityy. 
Erityisesti huomiota kiinni-
tetään kotihoidon kehittämi-
seen.

Vanhuspalveluiden osal-
ta selvitetään, mitkä ovat esi-
miesten ja henkilöstön osaa-
mistarpeet tulevaisuudessa. 

Hyve-johtamisen kartta -hanke
kehittää Oulunkaaren vanhuspalveluita

Samalla kuntayhtymä halu-
aa lisätä moniammatillisuut-
ta sekä yhteistyötä yksityis-
ten palveluntarjoajien sekä 
erilaisten järjestöjen kanssa.

Oulunkaaren vanhus-
palveluiden linjaukset täs-
mennetään ja samalla 
huomioidaan alueelliset eri-
tyispiirteet. Uusia toimin-
tatapoja sovelletaan myö-
hemmin myös perhe- ja 
terveyspalveluihin.

Oulunkaaren hanke "Hy-

vinvointia ihmistä lähellä" 
on osa laajempaa Hyve-joh-
tamisen kartta -hankekoko-
naisuutta, jossa mukana ovat 
Oulunkaaren lisäksi uusi 
Oulu sekä Kainuun maa-
kuntakuntayhtymä. Hanke 
kokonaisuudessaan kestää 
lokakuuhun 2014. Oulun-
kaaren omarahoitusosuus 
on yhteensä 34 000 euroa.

Oulunkaari tiedotus

Hyvillä työkavereilla ja yh-
teisön hyvällä hengellä on 
suurin vaikutus Oulunkaa-
ren työntekijöiden työhy-
vinvointiin. Myös oma ak-
tiivisuus kuten liikunnan 
harrastaminen sekä työn 
mielekäs sisältö koetaan tär-
keiksi. Tiedot käyvät ilmi 
Oulunkaaren henkilöstöra-
portista, jonka tulokset ovat 
viime vuoden lopulta.

76 prosenttia kyselyyn 
vastanneista katsoi, että oma 
työhyvinvointi on joko py-
synyt ennallaan tai paran-
tunut. Kyselyn mukaan työ-
hyvinvointia heikentävät 
eniten liiallinen kuormitus ja 
kiireen tuntu. Keskimäärin 
työntekijät arvioivat oman 
työhyvinvointinsa kouluar-
vosanalla 8,1.

Oulunkaaren kuntayhty-
mällä on noin 700 vakituista, 
250 määräaikaista ja 30 työl-
listettyä työntekijää. Hen-
kilöstömenot olivat viime 
vuonna noin 36,5 miljoonaa 
euroa.

Työntekijöiden suurin 
ryhmä ovat lähi- ja perus-
hoitajat, joita on yli 200. So-
siaali- ja terveyspalveluihin 
keskittyvän kuntayhtymän 
työntekijöistä miehiä on vain 

Oulunkaaren työntekijät 
voivat hyvin

7,5 prosenttia.
Vakituisista työntekijöis-

tä 71 prosenttia on vähintään 
45-vuotiaita. Työvoiman 
ikääntyessä täytyy varmis-
taa, että yksiköissä työs-
kentelee eri-ikäisiä ihmisiä. 
Työssä jaksamista voidaan 
tukea muun muassa erilaisil-
la työhyvinvointihankkeilla, 
työtehtävien muuttamisel-
la ja tehtävien osa-aikaista-
misella. 

Oulunkaaren työterveys-
huollon työntekijäkohtai-
set menot laskivat edellises-
tä vuodesta. Työntekijöitä, 
joilla ei ollut sairauspoissa-
oloja lainkaan, oli lähes 40 
prosenttia. Koko maan kun-
ta-alan vastaava luku on 31 
prosenttia.

Työhyvinvoinnin tukemi-
sella on myös taloudellisesti 
merkittäviä vaikutuksia. Jos 
sairauspoissaoloja ja niihin 
liittyviä kustannuksia saatai-
siin vähennettyä nykyisestä 
esimerkiksi kaksi prosenttia, 
säästöä kertyisi yhden sai-
raanhoitajan palkkaamisen 
verran, kertoo kehitysjohta-
ja Anu Vuorinen. 

Oulunkaari tiedotus

Perjantaina 13.4. oli Saraky-
län koululla kahvipöydän 
hurmaavat herkut - kurs-
si. Järjestäjänä toimi Maa- ja 
kotitalousnaiset. Kurssin oh-
jaaja oli Helena Lahdenpe-
rä. Osallistujia oli kaksikym-
mentäyksi ja heidät jaettiin 
viiteen ryhmään. Jokaisel-
le ryhmälle tuli tehtäväksi 

Kahvipöydän hurmaavat herkut
-kurssi Sarakylässä

leipoa muutama leivonnai-
nen. Kurssilaisille jaettiin la-
put, joissa kerrottiin, mikä 
kahvi sopii minkäkin lei-
voksen kanssa ja mitä pitäisi 
leipoa. Keittiössä oli tungos-
ta, koska muutamat ryhmät 
paistoivat innokkaina lei-
voksiaan uunissa. Leivotta-
vana oli suolaisia ja makeita 

Kurssin ohjaaja Helena LandenperäPöytä täynnä herkkuja

Kurssilaiset ryhmäkuvassa

herkkuja esim. Quiche Lor-
raine (Ranskalainen juusto-
kakku), Euran rinkilät, Ra-
parperi-Brita, Rieskarullat, 
juustosarvet ja Mango-Va-
nilijakakku yms. Lopuksi 
katettiin juhlapöytä ja pääs-
tiin maistelemaan herkkuja 
ja erikoiskahveja sekä teetä. 
Paulig Papua New Guinea 

kahvin kera maisteltiin sipu-
lipiirasta. Tarjolla oli kaikki-
en ryhmien herkullisia lei-
vonnaisia.

Aada Satokangas ja
Anniina Sarajärvi 5. lk.

Pikku-Syötteen rinteillä jär-
jestetään toiset Kelkkakau-
den päättäjäiset 27.– 28.4. 
Pudasjärven Matkailu Oy:n 
toimitusjohtaja Juha Schro-
derus odottaa tähän jatkossa 
potentiaaliseen suurtapah-
tumaan tällä kertaa noin 50 
kelkkailijaa.

Kelkkakauden päättä-
jäistapahtumassa moottori-
kelkat päästetään laskette-
lurinteisiin harjoittelemaan 
vapaasti kelkkojen kiihdyt-
tämistä, kelkoilla hyppimis-
tä ja niin edelleen ilman kil-
pailemista.

– Me tarjoamme kelkkai-
lijoille lumivarman paikan 
ja runsaasti ohjelmaa. Kiih-
dytysradan, hyppyrilinjan ja 
muiden suorituspaikkojen li-

Moottorikelkat vauhdissa 
Pikku-Syötteen rinteillä

säksi tapahtuma sisältää tie-
tenkin hyvää ruokaa ja vir-
vokkeita, Schroderus kertoo. 

Tänä vuonna Pikku-Syöt-
teellä on useita erilaisia hyp-
pyreitä, Competiton-ramp-
pihyppyri ja noin 500 metriä 
pitkä Snowcross-rata.

Ruokailla voi Hotelli Syö-
tekeskuksessa, missä on sei-
sova pöytä sekä pizzat ja 
niin edelleen.  Kauden Päät-
täjäisbileet pidetään Cent-
ral Cafeessa, missä voi myös 
katsella päivän parhaita ku-
via ja uusimpia kelkkavide-
oita.

Lisätietoja tapahtumasta 
sekä tapahtumavideo viime 
vuodelta löytyy osoitteesta: 
http://www.pikkusyote.fi
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Pudasjärvisten työnhaki-
joiden työnsaantia tuetaan 
kahden hankkeen välisellä 
yhteistyöllä, jossa hyödyn-
netään käytännön työssä 
sekä Pudasjärvellä että pää-
kaupunkiseudulla hyviksi 
koettuja toimintamalleja. Pu-
dasjärven kaupunki, Karhu-
paja ja Kerttu ja Kauko -han-
ke käynnistivät helmikuussa 
yhteistyön ASPA:n Silta työ-
hön –kehittämishankkeen 
kanssa. Projekti tarjoaa tu-
kea sujuvampaan työllisty-
miseen työhön valmennuk-
sen, tuetun työharjoittelun ja 

Uusia mahdollisuuksia:
Valmennuksella räätälöityä työvoimaa ja hyvinvointia

koulutettujen työpaikkaval-
mentajien avulla.

Silta työhön –projektin 
toiminta laajeni Helsingis-
tä ensimmäisenä Pudasjär-
velle. Täällä otetaan meil-
le soveltuvin osin käyttöön 
ASPA:ssa kehitetty Työn 
tuki –malli. Malliin kuulu-
vat mm. 3-päiväinen työn-
tekijän työhön valmennus 
sekä yrityksille ja työllistä-
ville yhdistyksille tarjottava 
3-päiväinen työpaikkaval-
mentajakoulutus. 

Sirpa Paukkeri-Reyes ja 
Kristiina Leinonen Silta työ-

hön –projektista kouluttivat 
Karhupajalla 2.4. Työn tuki 
–mallia paikallisten toimi-
joiden käyttöön. Saman ilta-
päivän Innokahvilassa haet-
tiin paikallisilta yrittäjiltä ja 
muilta yhteistyötahoilta ide-
oita mallin käytännön toteu-
tukseen Pudasjärvellä. 

Innokahvilassa kuulim-
me paikallisilta yrittäjiltä, 
että taloudellinen tuki (ns. 
palkkatuki) on se, joka mo-
tivoi palkkaamaan pitkään 
työttömänä olleen työnha-
kijan. Lähtökohtana työllis-
tämiseen on kuitenkin aina 

yrittäjän tarve lisätyövoi-
man palkkaamiseen. Tul-
lakseen valituksi työntekijän 
tulisi olla ennen kaikkea mo-
tivoitunut ja perehdytyksen 
jälkeen valmis kantamaan 
vastuu omista työtehtävis-
tään. Tässä Työn tuki mallin 
ja hankkeiden tarjoama ohja-
us ja tuki ovat tarpeen.

Työharjoittelun katsot-
tiin olevan tarpeellinen pe-
rehdyttämisen takia ja se 
madaltaa yrittäjän kynnystä 
työllistämisen. Motivoitunut 
työnhakija voi ottaa työhar-
joittelusta hyödyn erään-
laisena ”näytön paikkana”, 
jolloin hän voi tehdä oman 
osaamisensa, työpanoksen-
sa ja oppimishalunsa kaut-
ta hyvän vaikutuksen työn-
antajaan. 

Pitkään työttömänä ol-
leen työllistymisestä on hyö-
tyä kaikille. Kaupunki sääs-
tää pitkäaikaistyöttömistä 
maksettavissa ”sakkomak-
suissa”, yrittäjät saavat osto-
voimaisempia asiakkaita ja 
työntekijä itse sisältöä ja ryt-
miä arkeen - työstä saatavan 
palkan lisäksi. 

Työn tuki malliin kuu-
luva työpaikkavalmentaja-
koulutus puhutti paljon In-
nokahvilaan osallistujia. 
Koulutus toivottiin järjestet-
täväksi niin, että se ei veisi 
työntekijän arvokasta työpa-
nosta päivittäisistä työtehtä-
vistä. Mietimme mahdolli-

Sirpa Paukkeri-Reyes Silta työhön –projektista koulut-
ti Työn tuki –mallia paikallisten toimijoiden käyttöön Pu-
dasjärvellä.

Pentti Puhakka Koillisparkista esittämässä ryhmätyön aikana yrittäjän näkemyksiä työt-
tömänä olleen henkilön työllistymisestä. Näkemykset kirjaamassa muistiin Ulla-Maija 
Paukkeri. Taustalla Anitta Ojanperä, Pauli Ylitalo ja Ritva Virkkunen.

suutta järjestää ko. koulutus 
iltaisin ja ehkä vieläkin tii-
viimpänä pakettina. Yrittäjät 
näkivät tärkeänä kaiken sen 
avun, mitä hankkeet ja TE-
toimisto voivat antaa työllis-
tämistilanteissa ja erityisesti 
siihen liittyvissä paperitöis-
sä.

Työn tuki –mallin koulu-
tuspäivä oli innostava ja seu-
raavaksi muokkaamme mal-
lin Pudasjärvelle sopivaksi. 

Pudasjärven kaupunki haki 
viikko sitten mukaan Työ- 
ja elinkeinoministeriön kun-
takokeiluun vuosille 2012-
2015 rakennetyöttömyyden 
alentamiseksi. Mikäli Pu-
dasjärvi tulee valituksi tähän 
kokeiluun Työn tuki -mal-
li ja sen soveltaminen tulee 
olemaan siinäkin ratkaise-
vassa asemassa.

Ulla-Maija Paukkeri

Kirjastossa pidettiin tiistaina 
10.4. Kansalaisopiston taide- 
ja taitoaineiden Kevätnäyt-
telyn avajaiset ja tilaisuuden 
avasi lasten ja nuorten taide-
aineiden opetuksesta vastaa-
va opettaja Liisa Pöllänen, 
joka oli nyt ensimmäistä ker-
taa vastaamassa Kevätnäyt-
telyiden järjestämisestä.

-Olen tutustunut toimin-
taan täällä viime elokuusta 
lähtien ja minut on yllättänyt 
täysin miten paljon aktiivisia 
ja sitoutuneita opiskelijoita 
täällä on. Tämä kevätnäytte-
ly on harrastamisen juhlista-

Keväiset kevätnäyttelyavajaiset

Kirjastossa on 27.4. saakka esillä Kansalaisopiston tai-
de- ja taitoaineiden Kevätnäyttely.

Buffetissa oli tarjolla pientä purtavaa Kevätnäyttelyn avajaisissa.

Vastaava opettaja Liisa Pöllänen kiitti puheessaan aktiivisia opiskelijoita, taustalla mu-
siikkipuolesta vastannet Reijo Kossi ja Juha Hiltunen.

mista sekä yhteistyön ja me-
hengen näyte. Toivottavasti 
yleisökin saa tästä kipinän 
harrastaa, kun pääsevät sa-
malla kurkistamaan toimin-
taamme, Pöllänen kertoo.

Puheessaan Pöllänen tuo 
myös esille harrastuksen tär-
keyden työssä jaksamiselle 
ja jokaisen tulisi pyrkiä ke-
hittymään myös työn ulko-
puolella, sillä ihminen on 
elinikäinen oppija. Kansa-
laisopistosta halutaan ke-
hittää entistä innostavampi 
ympäristö, johon kuka vain 
uskaltaa tulla mukaan har-

rastamaan.
Ohjelmassa oli myös Rei-

jo Kossin ja Juha Hiltusen 
akustinen musiikkiesitys, 
Rauno Tuomaalan runonlau-
suntaa sekä Liisa Asikkala 
piti opiskelijan puheenvuo-
ron. Myös opiston rehtorin 
tehtävistä vastaava opetus- 
ja sivistysjohtaja Juha Valta 
esitti kiitoksensa järjestäjille.  
Tarjolla oli kaikenlaista pien-
tä purtavaa ja juotavaa kävi-
jöille.

Kansalaisopiston Kevät-
näyttely on esillä 27.4. saak-
ka ja ensikuussa kirjaston ti-

loja koristaa Työkeskuksen 
taidepiirin näyttely. Ryh-
män vetäjänä toimii Kristii-
na Sahuri. Kansalaisopiston 
lasten ja nuorten taideteos-
ten kevätnäyttely on touko-
kuussa esillä taidehuone Pu-
dikissa.

Jenny Kärki
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Osuuspankki järjesti kuva-
taidekilpailun alakoululai-
sille 13.2.-31.3.2012. Kilpai-
lu järjestettiin yhteistyössä 
kuvataideopettajien ja kou-
lujen kanssa ja sen aihe oli " 
Nuoret ja vanhat". Jokainen 
6-13-vuotias saattoi osallis-
tua kilpailuun toimittamal-
la kilpailutyön Pudasjärven 
osuuspankkiin. 

Määräaikaan mennes-
sä kilpailutöitä tuli 381 kpl. 
Palkintojen jako järjestettiin 
Pudasjärven osuuspankis-
sa maanantaina 16.4. Arvos-
telijana toimi Pudasjärveltä 
kotoisin oleva kuvataiteilija 
Hanna-Riikka Salmela. 

Kuvataidekilpailu jär-
jestettiin yhteistyössä mui-
den eurooppalaisten pank-
kien kanssa. Se järjestettiin 
kansainvälisellä tasolla jo 42. 
kerran ja Suomessa 36. ker-

Maailman suurin lasten ja 
nuorten kuvataidekilpailu

ran.
Kilpailu on Guinnesin en-

nätyskirjan mukaan maail-
man suurin lapsille ja nuoril-
le järjestettävä taidekilpailu 
ja siihen osallistuu vuosittain 
yli miljoona lasta ja nuorta 
Euroopassa.

Kunkin sarjan voittajatyö 
lähetetään toukokuussa jär-
jestettävään valtakunnalli-
seen kilpailuun Helsinkiin, 
josta taas valtakunnalliset 
voittajatyöt edustavat Suo-
mea kesäkuussa Itävallassa 
järjestettävässä kansainväli-
sessä loppukilpailussa.(ht), 

kuva Kaisa Soronen

Tulokset:

Sarja 1 6-8 vuotiaat:
1. Ada Iinatti Hirvaskosken 
koulu ”Soutamassa”, 2. Jan-

ne Vikström Hirvaskosken 
koulu ”Iskä opettaa minua”, 
3. Eveliina Pesonen Aittojär-
ven koulu ”Mummu antaa 
jättitikkarin”. 

Sarja 2. 9-10-vuotiaat:
1. Emilia Paananen Lakarin 
koulu ”Minä ja äiti marjas-
sa”, 2. Noomi Ervasti Hir-
vaskosken koulu ”Minä ja 
mummo leipomassa”, 3. 
Juho Seppänen Kurenalan 
koulu ”Talvella”. 

Sarja 3. 11-13-vuotiaat:
1. Sara Ervasti Hirvaskosken 
koulu ”Me opetamme toi-
siamme”, 2. Essi Pätsi Ku-
renalan koulu, 3. Markus 
Luokkanen Kurenalan kou-
lu ”Iso isä opettaa ajamaan 
moottorikelkalla”. 

Palkitut nuoret piirustuksiensa kanssa. Eturivissä: Emilia Paananen, Juho Seppänen, 
Janne Vikström ja Eveliina Pesonen. Takarivissä: Markus Luokkanen, Essi Pätsi, Noo-
mi Ervasti, Ada Iinatti ja Sara Ervasti. 

Pudasjärven keskustassa ai-
emmin toiminut Pudasjär-
ven Matkailu Oy siirtyy 
kuun vaihteessa Syötteelle. 
Toimitusjohtaja Juha Schro-
derus kertoo, että Iso-Syöt-
teelle siirtyminen on luon-
nollinen jatke toimintojen 
painottumisesta Syötteen 

Pudasjärven Matkailu Oy
siirtyy Syötteelle

suuntaan.
– Meidän liiketoiminta on 

nykyään Syötteellä. Meillä ei 
enää ole täällä matkatoimis-
toa, matkailuinfoa emmekä 
toimi seuramatkojen välittä-
jänä. Me keskitymme Syöt-
teelle, missä meidän asiak-
kaat ja mökinomistajat ovat. 

Pudasjärven Matkailu Oy siirtyy
Pudasjärven keskustasta Syötteelle 

kuun vaihteessa.  

Siellä myös teemme mök-
kihuoltoa, Juha Schroderus 
kertoo.

Pudasjärven Matkailu 
Oy:n palveluksessa on toi-
mitusjohtajan lisäksi kolme 
henkilöä.

Oulu, p. 040 7078 401
pj-huolto@mail.suomi.net

www.pjhuolto.fi 

✔  Rakennushuollot
✔  Graffi tien poistot ja 
  jälkikorjaukset
✔  Suojaukset, maalaukset
✔  Höyrypesut
✔  Sammaleenpoistot
✔  Myös arvokohteet

Suomalaista osaamista, käsityötaitoa ja tarkkuutta.
Luotettava kumppani jo vuodesta 1998.

Asiakkaille joille välttävä ei riitä.

Risto Heikkilä, puh. 040-7078 401
pj-huolto@mail.suomi.net, www.pjhuolto.fi 

”Kun vanha, 
osaava mies 

rakensi talon,
talo kesti 200 vuotta.

Kun nykyajan mies 
rakentaa talon,

se kestää 
50 vuotta.”
Risto Heikkilä

Kaluste-
asennukset

Kosteusvaurio-
korjaukset

Oulunkaaren yhtymähalli-
tus valitsi kuntayhtymän uu-
deksi henkilöstöpäällikök-
si Vaalan hallintojohtajana 
työskentelevän Juha Torvi-
sen. Muhoksella asuva Tor-
vinen on toiminut myös Vaa-
lan kunnanjohtajan sijaisena. 
Koulutukseltaan hän on hal-
lintotieteiden maisteri.

Seudullisen henkilöstö-

Juha Torvisesta
Oulunkaaren henkilöstöpäällikkö

päällikön tehtävä on joh-
taa ja kehittää kuntayhty-
män henkilöstöhallintoa. 
Hän vastaa kuntayhtymän 
henkilöstöstrategiasta ja 
palkkapolitiikasta yhtymä-
hallituksen linjausten mu-
kaisesti sekä kehittää työ-
hyvinvointia ylläpitävää 
toimintaa. Henkilöstöpääl-
likkö on työnantajan edus-

tajana yhteistoiminta- ja 
neuvottelujärjestelmässä ja 
toimii kuntayhtymän työ-
suojelupäällikkönä. Hänen 
asiantuntemustaan voidaan 
tarvittaessa myydä myös jä-
senkunnille. Oulunkaarella 
ja jäsenkunnilla on yhteensä 
reilu 2300 työntekijää.

Oulunkaari tiedotus
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Vierailuun liittyvät viimei-
set viritykset tehtiin ripeäs-
ti, kun tiistaina 10.4 saimme 
vieraita kouluumme. Mon-
ta asiaa piti hoitaa nopeasti 
ja tehokkaasti. Onneksi mat-
kailulinja ensimmäisen vuo-
si-kurssin opiskelijoilla alkaa 
olla jo kokemusta tapahtu-
mien ja ohjelmapalvelujen 
järjestämisestä. Osa ryhmäs-
tä jäi keittiölle valmistamaan 
Hämeenlinnasta saapuvil-
le vieraille maukasta poron-
käristystä. Työtehtäviä lisäsi 
kasvisaterioiden valmistus. 

Osa ryhmästä puki pääl-
lensä rooliasuja matkalla 

Etelän vieraat – pohjoisen oppaat
Hämeenlinnan Tavastian koulutuskuntayhtymän matkailualan virkailijoita ja 

–tuottajia matkusti kolmen päivän ajaksi 10-13.4 OSAO:n Pudasjärven yksikön 
matkailulinjan vieraaksi. Oppilaat ja opettajat tekivät vierailusta jutun myös 

oppimiseen kuuluvana harjoitustyönä. He osallistuivat myös lehden taittotyöhön 
vierailemalla Pudasjärvi-lehden toimituksessa.

Hirvisuolle Pudasjärven ja 
Oulun rajalle. Yllätimme vie-
raamme niin, että bussiin tuli 
”keskellä ei mitään” hassun-
kurisia matkailijoita. Olihan 
kyytiin hamuamassa Obelix 
(Jukka-Pekka Tarujärvi), Put-
tepossu (Igor Ibadov), Nalle 
(Janita Puolakanaho), Nipsu 
(Diana Krotenko) ja Hulluo-

pas (Sari Särkelä). 
– Anteeksi, mahtuuko 

kyytiin? Onko tässä autos-
sa hämeenlinnalaisia? Blue 
One:n potkurikoneen viralli-
nen matkustustapa muuttui 
kertaheitolla hauskaksi opas-
tustapahtumaksi. 

Tietoa ja huumoria viljel-
tiin koko loppumatkan. Hul-

luopas jakoi vieraillemme 
muitten pellejen kanssa Pu-
dasjärven kaupungilta saadut 
lahjapussit. Pienimuotoisen 
kaupunkiopastuskierroksen 
jälkeen Nevakiven bussista 
astuvat matkailijat toivotet-
tiin tervetulleeksi Lentäjän-
majalle.

Päivällisellä  
perinneruokaa
Majoitusrumban jälkeen, 
vieraat kutsuttiin päiväl-
lispöytään. Jelena Särkelä, 
Anna Reeta Illikainen Mari-
na Vasilleva, Maria Konda-
kova ja Hani Abdi olivat ah-
keroineet keittiössä. Jelena 
toivotti vielä vieraat terve-
tulleeksi ja muutkin opiske-
lijoistamme esittelivät itsen-
sä. 

– Olkaa hyvä, ottakaa 
tästä. Meillä on tarjolla pu-
dasjärveläistä perinneruo-
kaa, poronkäristystä. Kasvis-
vaihtoehto löytyy pöydästä 
myös.  

– Tällä kertaa syön riistaa, 
kun sitä saa niin harvoin. 

Ruokahetken jälkeen Ape 
Nieminen kertoi lyhyesti len-
tokentän eri käyttötavoista. 

– Teillä on lentokenttä, 
meillä ei ole, huomautti mat-
kailua Hämeenlinnassa opet-
tava Esko Hentilä. 

Jälkiruuan jälkeen näy-
timme vieraillemme Pudas-
järven kirkon, kerroimme 
tarinan hukkuneesta kirkko-
herran perheestä ja sata vuot-
ta järvenpohjassa löytynees-
tä Raamatusta. Kerroimme 
hautausmaan ainutlaatuises-
ta hirsiaidasta ja kauniista 
kirkostamme. Museoalueen 
eri rakennukset tulivat myös 
kiertoajelun aikana esitellyk-
si, vaikka tämä kirkkokierros 

ei kuulunut varsinaiseen oh-
jelmaamme. Keskustan alu-
eelta esittelimme vielä lukui-
sia kohteita.

– Keskusta tuntuu olevan 
melko laajalla alueella. Onko 
tämä suurempi kuin Hä-
meenlinnan keskusta, pohti-
vat opettajat näkemäänsä.

Koulun puolesta 
hyvät varusteet
Kiertoajelun aikana Riikka 
Kylmänen, Laura Pohjan-
vesi, Santeri Korvala ja Ja-
nika Salo valmistivat ilta-
ohjelman ulkoiset puitteet 
kuntoon. Janita toimi op-

paana. Toimitilojen jälkeen 
vieraat tutustuivat matkai-
lupuolen varustevarastoon. 
Siellä oppaallemme tulikin 
monta kysymystä. 

– Näitä käytetään Kaa-
mos-tapahtumassa. Meillä on 
koulun puolesta ulkoiluvaat-
teet, melontavarusteet, ma-
kuupussit ja kengät.

 – Meillä ei ole koulun 
puolesta mitään. Me tuomme 
kotoa omat varusteet, kertoi 
eräs opiskelija. Eräs opetta-
ja ihmetteli, kun kerroimme, 
että meillä on talvi- ja kesä-
makuupussit erikseen. 

– Kuinka paljon tämä mak-
saa, kysyttiin koskilautasta. 

Vieraat ovat saapuneet Pudasjärven matkailupuolelle.

Riitta Pohjanvesi esitteli Luontokeskusta ja kansallispuiston toimintaa.

Hauskaa pidettiin 
tandemhiihdon 
merkeissä.

Vieraat kokeilemassa 
umpihankihiihtoa.
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– Tästähän lähti koko 
tämä vierailu käyntiin, kun 
heitin Eskolle valtakunnalli-
silla matkailuopettajien päi-
villä, että tulkaa koskenlas-
kuun. Me harjoittelemme 
ensin Iijoen Kipinässä ja sit-
ten menemme Kukkolankos-
kelle Tornioon muutamaksi 
päiväksi. 

– Oppiiko jokainen kou-
lutuksen jälkeen kipparoi-
maan. 

– Ei, mutta oppii ymmär-
tämään koskisafaritoimin-
nan. Virallinen kipparikurssi 
kestää 80 tuntia. 

Tutustumista  
puolin ja toisin
Iltaohjelman aikana Santeri 
ja Igor näyttivät dvd-esityk-
siä mm. Lieksan Jongunjo-
elta, jossa kurssilaiset olivat 
melomassa syksyn aikana. 

– Se täytti kaikki odotuk-
set, sanoi Janita. 

– Siellä oli niin mukavaa. 
Nukuimme laavussa yöt, jat-
koi Jelena. 

Dvd:n jälkeen eräs hä-
meenlinnalainen sanoi vilpit-
tömästi 

– Oon kyllä kateellinen 
tuommoisesta reissusta, kun-
pa mekin voitais tehdä. 

Illan aikana vieraamme 
saivat nauttia katetusta pöy-
dästä, jossa oli popcorneja, 
keksejä, karamelleja, limppa-
ria, pullaa, banaania, omenia 
ja satsumia. Vuoronperään 
opiskelijamme kertoivat ko-
kemuk-sistaan matkailulin-
jalla. Väliin katsoimme dvd.n 
”Kaamos kaatuu” -tapahtu-
masta ja tammikuisesta Tal-
vibasaarista. Kansainvälinen 
tuulahdus tuli Venäjältä Dia-
nan esittämän laulun myö-
tä. Ilta oli jo pitkällä, kunnes 
juontajamme hoksasi kysyä. 

– Ai niin, meille tuli mie-
leen, että keitä te oikein oot-
te? Porukka oli otettu ja to-
disti sen iloisella naurulla. 
Vielä oli yksi ohjelmanume-
ro. Juupe ja Sari testasivat hä-
meenlinnalaisten päähän jää-
nyttä tietoa opastusmatkalta. 
Illan lopuksi Janita Puolakan-
aho ja Liisa Lehto vastailivat 
vielä parhaan kykynsä mu-
kaan vieraidemme esittämiin 
lukuisiin kysymyksiin. 

– Miten paljon teillä on 
käytäntöä ja teoriaa? Mi-
ten Kaamos tapahtuman tu-
litornit oli tehty? Tuottaako 

Kaamos tapahtuma? Kuinka 
paljon teillä on työssä oppi-
mista? Löytyvätkö TO -pai-
kat helposti? Voiko teillä har-
joitella ulkomailla? 

– Tässä on teille kahden 
pikkubussin avaimet. Tulkaa 
aamupalalle päärakennuk-
selle. Porukat olivat vähän 
yllättyneitä meidän tarjouk-
sestamme ja luottamukses-
tamme. Koulupäivämme 
päättyi klo 20.30 jälkeen.

Syöte tutuksi
Toinen vierailupäivä alkoi 
ruokalamme hyvällä aamu-
palalla. 

– Onko teillä aina näin 
hyvä aamupala vai oletteko 
vain meitä varten satsanneet, 
kyseltiin. 

Yksikönjohtajamme Eli-
sa Laakso välitti kysymyk-
sen pääemännällemme Aila 
Virkkuselle 

– Kyllä kai tämä on ihan 
normaali aamupala vai mitä? 

Hämeenlinnalaisten ti-
laamalla bussilla menimme 
koko joukkona Syötteelle. 
Ohjelmassa oli vierailu kan-
sallispuiston opastuskeskuk-
seen, jossa Riitta Pohjanvesi 
esitteli meille puiston tehtä-
vää ja suojeluarvoja sanoin 
ja videoesityksin, jonka jäl-
keen oli vuorossa Särvintä 
massuun Piian pitopöydäs-
tä. Hyvällä mielellä vieraam-
me suuntasivat Ison Syöt-
teen rinteisiin. Me pidimme 
huolta siitä, että tulipaikalla 
oli valmista kahvia ja purta-
vaa. Lisäksi Anna Reetta Il-
likainen ja Laura Pohjanvesi 
antoivat rinteillä neuvoja ja 
rohkaisua vähemmän lasket-
telua harrastaneille. 

Ohjelmapalvelujen järjes-
tämisessä täytyy aina ajatel-
la jo seuraavia palveluhetkiä. 
Maria ja Jelena pakkasivat 
koululla seuraavan päivän 
maastoruokailua varten as-
tioita, Santeri, Janika ja Jani-
ta kirjoittivat loppuun erään 
tarinan ja bussissa pidim-
me palaveria huomisen päi-
vän tehtävistä ja eri ryhmien 
vastuista ja asioista, mitkä pi-

tää hoitaa. Koulupäivämme 
päättyi puoli kuuden maissa.

Ratsastusta, ravia 
maastoruokailu, 
hiihtoa
Viimeisen vierailupäivän 
ohjelmaan kuului tutustumi-
nen hevososaston toimintaan 
Jatta Simolan opastamana. 
Hevospuolen opiskelijat ja 
Laura satuloivat neljä hevos-
ta ratsastuskuntoon. Riik-
ka oli sillä väliin laittamassa 
omaa hevostaan ratsukun-
toon ns. alatallilla. Muut 
matkailupuolen opiskelijat 
valmistelivat maastoruokai-
lua ja hiihtoretkeä. Suurin 
osa hämeenlinnalaisista ko-
kivat ehkä elämänsä harvi-
naisimmat hetket, kun saivat 
olla ravihevosten railakassa 
menossa Raimo Hyvärisen 
kanssa.

– Todella pätevä ja asian-
tunteva kaveri, kehui Tavas-
tian matkailualan opettaja 
Esko Hentilä ohjastajaa pa-
lattuaan raviradalta. 

Muittenkin ilmeistä ja ole-
muksesta huokui tyytyväi-
syys ratsastus- ja ravihetkiin.

Eräsuksilla hiihtäminen 
taisi olla vähän harvinaisem-
paa herkkua vieraillemme. 
Onneksi matka ei tappanut 

eikä vauhtikaan. Törrönjoen 
rannalle saavuttuaan matka-
laiset saivat nauttia Juupen 
ja Janitan valmistamaa pytti-
pannua ja kasviskeittoa. Sa-
rille, Igorille ja Dianalle riit-
ti järjesteltävää astioiden ym. 
tarvikkeiden esille laitossa 
noin 30 hengelle. Jälkiruu-
aksi tarjottiin vielä lämmintä 
mustikkakeittoa kermavaah-
don kera sekä kahvit.

Vieraat tyytyväisiä
Jelenan ja Anna Reetan vetä-
mät kilpailut yhdistivät hei-
tä ja meitä. Tandemhiihto oli 
erityisen hauskaa katselta-
vaa. Köydenvedossa kisail-
tiin niinkin, että hämeen-
linnalaiset vetivät meitä 
vastaan. Voitto meni etelään. 
Poikien kisa hävittiin, mut-
ta tyttöjen välinen taistelu jäi 
ratkaisemattomaksi. 

Viimeisen tilaisuuden 
valmistelut saimme muka-
vasti tehtyä sillä välin, kun 
vieraamme pakkasivat lauk-
kujaan. Dianan tanssiesi-

tys oli piste iin päälle. Juu-
pe opetti vielä Pudasjärven 
sanastoa, katsoimme dvd:n 
koskenlaskusta ja kuunte-
limme Janikan ja Janitan laa-
timan hauskan adjektiivitari-
nan. Lopuksi tarjosimme ns. 
lähtökahvit. 

Raikuvat aplodit ja useat 

kiitospuheet todistivat meil-
le, että vieraamme olivat erit-
täin tyytyväisiä vierailuun 
Pudasjärvelle ja Osao:n Pu-
dasjärven yksikön matkailu-
linjalle.

Ape Nieminen
Matkailualan lehtori

Pudasjärven matkailun ykköset opettivat Hämeenlinnalaisia laskettelemaan.

Hämeenlinnalaiset pääsivät 
kokeilemaan lumikenkäilyä

Pudasjärveläiset vastaan Hämeenlinnalaiset köydenve-
dossa.

Ajanviettoa Törrön ladolla.
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Kaupunginhallitus hyväksyi 
3.4 kokouksessaan toteuttaa 
kevyen liikenteen väylä val-
tatie 20 varrelle välillä Laka-
ri-Kellokangas yhteistyössä 
ELY-keskuksen kanssa. Tien 
toteuttaminen tehdään yh-
teisrahoitteisena hankkeena 
vuosina 2012-2013. 

Tiesuunnitelman kustan-
nusarvion mukaan hank-
keen rakentamiskustannuk-
set ovat lisätyövarauksineen 
noin 700.000,- euroa, jol-
loin Pudasjärven kaupungin 
osuus on noin 350.000 euroa. 
ELY-keskus vastaa lisäksi 
kustannuksellaan hankkeen 
rakennuttamiseen tarvittavi-
en noin 30 000 euron hankin-
tapalveluiden kustannuksis-
ta. Pääosa rakentamisesta, 
noin 70 prosenttia, tehdään 

Kevyenliikenteen väylä 
välille Lakari-Kellokangas 

jo vuoden 2012 aikana, jol-
loin kaupungin rahoitustar-
ve vuodelle 2012 on arviolta 
250.000 euroa. 

Pudasjärven kaupun-
gin pitemmän ajan tavoit-
teena on ollut parantaa ke-
vytliikenteen turvallisuutta 
vilkkaasti liikennöidyl-
lä valtatie 20:n kohdalla La-
kari-Kellokangas alueel-
la. Suunnitelmaan sisältyy 
myös Kellokankaan risteyk-
sen porrastaminen, niin että 
Suojalinnan teollisuusalu-
eelle menevä liittymä siirtyy 
noin 120 metriä Oulun suun-
taan. Lisäksi liittymän mitoi-
tuksessa on huomioitu teol-
lisuusalueelle suuntautuvan 
raskaan liikenteen tarpeet. 
(ht)

Kaupunginhallitus käsitteli 
3.4 kokouksessaan kaupun-
gille jätettyjä aloitteita. 

Mursunsaari-toimikun-
nan aloite Tuulimyllyntien, 
Tervatien ja Mursuntien 
päällystämisestä on annet-
tu tekniselle toimelle valmis-
teltavaksi siten, että samalla 
Mursunsaaren asukkaiden 
kanssa käydään keskustelua 
Mursunsaaren tärkeän pe-
rinnemiljöön ehostamisesta 
ja alueen kulttuurimaiseman 
esille nostamisesta. 

Tekninen lautakunta on 
päättänyt sisällyttää Tuuli-
myllyntien perusparannuk-
sen vuoden 2012 suunnitte-
luohjelmaan. Toteutuksesta 
päätetään vuoden 2013 ta-
lousarvion yhteydessä.

Sirpa Ruokangas mök-
kiläisenä oli toivonut, että 
Syötteelle lisätään lukolliset 
keräyspöntöt sekä sekajät-
teelle että biojätteelle nykyis-
ten muovi- ym. keräysastioi-
den yhteyteen.

Vastauksessaan kau-
punki toteaa, että tarkoi-
tus on kehittää jätehuolto-

Aloitteet myötätuulessa
palveluja asiakaslähtöisesti 
ja laadukkaasti. Kehittämis-
tä varten on kartoitettu asi-
akkaiden mielipiteitä mm. 
tammikuussa järjestetyllä 
kyselyllä. Palautteen pohjal-
ta päätetään jätehuollon ke-
hittämistoimenpiteistä. Toi-
menpiteiden muutokset 
ajoittuvat pääosin ensi ke-
säkaudelle. Muutoksissa on 
kyse usein aluekeräyspistei-
den astiajärjestelyistä, jos-
sa nykyisin pyritään siirty-
mään maahan kaivettaviin 
syväkeräysastioihin.

Ville Pihlaja oli jättänyt 
kansalaisaloitteen joustavi-
en mattojen hankinnasta lii-
kuntahallille. Teknisen joh-
tajan mukaan liikuntahallin 
remontin yhteydessä vuon-
na 2012 uusitaan hallin lat-
tiamateriaalit.

Lisäksi olivat jo toteutu-
neet Erkki Honkasen aloite 
viikonlopun lääkäripäivys-
tyksestä ja Tuula Kuukas-
järven aloite kaupungin vii-
rien jakamisesta kaikille 80 
vuotta täyttäneille kuntalai-
sille.  (ht)

Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä 17.4 Pudasjärven 
kaupungin toimintasuun-
nitelman energiakäytön te-
hostamiseksi vuosille 2011-
2016.

Kaupunki oli liittynyt 
kuntien energiatehokkuus-
ohjelmaan kaudelle 2008-
2016. Ohjelman taustalla on 
Euroopan Unionin direktii-
vi energian loppukäytön te-
hokkuudesta.

Toimintasuunnitelmas-
sa käydään läpi Pudasjär-
ven kaupungin toimenpiteet 
energiatehokkuuden pa-
rantamiseksi sekä aikatau-
lut niiden toteuttamiseen. 
Suunnitelman laatimisesta 
on vastannut erikoissuunnit-
telija Kirsi Sivonen Elomatic 

Kaupunki tehostaa  
energian käyttöä

Oy:stä yhdessä Pudasjärven 
kaupungin työryhmän kans-
sa.

Energiatehokkuusoh-
jelman tavoite on yhdek-
sän prosentin energiansääs-
tö kaudella 2008 - 2016, mikä 
tarkoittaa Pudasjärven kau-
pungille 1 854 MWh säästöä 
vuoden 2016 loppuun men-
nessä. Konkreettiset toimet 
energiasäästötavoitteiden 
toteuttamisesta ovat mm. 
kulutusseurannan tehosta-
minen, julkisten hankintojen 
energiatehokkuus, energia-
tehokkuuden huomioonot-
tava suunnittelunohjaus, uu-
siutuvien energialähteiden 
käyttöönotto, energiakatsel-
mukset, koulutus ja tiedo-
tus. (ht)

Tervetuloa tutustumaan tulevaisuuden virrannäyttäjään 
ja tapaamaan Fortumin edustajia Pudasjärven kirjastoon  
(os. Tuulimyllyntie 4) maanantaina 23.4. klo 14-18.

www.fortum.fi/alyboksi

Asennamme Fortum 
Älybokseja  
Pudasjärvellä

Kauniissa kevätsäässä kil-
pailtiin Kelosyötteen Kova-
lammella lauantaina 07.04. 
Kalansaaliit eivät kovin mai-
nittavia olleet, vaan jännitys-
tä ei kilpailusta puuttunut, 
kun kilpailtiin mikrouu-
nista, joka oli pääpalkinto-
na. Nimittäin kirjolohi, jolla 
mikro voitettiin, oli saman-
aikaisesti kiinni oululaisten 
Usko ja Tuula Lehmusvuo-
ren pilkissä. Tällöinhän piti 
kutsua jyry paikalle ja päät-
tää, kuinka toimitaan. Jyryn 
päätös oli tällöin, että kenen-
kä avantoon kala nousee, 
hän on kalan omistaja. Kala-
han nousi Uskon avantoon, 
me ulkopuoliset jännättiin, 
kuinkas nyt, vaan helpotuk-

Kovaa kilpailua Kovalammella
sesta huokailtiin kuultuam-
me, että Usko ja Tuula olivat 
aviopari. Lopulta he yhdessä 
kantoivat onnellisena voitto-
kapinetta, ja aikoivat kokeil-
la hetimöilleen. Tapahtu-
man järjestelyistä huomasi, 
eipä oltu ensikertaa pappia 
kyydissä. Särkelän kalastus-
kunta ja Syötteen kyläyhdis-
tys ovat olleet tapahtumien 
järjestelyissä ennenkin. Pu-
humattakaan Särkelän Pau-
lista, joka antoi saunamök-
kinsä käyttöön ja järjesti 
ohjelmapuolen. Soitannas-
ta vastasi pääosin Antti Jo-
kikokko haitarin ja tausto-
jen kanssa, myös Pauli veteli 
kurttua aina kun muilta kii-
reiltä ehti. Syötteen oma noi-

ta Enska Särkelä kertoili ka-
lajuttuja.

Samassa juhlassa esitel-
tiin myös lumenpudotusvä-
lineitä, muutama kauppakin 
tuli ja kiinnostusta laittei-
siin oli kiitettävästi. Tarjoilu 
toimi heti tapahtuman alus-
ta tosi sutjakkaasti. Liikelai-
tokset ja yksityiset olivat pi-
täneet huolen, että palkintoja 
riitti joka sarjaan yllin kyllin, 
jopa parhaat nykäisyt pys-
tyttiin palkitsemaan. Nuor-
ten sarjassa kaikki osallis-
tujat palkittiin, niin kuin 
viisasta onkin.

Lopuksi Pauli totesi, että 
kalaa vielä jäikin lampeen 
kevääksi ja kesäksi. Jos vä-
henee, niin lisää pannaan. 

Mahtava tapahtuma!

Alpo Laakkonen, 
kuvat Atte Särkelä

Usko ja Tuula Leh-
musvuori voittivat 
grillin kirjolohella, 
joka nousi Uskon 
avannosta.

Keväinen sää suosi 
Kovalammen pilkkikisoja
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Jokilaaksojen aluejärjestön 
pilkkikilpailut järjestettiin 4. 
kerran Pudasjärven Havu-
lan rannassa 11.4. Aluejär-
jestön toiminta-alue kattaa 
melkein kokonaan Pohjois-
Pohjanmaan alueen - tä-
näkin vuonna kisaan osal-
listui pilkkijöitä ainakin 
Oulaisista, Raahesta, Oulus-
ta ja Haukiputaalta paikal-
listen pilkkijöiden lisäksi. 

Sää suosi Kovalammen pilkkikisoja

Suuri osa Kovalammen pilkkijöistä oli mökkeilemässä olleita lomalaisia (kuva: Mirja Savolainen).

Tämä aika vuodesta on pilk-
kikilpailujen parasta seson-
kia ainakin täällä Pudas-
järvellä. Pilkkimisessä on 
se hyvä puoli, että laji sopii 
sekä kalastusharrastuksen 
aloittelijalle kuin kokeneel-
le kehäketullekin. Sää suosi 
tänä vuonna Kelosyötteellä 
Pauli Särkelän saunamökil-
lä järjestettyjä Kovalammen 
pilkkikilpailuja pääsiäislau-

Seppo Steniuksen kairaa-
ma avanto oli särkien suo-
siossa (kuva: Mirja Savo-
lainen).

antaina 7.4. Aurinko pais-
toi koko kisan ajan pilvettö-
mältä taivaalta. Kisassa oli 
kaikkiaan 3 eri sarjaa: lap-
set, naiset ja miehet. Suurim-
man kalasaaliin saajalle oli 
tarjolla palkinnoksi mikro-
aaltouuni. Kisan käytännön 
järjestelyistä vastasivat Sär-
kelän kalastuskunta ja Syöt-
teen kyläyhdistys.

Kisa oli edennyt vajaat 

kymmenen minuuttia, kun 
riemunhuudahduksia alkoi 
kuulua pilkkijöiden joukos-
ta. Muhkea liki 700 gram-
mainen kirjolohi oli tarttunut 
oululaisen Sulo Lehmusvuo-
ren pilkkiin. Hän osallis-
tui vaimonsa Tuulan kanssa 
kolmatta kertaa Kovalam-
men pilkkikisaan. Onnistu-
neen saalistuksen salaisuut-
ta kysyessäni, Sulo kertoi, 

että ei hänellä mitään eri-
tyisiä salaisuuksia ole, sat-
tui vain nälkäinen kirjolohi 
kohdalle. 

Suurin osa Kovalammen 
pilkkijöistä taisi olla alueel-
la mökkeilemässä olevia lo-
malaisia. Lapsia oli mukana 
iso joukko. Luontoelämys-
ten tarjoaminen lapsille pilk-
kimisen muodossa on hieno 
idea - jospa siitä jäisi lapsil-

le kipinä muhimaan alitajun-
taan, ja joskus myöhemmin 
kalastusharrastus puraisi-
si oikein kunnolla. Kalasta-
jia ja matkailijoita tarvitaan 
alueellamme myös tulevai-
suudessa. 

Kaikille ei pilkkikilpailui-
hin osallistumisen tavoittee-
na ole suinkaan voitto, vaan 
hauskan pito hyvässä poru-
kassa luonnon keskellä! 

Eri kohderyhmille suun-
natut pilkkikilpailut ovat 
oiva keino tehdä Pudas-
järveä ja Iijoen hyviä ka-
lavesiä tunnetuiksi maail-
malla. Pilkkikilpailut ovat 
hyviä esimerkkejä siitä, 
miten tuotteistetulla ka-
lastukseen liittyvällä ta-
pahtumalla/palvelulla saa-
daan alueelle houkuteltua 
mukaan myös ulkopaik-
kakuntalaisia kävijöitä. 
   Pudasjärven kaupungil-
la käynnissä oleva Kala-
matkalle -hankkeen yksi 
päätavoitteista on se, että 
matkailija saisi tulevaisuu-
dessa unohtumattomia 
luontoelämyksiä kalas-
tukseen liittyen nykyistä 
laajemman tuotevalikoi-
man piiristä.

Pilkkikilpailuihin Kova-
lammella ja Havulan ran-
nassa sekä eläkeläisten vi-
reään toimintaan tutustui 
Kalamatkalle -hankkeen 
vetäjä Mirja Savolainen.

Havulan rannan pilkkikisat  – sää ei ole tosipilkkijän kompastuskivi
Tämä vuosittaisen tapahtu-
man käytännön järjestely ta-
pahtui Pudasjärven eläkeläi-
set ry:n toimesta. Rannalle 
pystytetyssä kojussa pais-
tettiin makkaroita ja asun-
tovaunussa oli kahvitarjoi-
lua ja arvanmyyntiä. Lisäksi 
lumivallin suojiin oli tehty 
kunnon erätulet, jonka ää-
reen oli hyvä istahtaa läm-
mittelemään ja juttelemaan 
maailman menosta – taisi-
pa joku paistaa nuotiossa 
makkaroitakin.  Pilkkikisaan 
osallistui kaiken kaikkiaan 
36 pilkkijää. Puuskittainen 
ja kova tuuli sekä räntäsade 
eivät häirinneet innokkaita 

pilkkijöitä. Aluejärjestön pu-
heenjohtaja Teuvo Näätänen 
Haapavedeltä totesikin tyy-
tyväisenä, että sää ei ole to-
sipilkkijän kompastuskivi. 
Toki mukaan olisi sopinut 
vielä enempikin siimojen ki-
reyksien testaajia.

Yksi kisaan osallistuneis-
ta pilkkijöistä oli Livojoen 
varrella asuva Seppo Steni-
us. Melkein joka kerta, kun 
hän laski pilkin avantoon, 
syöttiin tarttui noin kym-
menen sentin pituinen särki. 
Nämä onkin hyviä ja luon-
nonmukaisia tulijaisia killil-
le, totesi Seppo pilke silmä-
kulmassa myhäillen. 
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Pudasjärven lukion 26 oppi- 
lasta ja kolme valvojaa kävi- 
vät tutustumassa uusiin ihmi-
siin ja kulttuuriin Comenius-
matkalla Besançonissa, Rans-
kassa 27.3.-5.4.2012. Matkaa 
oli odotettu jo pitkään ja sen 
eteen oli tehty kovasti töi-
tä. Kun sitten viimein tuli 
aika pakata matkalaukku, 
mieleen alkoi hiipiä odot-
tava tunne siitä, mitä kaik-
kea tulisimme näkemään ja 
kokemaan 10 päivän aikana 
Ranskassa. 

ALoiTiMME matkame tiis-
taiaamuna 27.3. lentämäl-
lä Oulusta Helsinkiin. Muu-
taman tunnin odottelun 
jälkeen matkamme jatkui 
Helsingistä Zürichiin, Sveit-
siin. Zürichista alkoi rei-
lun kolmen tunnin pituinen 
bussimatka Ranskan puolel-
le kohti Besançonia. Perillä 
meitä odotti iloinen ja läm-
min vastaanotto, kun rans-
kalaiset ystävämme per-
heineen olivat tulleet meitä 
vastaan. Tervehdysten jäl-
keen lähdimme perheidem-
me mukaan matkustuksesta 
väsyneinä, mutta kuitenkin 
odottavaisin ja jännittynein 
tunnelmin. 

ENSIMMäINEN AAMU al-
koi yhteisellä tilaisuudel-
la ystävyyskoulussamme 
Lycée Jules Haagissa, joka on 
suuri, yli 1500 oppilaan kou-
lu. Kiertelimme kaupungin 
nähtävyyksiä yhdessä rans-

Matkakertomus Comenius-
ryhmän Ranskan matkasta

kalaisten pariemme kanssa. 
Puolen päivän aikaan alkoi 
vapaa-aika, jonka useimmat 
käyttivät ostoksia tehden ja 
kierrellen Besançonin kau-
nista kaupunkia.

TORSTAIAAMU alkoi to-
della aikaisella herätyksel-
lä, koska bussit lähtivät koh-
ti Pariisia jo neljältä aamulla. 
Useimmat jatkoivat uniaan 
bussimatkalla, joka kesti 
ruuhkien vuoksi yli 7 tuntia. 
Ranskalaisilla ystävillämme 
virtaa tuntui kuitenkin riittä-
vän kellonajasta huolimatta.

Pariisiin päästyämme en-
simmäiseksi menimme mu-
seoon, jossa oli esillä muun 
muassa Akseli Gallen-Kal-
lelan töitä. Museovierailun 
jälkeen menimme suomalai-
seen instituutioon, jossa esi-
teltiin suomalaisia kouluja. 
Ruokailimme ravintolassa, 
ja sen jälkeen ohjelma jatkui 
bussikierroksella, jonka aika-
na näimme Pariisin kuului-
sia nähtävyyksiä. Eiffel-tor-
nin juurelle pysähdyimme 
hetkeksi ottamaan kuvia ja 
ostamaan matkamuistoja. 
Tämän jälkeen suuntasim-
mekin jo takaisin Besanço-
niin.

PERJANTAI alkoi väsynein 
tunnelmin vähien yöunien 
jälkeen, koska päivän ohjel-
ma alkoi jo kahdeksalta, ku-
ten tavallista. Jokainen osal-
listui aamupäivän aikana 
yhdelle oppitunnille, jonka 

jälkeen lähdimme kaikki yh-
dessä kävellen tutustumaan 
Citadelleen, eli vanhaan lin- 
naan, jossa on yhdistet-
ty museo ja eläintarha. Lin-
na sijaitsi korkealla paikal-
la, joten jouduimme perille 
päästäksemme kävelemään 
satoja portaita. Citadelles-
sa saimme kierrellä vapaas-
ti, ja pääsimme eläintarhassa 
näkemään esimerkiksi api-
noita, leijonia ja flamingo-
ja. Koululle paluun jälkeen 
pääsimme viikonlopun viet-
toon, mikä tarkoitti pientä 
levähdystaukoa, sillä viikon-
lopuksi ei ollut mitään eri-
tyistä yhteistä ohjelmaa.

VIIKONLOPPU kului kai-
killa hieman erilaisissa tun-
nelmissa isäntäperheidensä 
kanssa: kenellä karnevaali- 
humussa, kenellä vuorikii-
peilemässä ja kenellä luonto-
retkillä. Useimpien lauantai-
ilta huipentui ranskalaisten 
järjestämiin juhliin. Juhlat 
tarjosivat syötävää, juotavaa, 
musiikkia, tanssia ja muka-
vaa yhdessäoloa. Tunnelma 
oli vapautunut, rento ja iloi-
nen. Joidenkin osalta tun-
nelma muuttui loppuillasta 
myös hieman romanttisek-
si...
MAANANTAI, paluu ar-
keen. Lähdimme heti kou-
lulle päästyämme bussilla 
suolakaivokselle, jossa kuu-
limme kyseisen paikan his-
toriaa. 

Eiffel-torni

Levähdystauko matkalla Citadelleen, joka näkyy ylhäällä mäen päällä.

Keilaamassa tiistai-iltana Museo, jossa vierailimme Pariisi-päivänä.

Maisemaa
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Lounastauon jälkeen vie-
railimme jälleen eräässä mu-
seossa, jossa tutustuimme 
tällä kertaa arkkitehtuuriin. 
Tämän jälkeen suuntasim-
me koululle, jossa pidimme 
kuudelta alkaen Suomi-buf-
fetin, jonne oli kutsuttu rans-
kalaisten ystäviemme per-
heet. Tarjoilimme perinteisiä 
suomalaisia herkkuja, kuten 
karjalanpiirakoita, mämmiä, 
ruisleipää ja turkinpippu-
reita. Yleisesti ottaen rans-
kalaiset pitivät suomalaisis-
ta ruuista, mutta kuitenkaan 
esimerkiksi turkinpippurit 
eivät olleet oikein ranska-
laisten mieleen. 

TIISTAIAAMUNA suoma-
laiset pitivät esittelyn Suo-
men erilaisista juhlapäivistä 
ja tietylle vuodenajalle tyy-
pillisistä ajanviettotavoista. 
Sen jälkeen lähdimme koh-
ti PolarParkia, jossa näimme 
erilaisia pohjoisessa viihty-
viä eläimiä. Päätimme päi-
vän leppoisasti ravintolail-
lalliseen ja keilaukseen.

VIIMEINEN PäIVä Rans- 
kassa käynnistyi normaa-
liin malliin ohjelman alkaes-
sa kello kahdeksan. Ranska-
laiset kävivät aamupäivällä 
oppitunneilla, jonka aikana 

suomalaiset viettivät aikaa 
keskenään tietokoneluokas-
sa. Puolen päivän jälkeen 
oli vapaa-aikaa, jonka lä-
hes kaikki käyttivät ostoksil-
la käymiseen ja ranskalaisen 
perheensä kanssa olemiseen. 

TORSTAIAAMU oli kaikin 
puolin melko kurja. Mieltä 
painoi ulkona ropiseva ve-
sisade ja haikeat jäähyväi-
set. Viideltä aamulla kaikki 
me suomalaiset saavuimme 
koululle, missä bussi jo odot-
ti. Hyvästien jälkeen aloitim-
me väsyneinä matkan kohti 
Zürichia, josta lensimme ta-
kaisin talviseen Suomeen.

KOKONAISUUDESSAAN 
reissu oli todella onnistunut 
ja unohtumaton! Sää suo-
si meitä lähes koko matkan 
ajan, parhaimpina päivinä 
mittari näytti yli 20 lämpö-
astetta. Ohjelma olisi tosin 
voinut olla hieman väljem-
pi.  Univelkaakin ehti mat-
kan aikana kertyä, sillä herä-
tykset olivat aikaisia. Reissu 
oli ennen kaikkea hieno ti-
laisuus päästä tutustumaan 
uusiin ihmisiin ja erilaiseen 
kulttuuriin täysin uudessa 
ympäristössä, ja tiivis yhdes-
säolo loi uudenlaista yhteis-
henkeä ryhmän sisällä. 

Nyt jäämme odottele-
maan ensi vuoden alkua, jol-
loin ranskalaiset ystävämme 
tulevat vuorostaan vieraile-
maan Pudasjärvelle. 

Ranskalaisia tapoja
Matkan aikana tulivat tu-
tuiksi monet ranskalaiseen 
kulttuuriin kuuluvat tavat.

Koulupäivä kestää rans-
kalaisilla tavallisesti kahdek-
sasta kuuteen, ja siihen kuu-
luu yli tunnin ruokatauko. 

Koulussa ei saa näyttää 
mihin uskontoon kuuluu, 
esimerkiksi ristikorut ja hun-
nut ovat kiellettyjä.

Rankassa pidetään monia 
tapoja, kuten vanhempien 
ihmisten kunnioitusta, suu-
ressa arvossa. Oppilaat eivät 
esimerkiksi kutsu opettajiaan 
etunimellä, vaan puhutelles-
sa tulee käyttää henkilön su-
kunimeä ja nimityksiä ma-
dame (rouva), mademoiselle 
(neiti) tai monsieur (herra). 
Oppilaat sanoivat, etteivät 
he edes tiedä opettajiensa 
etunimiä. 

Tervehtiessä ranskalaiset 
antavat toisilleen poskisuu-
delmat, ainoastaan miehet 
kättelevät toisiaan.

Ruokailu poikkeaa suo-
malaisten ruokailutavois-
ta paljon: ruokailujen välit 

Lauantai-illan juhlista

Vesiputous, jonka luona pi-
dimme lounastauon. 

Pariisissa sijaitseva Riemukaari

Koko ryhmä Eiffel-tornin juurella. (Kuvan ottanut yksi ranskalaisista opettajista).

ovat pitkiä, mutta ruokailu-
aikana syödään paljon.  Illal-
linen syödään myöhemmin 
kuin Suomessa. Ateria koos-
tuu alkuruuasta, pääruuasta 
ja jälkiruuasta, ja usein ateri-
aan sisältyy lisäksi erilaisia 
juustoja ja leipää, varsinkin 
patonkia. 

Iida Pikkuaho,
Eeva-Leena Kokko ja
Anniina Blomster. 

Suomi-buffet, jossa oli tarjolla erilaisia suomalaisia ruokia.
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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!

Ota yhteys 
040 1951 732 

Internet on nykyisin laajal-
ti käytetty tiedon valtaväylä, 
jonka avulla voi varata mat-
koja, lähettää postikortteja, 
ostaa kotiinkuljetuksella ta-
varoita ja etsiä töitä! Useat 
eri palvelimet tarjoavat hyö-
dyllisiä neuvoja kesätöiden 
etsimiseen niin Suomesta, 
kuin ulkomailtakin. Lisäk-
si verkossa on tarjolla toki 
myös vakituisia työpaikkoja. 
Helpoiten pääset työnhaun 
alkuun klikkaamalla itsesi 
seuraaviin osoitteisiin:
www.mol.fi 
On Työ- ja Elinkeinotoimis-
ton valtakunnallinen sivus-
to. Klikkaamalla täällä itsesi 
kohtaan Työnhakijan palve-
lut ja sieltä Nuorten Palvelut, 
pääset tekemään ammatin-
valintatestiä, tutkimaan kou-
lutusmahdollisuuksia sekä 
ilmoittautumaan työnhaki-
jaksi. Voit myös selailla mui-

Kesätöitä netistä
ta vapaana olevia työpaikko-
ja, tehdä itsellesi sähköisen 
CV:n ja tutustua esimerkik-
si Palkkaturvaan. TE-toimis-
ton sivuilta löytyy avoimia 
työpaikkoja kotimaan lisäk-
si myös ulkomailta.
http://www.nordjobb.net/fi 
On vaihto-ohjelma pohjois-
maihin kesätöihin haluavil-
le 18-26-vuotiaille nuorille. 
Työpaikan lisäksi Nordjobb 
tarjoaa kesätyöläiselle sekä 
asunnon, että mielekästä va-
paa-ajan ohjelmaa työsuh-
teen ajaksi.
www.kunkoululoppuu.fi 
Sivusto on erityisesti nuoril-
le tarkoitettu foorumi, jossa 
esitellään mm. Tutustu työ-
elämään ja tienaa 320 euroa 
kahdessa viikossa – kam-
panjaa. Ennen ”Tienaa ton-
ni”- kampanjana tunnettu 
hanke mahdollistaa nuoril-
le tilaisuuden tutustua työ-

elämään lyhyissä pätkissä ja 
tienata samalla kelpo korva-
us tekemästään työstä.
www.tat.fi 
Taloudellinen tiedotustoi-
misto, vastaa elinkeinoelä-
män koulutus- ja uravalin-
toja tukevasta viestinnästä. 
Toiminta kehittää yhteistyö-
tä yritysten ja oppilaitosten 
välillä.

Kiinnostavien yritysten 
omat nettisivut, sekä nykyi-
sin myös lukuisat rekrytoin-
tiyritykset ovat niin ikään 
hyödyllisiä surffailupaikko-
ja. Myös erilaisiin vuosittai-
siin kesätyökampanjoihin 
kannattaa tutustua hyvissä 
ajoin. Aktiivisuus on valt-
tia kesätyönhaussa. Aikaisin 
lintu nappaa madon tässä-
kin tapauksessa.

Hanna Sallinen
Karhupaja

Mieti ennakkoluulottomas-
ti, mille alalle haluaisit.
- Pohdi, mitä haluaisit teh-
dä ja mitkä ovat kiinnostuk-
sen kohteesi. Ota huomioon 
myös tulevaisuuden opiske-
lu- ja ammattiaikomuksesi. 
Mieti, mitkä alat voisivat aut-
taa sinua syventämään tieto-
jasi ja selkeyttämään tulevai-
suuden suunnitelmiasi.

Selvitä alueesi mahdollisuu-
det.
- Missä tarvitaan kesätyönte-
kijöitä? Ota selvää lähialueesi 
yrityksistä, selaile vaikkapa 
puhelinluetteloa. Hyödyllis-
tä tietoa saa myös yritysten 
kotisivuilta, työ- ja elinkeino-
toimistosta, lehdistä ja oman 
oppilaitoksesi ilmoitustau-
lulta. Kysele myös kavereil-
ta, miten he ovat hankkineet 
kesätyöpaikkansa. Jokainen 
vinkki on kullan arvoinen.

Kesätyönhakijan muistilista
ole ajoissa liikkeellä!
- Tartu puhelimeen ja ota 
yhteyttä nopeasti työpai-
kan henkilöstöasioista vas-
taavaan henkilöön. älä lan-
nistu, jos töiden saaminen ei 
heti onnistu. Kesätöiden ha-
keminen voi vaatia kymme-
niä hakemuksia, puheluita ja 
haastatteluja. Sinnikkyys pal-
kitaan.

Hyödynnä vanhat kontaktit.
- Jos olet aikaisemmin ollut 
töissä tai työharjoittelussa 
jossakin yrityksessä, ota hy-
vissä ajoin yhteyttä vanhaan 
työpaikkaasi ja muistuta ole-
massaolostasi. Sinulla on etu-
lyöntiasema, koska tunnet 
valmiiksi paikan tavat ja ih-
miset.

ole reipas, puhu selkeästi ja 
käyttäydy kohteliaasti.
- Esittele itsesi, nimesi, ikä-

si, koulutuksesi ja mahdolli-
nen aikaisempi työkokemuk-
sesi. Kerro, miksi juuri tämä 
työpaikka kiinnostaa sinua 
ja miksi juuri sinä olisit pa-
ras valinta kyseiseen työteh-
tävään.

Jos sinut kutsutaan työ-
haastatteluun, pukeudu asi-
allisesti...

- ...ja ota mukaasi viimei-
simmät koulutodistuksesi ja 
mahdolliset työtodistukset 
aiemmista työsuhteistasi.

Älä aseta työpaikoillesi lii-
an kovia haasteita.
- Kaikki mahdollinen työ-
kokemus on tulevaisuudes-
sa eduksi. Haettaessa uusia 
työpaikkoja, työnantaja ar-
vostaa monipuolista työko-
kemusta. 

Hanna Sallinen
Karhupajawww.
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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). 

OSTETAAN

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

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. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

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

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

METALLIN OSTOT

Soitin, JT-3738-function elec-
tronic keyboard, hyvässä kun-
nossa, uuden veroinen. Hinta 
35€, puh. 040 5355 829.

Polkupyörä Sprick 28” naisten. 
Etujousto+istuinjousto, nokian 
nasta talvirenkaat, uudet mu-
kana, erittäin hyvä ajaa, mata-
la runkoinen. Hinta 180€, puh. 
040 5355 829.

Hiekoitusvaunu, Hietahakki 
4500 .p. 040 187 1085.

Lynx Rave 643 vm. 93 Kone 
purettu, uutta osaa laitettu. Hp 
1200€ Myydään rahapulan 
vuoksi. Puh 040 737 2661.

Sohvapöytä pyöreä, koivua. 
Halkaisija 0,90 cm,siisti, tar-
peettomana. Hinta 70 e. Puh. 
045 651 8306.

Siisti neljä laatikkoinen metalli-
nen kenkäkaappi. Väri on pink-
ki. Hinta 60 e. Puh. 040 729 
8075.

Toyota Corolla 1,6 vm. 97/98 
Sedan, aj. 312 tkm, met.väri, 
h-kirja, hyvä. 2200 e. puh. 040 
968 5860.

Mopo Gilera SMT G 12.
Käyttöönottovuosi 2005. Puh 
045 6511962. 

VUOKRATAAN
Lukioon tuleva tyttö haluaa 
vuokrata kaksion keskustasta. 
Puh. 040 8433 012.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Havupuuta (honkaa), pituus n. 
3-4,5m, latva n.10-13 cm. Puh. 
041 704 9764.

Omakotitalo, mökki tai tontti Pu-
dasjärveltä. Puh 040 443 8722

Vuokrattavana pieni yksiö Ko-
rentojärvellä. Tiedustelut 0400  
512 997.

Vuokrattavana pieni yksiö. puh, 
0400 389 004.

VUOKRATTAVANA

Henkilöauto Opel Astra HB 1.6 
vm 2005 (v-koukku, ilmastointi, 
ym). Hyväkunt., huolettu, siisti 
käyttöauto vaikkapa ensiau-
toksi. Katsastettu 9-2011. Puh. 
045 121 7270.

SIJOITTAJA/rakentaja OKT - 
RANTATONTTI Pudasjärvellä, 
Iijoen pohjoisrannalla noin 2,5 
kilometriä Kurenalta Parkkilan-
tietä itään. Karikuja, Uusi Haa-
pokariin asemakava-alue. HP on 
Sopuraha 55 000. Luonnonkau-
nis paikka, oma kangasranta (ei 
tulvaa) ja tosihyvä kalavesi. Pin-
ta-ala n. 1800 m2 . Rakennusoi-
keus 250 m  . Sallittu 2 kerrosta. 
Myyjä: Juha Päiväniemi puhelin 
0400 539 827 Seinäjoki. Näyttö 
ja esittely tarvittaessa paikan 
päältä puh. 044 582 2015.

Cd-soitin/kasetti kaksi kaiutinta, 
radio. Otetaan Abban ja Souva-
reiden cd-levyjä ja pieni kirjahyl-
ly tai lipasto. 045 855 4828.

Asuntovaunu Matkaaja 510, 
vm -86, kats. 2013 saakka. Tar-
peettomana edullisesti. Puh. 
0400 698 747.

Muutama polkupyörä keskus-
tassa, otan joutilaat pyörät vas-
taan. 040-5042814

Oulun Seudun Muistiyhdis-
tys ry:n tarkoituksena on tu-
kea sairastuneita ja heidän 
omaisiaan sairauden kaikis-
sa vaiheissa sekä lisätä muis-
tialan eri toimijoiden välistä 
yhteistyötä. Toiminnan pu-
naisena lankana on muisti-
sairaiden ja heidän omais-
tensa omannäköisen elämän 
ja arjen tukeminen.

Tiedon levittäminen 
ja vaikuttamistyö monis-
sa muodoissaan on yksi yh-
distyksen keskeisimpiä 
pyrkimyksiä. Kehittämis-
hankkeiden kautta muisti-
työtä kehitetään jatkuvasti. 
Oulun Seudun Muistiyhdis-
tys hallinnoi tällä hetkellä 
kahta hanketta: ”Kiinni elä-
mässä”, joka on tarkoitettu 
työikäisenä sairastuneille ja 
heidän perheilleen sairau-
den alkuvaiheessa. ”Vielä 
virtaa” – hanke järjestää mo-
nenlaista mukavaa toimin-
taa. Hanke tähtää myös va-
paaehtoisten ryhmävetäjien 
löytämiseen ja tukemiseen. 
Pohjois-Pohjanmaan Muisti-
luotsi on asiantuntija- ja tu-
kikeskus, jossa tehdään työ-

Aivot ovat tärkein pääomasi!

tä muistisairaiden ja heidän 
omaistensa tukemiseksi sai-
rauden eri vaiheissa. Työ-
tä on tehty omaisten ver-
taistuen kehittämiseksi. 
Muistiluotsitoiminnan ko-
hokohtia ovat omaishoitaja-
lomat.

Millaisia  
muistisairauksia?
Yleisin on Alzheimerin tau-
ti. Sen lisäksi voidaan mai-
nita esimerkiksi otsaloh-
korappeumasta johtuva 
muistisairaus sekä verisuo-
niperäinen muistisairaus. 
Ennen puhuttiin yleisesti de-
mentiasta, mutta nykyään 
puhutaan muistisairauksis-
ta. Ne eivät koske vain van-
hoja ihmisiä, vaikka ne har-
vinaisempia nuoremmilla 
ovatkin

Tiedetään tiettyjä tekijöi-
tä, jotka lisäävät muistisai-
rastumisen riskiä. Niitä ovat 
muun muassa ikä, perinnöl-
lisyys, ylipaino ja kohonnut 
verenpaine. Niiden lisäksi 
vaaratekijöitä ovat esimer-
kiksi tupakka, päihteet ja 
liikunnan puute. Yksinäi-

syys ja pitkittynyt mielialan 
lasku lisäävät riskiä sairas-
tua muistisairauteen. Paran-
tavaa lääkitystä ei ole vie-
lä keksitty. Sen sijaan oireita 
lievittäviä ja sairauden ete-
nemiseen hidastavasti vai-
kuttavia lääkevalmisteita on 
olemassa. 

Kuntoutus on tärkeää. 
Omia harrastuksia tulee jat-
kaa ja aloittaa uusia. Toisten 
kanssa oleminen ja virkistys 
kuuluvat kuntoutukseen. 
Ravitsemukseen kannattaa 
kiinnittää huomiota, liikkua 
ja ulkoilla. Elämää kannattaa 
jatkaa mahdollisimman enti-
sellään.

Muistisairauden ehkäise-
miseksi kaikki voivat teh-
dä jotain. Terveelliset elinta-
vat vaikuttavat yleises-tikin 
hyvinvointiin. Omilla elin-
tavoilla voi ennaltaehkäis-
tä sairastumista sekä siir-
tää sairastumista. Aivot ovat 
meidän tärkein pääoma. Sii-
hen osakesalkkuun kannat-
taa sijoittaa.

Maarit Lampela

Muistista ja aivoterveydestä voi tulla kuulemaan Oulun 
Seudun Muistiyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa 

torstaina 19.4 klo 13 Pudasjärven seurakuntatalolle. 
Puhujina ovat Muistiluotsin muistiasiantuntija Maarit 

Lampela sekä terveydenhoitaja Helena Kokko.

MB bensa, vm 87, 190, 2 ren-
kaat, kats., soitin, vähän ajettu, 
ruosteeton, erikoisen hyvä kun-
to, hp. 770€. 0440-923946.Koivuhalkoa Puh. 040 596 

5934.

LÖYTYNYT
Lukollinen tankinkorkki keskus-
tasta. Tiedustelut tuntomerkkiä
ja pientä löytöpalkkiota vastaan, 
0400 389 015.

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

14” kesärenkaat mazdan van-
teilla, hp.80€. 044-9148508.

ANNETAAN
Annetaan muuton vuoksi Jämt-
lanninpystykorvan/siperianhus-
kyn sekoitus koira, 3,5v, riista-
verinen, koirankoppi mukaan ja 
vetovaljaat. puh. 0400-198 385



18 nro 16PUDASJÄRVI lehti 18.4.2012

Mitä tehdä? Minne mennä?

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjiä:

• Pe 20.4.

   E-rotic
   90-luvun discobändi Saksasta

E-rotic Iso-Syötteellä
E-Rotic on saksalainen 
eurodanceyhtye. Se 
on tunnettu seksuaali-
sia aiheita käsittelevis-
tä sanoituksistaan.

Vuonna 1994 peruste-
tun E-Rotic -yhtyeen 
muodostivat tuottaja 
David Brandes, lau-
laja Lyane Leigh (Li-
ane Hegemann) ja räppäri Raz-
Ma-Taz (Richard Michael Smith). Tuottaja David Brandes 
itse lauloi todellisuudessa melkein kaikki rap-osuudet. 
Hittilevyn Sex Affairs jälkeen David Brandes huomasi Lya-
nen sopimuksessa porsaanreiän, joka mahdollisti toisen 
laulajan käyttämisen yhtyeen keikoilla. Lyanen harmiksi 
sopimus määräsi hänet laulamaan kaikki kappaleet vielä 
Mambo No. Sex -levyyn saakka.

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!

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. Pudasjärven kirjastossa Tuuli-
myllyntie 4, kirjaston aukioloaikoina.
Perinteinen peltilehmänäyttely: Su 1.4.-2.5. Pudikissa. Nokialta kotoisin 
olevan, nykyisin kuusamolaistuneen ITE-taiteilijan Esa Leppäsen kierrätysmateri-
aaleista valmistettujen teosten näyttely
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Hakalalla ke 18.4. klo 19.00.
Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa pe 20.4. esiintyy Souvarit. La 21.4. Nalle 
Lehtonen&Antti Toivola ja Tulinen Trumpetti. Su 22.4. päivätansseissa Kati Poijula.
Hotelli Iso-Syötteellä pe 20.4 E-rotic 90-luvun discobändi Saksasta.
Zumba: su 22.4. kurenalan koululla 19-20 ja klo 18-18.45 tanssi-ja liikuntanäy-
tös harjoitukset!
Vielä virtaa virkistyspäivä: Sarakylän koululla 24.4. klo 10.30.
Tanssi- ja liikuntanäytös ke 25.4. Liikuntahallilla klo 18. Järj. Pudasjärven 
urheilijoiden voimistelujaosto.
Möykkälässä tanssit Puhoksella la 28.4. klo 21. Esiintyy Pohjoisen Tähti & 
Raimo Laamanen. La 19.5. klo 21 es. Tukkijätkät. La 26.5. klo 21 es. Siluetti&Miia 
Mäkelä.
Wauvasta Waariin  Wapputapahtuma: Lakarin koululla ti 1.5 klo 12-15. 
Järjestää Kesseli ry.
Kiihdytys ja testipäivä la 5.5. klo 9 Pudasjärven Ilmailukeskuksella Lentäjäntie.
SM-maastot alkaa la 12.5. klo 8.00 alken ja loppuu su 13.5. klo 17. Pudasjär-
ven Urheilijat järjestävät vuoden 2012 SM-maastot Jyrkkäkosken Liikunta- ja 
huvikeskuksen alueella. Pudasjärven Urheiljat järjestivät vuonna 1994 viimeksi 
SM-maastot samalla alueella.
Hyvän Olon Messut la 12.5. klo 9-15 Liikuntahallilla Tuulimyllyntie 4.
Sota-ajan lauluja ti 15.5. klo 18 Salikissa Lukiontie 4.
Karhunveistoviikko Livon koululla alkaa ke 16.5. loppuu la 19.5.
Kurenalan halkijuoksu ke 23.5. klo 19. ks www.pudasjarvi.fi/tapahtumat/

Väyrynen 
kiitoskierroksella

Keskustan puheenjohta-
juutta tavoitteleva, kunnia-
puheenjohtaja Paavo Väy-
rysen vieraili Pudasjärvellä 
13.4. Hän kertoi kiertävän-
sä maakuntia siksi, että tule-
viin kunnallisvaaleihin saa-
daan intoa sekä kertomassa 
parhaillaan käytävän kunta-
uudistuskeskustelun vaiku-
tuksista. Samalla hän haluaa 
kierroksellaan kiittää saa-
mastaan tuesta presidentin-
vaaleissa. Paavo oli liikkeel-
lä vaimonsa Vuokon kanssa. 
Paikalla oli reilu 30 kuulijaa.

Kuntauudistuksesta Paa-
vo oli sitä mieltä, että Ko-
koomus haluaa SDP:n ja city 
vihreiden tuella luoda maa-
han suuria metropolikes-
kuksia. Hänen mukaansa on 
jo nyt nähtävissä, kuinka kal-
liiksi ja tehottomiksi yhteis-
kunnalle tulee nämä suuret 
keskittymät. Esitetty kunta-
jakomalli keskittää palvelut 

kauas kansalaisten ulottuvil-
ta ja päätöksenteko ja alue-
politiikka keskittyvät suu-
riin keskuksiin. Väyrysen 
mielestä maakuntahallinnon 
roolia tulee lisätä ja antaa sil-
le enemmän vastuuta hoitaa 
maakunnallisia tehtäviä. 

Keskustan puheenjohtaja 
ehdokkuudestaan Väyrynen 
perusteli sillä, että hän ei ole 
nähnyt vielä muita parempia 
vaihtoehtoja, joilla olisi mah-
dollisuutta nostaa puolueen 
kannatusta. Väyrynen ker-
toi myös sen, että häneltä on 
kysytty, eikö puolueen kun-
niapuheenjohtajuus jo rii-
tä. Tähän hän on vastannut, 
että myös yritystoiminnassa 
on joskus jouduttu turvau-
tumaan vanhempiin ja koke-
neisiin, jolla toiminta on saa-
tu jälleen jaloilleen.

Jouni Piri

Väyrysen mukit ja kirjat kävivät kaupaksi.

KUMMIMATKALLA KENIASSA -ilta
perjantaina 4.5. klo 18:30
Pudasjärven kansalaisopiston salissa (Lukiontie 4).

Tilaisuudessa ovat mukana
satusetä-juoksija-kummi Wilson 
Kirwa ja Suomen World Visionin 
Afrikan aluepäällikkö Ulla Tervo.

Tule ja ota ystäväsi mukaan!
Tilaisuuden järjestää Keniassa 
vieraillut World Vision -kummi 
Tarja Kälkäjä.
Tervetuloa!

Puh. 040 756 4523

Muuttoapua 
edullisesti Pyydä tarjous!

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523

Pöytävuokra 12 e, jäsenille 10 e,
sis. vohvelikahvit.

Pöytävaraukset puhelimitse 040 839 8561

MLL:n kirppis
Kurenalan koululla

la 28.4.2012 klo 9-14

Sinulle rakas
istutan kukkasen.

Kastelen kukkaa
ja lausun rakkauden sanoja.

"Olet minun ja
 minä olen sinun."

-Anna-Riikka Huhta-

Sinulle istutan kukkasen

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

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

Hakkuukonenäytöksiä ja makkaranpaistoa!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec auctor dignissim lorem, eu sollicitudin justo pulvinar. 
Tervetuloa paikan päälle! 

Aika:  XX.XX.2012 klo xx, xx ja xx
Paikka: xxxxxxxxxxx
Ilmoittautuminen:  xxxxxxxxxx
Lisätietoja:  xxxxxx

Metsänhoitoyhdistys Itä-Savo
Olavinkatu 23 A 5 • 57130 Savonlinna 
www.mhy.fi/itasavo • www.metsanomistajat.fi

Metsänhoitoyhdistyksessä 
tapahtuu seuraavaa:

TUHKALANNOITUS SEMINAARI
Esitelmöitsijät: Noora Huotari, Metla: 
 Tuhkalannoituksen ympäristövaikutukset
 Mikko Moilanen, Metla:
 Tuhkalannoituksen tuottavuus
Aika:  24.4.2012 klo 17.00-21.00
Paikka: Pohjantähti. Teollisuustie 1
 93100 Pudasjärvi
Lisätietoja: Tuomas Pihlaja, puh: 040 844 2047
 tai tuomas.pihlaja@mhypudasjarvi.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169

Olet tervetullut
tilaisuuksiin!

To 19.4 klo 18 Tomi ja Reetta Lehto,
Suomen evankelioiminen.
Su 22.4 klo 11 Reijo Komu.

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

Pudasjärven kaupungin väli-
aikaisten toimitilojen kartoi-
tus on tehty. Rimminkankaan 
uudiskoulun rakentamisin-
vestoinnin suunnittelu tulee 
luottamushenkilöiden pää-
töksentekoon toukokuussa. 

Parhaillaan kartoitetaan 
kaupungin ja muiden toi-
mijoiden koulutiloiksi so-
pivia väliaikaistiloja, jotta 
kaikki oppilaat ja opettajat 
voivat jatkaa koulutyötään 
normaalisti loppukevään.  
Kesälomien jälkeen koulu-
työ jatkuu tarpeellisilta osil-
taan väliaikaistiloissa.  

Toimitilaselvityksessä on 
pyritty löytämään kouluti-
loiksi sopivia tiloja Kurenalta  
siten, että oppilaiden kulje-
tukset saataisiin minimoitua 
ja väliaikaistilojen toimin-
nalliset opiskeluolosuhteet 
turvaisivat koulutyön häi-
riöttömyyden. Lisäksi on 
sovittu, että kaupunginta-
lon korjaustyön päättyes-
sä syksyllä 2012, tiloja voi-
daan käyttää tarpeellisilta 
osin luokkatiloina. Tässä ta-
pauksessa kaupungintalossa 
työskentelevälle henkilöstöl-
le järjestetään väliaikaisti-
lat kaupungin muista tilois-
ta, kunnes Rimminkankaan 
uusi koulu valmistuu. 

Koulutyölle sopivia, vä-
littömästi käyttöön otettavi-
en tilojen osalta neuvottelut 

Väliaikaisten toimitilojen 
kartoitus on tehty

ovat kesken ja varmistuvat 
viikon 16 aikana eli huhti-
kuun 20 päivään mennessä.  

Kaupungintalon korjaus-
työn valmistuttua syksyllä 
voidaan kaikki kokous- ja tii-
mitilat ottaa opetuskäyttöön. 
Koulutyön mahdollisten ti-
latarpeiden vuoksi kaupun-
gintalon remonttiaikataulua 
on nopeutettu muutamal-
la kuukaudella. Tämä on 
mahdollista siten, että kau-
pungintalon koko henkilös-
tö väistyy väliaikaisiin tiloi-
hin touko-kesäkuun aikana. 
Neuvottelut väistötiloista 
ovat käynnissä.  

Viipalekouluratkaisua ei 
ole teknisesti mahdollista 
toteuttaa, koska väliaikais-
tilojen tarve on koulun ar-
vioiden mukaan suurempi 
kuin Rimminkankaan tontil-
le voidaan niitä sijoittaa. Ra-
kennusten sijoittelussa on 
otettava huomioon sekä ny-
kyiset rakennukset että uu-
disrakennusten tarvitsema 
rakennusaikainen ja pysyvä 
maa-alue. Rakennusaikai-
nen liikkuminen vaatii riit-
tävän väljät ja turvalliset 
kulkureitit tontilla, mikä ei 
mahdollista kolmen yhtäai-
kaisen koulun sijoittamista 
Rimminkankaalle.

Kari Rissanen

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

Audi A4 2.0TDi farm,ilmast.navi ym -09 25900€
Ford Mondeo 2.0TDi Ghia farm aj.162tkm ilmast.. navi  
 -08 17650€
Volvo V70 2.4DA ilmast. xenon -07 16500€
VW Golf 1.4i aj.50tkm ilmast. 1-omist. -08 15900€
MB C220 CDiAsportcoupe 190tkm ilmast. -02 14900€ 
MB E200 CDiA -05 13900€
Toyota Auris 1.4i aj.54tkm ilmast. -07 13900€  
Kia Ceed 1.4i aj.60tkm ilmast. -08 12900€  
Mini One 1.6i aj.86tkm ilmast. -02 12500€
Saab 9-3 1.9TDi farm ilmast. -06 11900€
Audi TT 1.8T aj.188tkm ilmast. xenon -99 11900€  
Chrysler Grand Voyager 3.3iA aj.130tkm il. -03 11900€
Saab 9-5 2.0T farm. aj.170tkm ilmast. -05 11500€
VW Passat 1.9TDi ilmast. aj.230tkm -05 11500€
Volvo V70 2.4i aj.185tkm ilmast -04 11500€. 
VW Golf 1.9TDi 130hv 4-Motion aj.180tkm ilmast.  
 -03 10900€
Kia Sorento 2.5TDiA ilmast. -04 9900€
VW Touran 1.9TDi aj.200tkm ilmast. -03 9900€
Bmw 320D touring ilmast. -02 9900€
MB E300TD farm. ilmast. -99 8900€
Opel Astra 1.8i ilmast. -06 7900€
Volvo S60 2.4TA ilmast. -01 7900€  
Renault Clio 1.2i aj.70tkm ilmast. -06 7900€
Mazda 6 1.8i ilmast. -05 7900€
Chrysler Voyager 2.5TD ilmast. -03 7850€
Volvo S60 2.4iA ilmast. -02 7500€
Peugeot 307 1.6HDi Farm ilmast. -06 7500€
Peugeot 206 1.4i aj.106tkm -06 6900€
PT Cruiser 2.0iA aj.143tkm ilmast. -02 6900€
Ford Focus 2.0i farm aj.63tkm ilmast. -02 6900€
Volvo S80 2.4i ilmast. -01 6900€
VW Golf 1.6i farm ilmast. aj.190tkm -02 6900€
Ford Mondeo 2.0TDi HB ilmast. -02 6900€
Mazda 3.1.6D -04 6900€  
Smart Fortwo A 0.6 aj.67tkm ilmast. -03 5990€
Volvo S40 2.0T ilmast. -01 5900€
Nissan Primera 2.0iA farm ilmast. -01 4900€
Ford Focus 1.6i farm ilmast. aj.200tkm -03 4900€
Renault Espace 2.0i aj.180tkm ilmast. -02 4900€
Toyota Corolla 2.0D4D farm ilmast. -03 5800€  
Renault Laguna 1.6i ilmast. -01 3900€
Nissan Almera 1.5i -01 3900€
MB C220i aj.230tkm -94 3900€
Skoda Octavia 2.0GLX -00 3850€
VW Bora 1.9TDi -99 3800€
Citroen C5 1.8i ilmast. -02 3680€
Seat Cordoba 1.4i aj.170tkm -02 3500€
Opel Astra 1.8i Farm -01 2900€
Nissan Primastar 2.5TDi aj.120tkm ilmast. 8-henk. 
minibussi -07 24900€
VW Transporter 1.9TDi -07 15500€
Fiat Scudo 2.0JTD ilmast. -07 11900€
Hyundai H-1 2.5TDA aj.88tkm -04 8900€ 
VW Westfalia California 2.4D retkeilyauto -92 9900€

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16

Ark. 9-17 LA 10-14
Puh:08-344134,0400-430 910, 

040-555 2227
www.oulunautoporssi.fi

Pudasjärven Urheilijoiden talvikauden päätöstilaisuus ja 
Voimistelu- ja liikuntanäytös ke 25.4. 2012 klo 18.00 Liikuntahallilla.

Liput : yläkouluikäiset ja vanhemmat 5 €. Lapset 3€. Voit ostaa
lipun myös ennakkoon Tuurituvalta pe 20.4. lähtien.

Järjestää PuU VoimistelujaostoOsuuspankki
PUDASJÄRVEN

Mitä asiakas tietää Syötteestä?

Tule kuulemaan lisää 
ke 25.4.2012 klo 15-18 
Hotelli Iso-Syötteelle, Isosyötteentie 246

Saunomista, iltapalaa. Tervetuloa!
Tilaisuus on avoin kaikille yrittäjille ja toimijoille. 

Ilmoittautumiset ma 23.4. mennessä: Oili Ruokamo, 
puh. 040 138 9696, oili.ruokamo@haagaperho.fi, Syöte 

Green DQN ympäristöpainotteinen laatuohjelma

Mukana mm.

 -  Case Sisäinen tiedonkulku matkailu-
  keskuksessa, Anne Murto Rukapalvelu Oy
 -  Info yhteenveto Syötteen matkailukaudesta  

  Juha Kuukasjärvi Syötteen yhteismarkkinointi ry
 -  Info Syötteen perehdytyspäivästä
  henkilöstölle 19.6., Oili Ruokamo Haaga-Perho
 -  Info Syötteen toiminnallisesta visiosta,
  Juha Schroderus Syöte Green DQN-laatutiimin pj
 -  Info Vaarametsien maa, opas Syötteen
  luontoon ja palveluihin, Veikko Virkkunen
  Metsähallitus

Sydänviikko
15.-22.4.2012

Suomen Keskusta rp 
Pudasjärven kunnallisjärjestö
Kunnallisjärjestön kevätkokous

pidetään maanantaina 23.4.2012 klo 19.00
kaupungintalolla valtuustosalissa. Mukana

puoluesihteeri Sami Kilpeläinen. 
Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Huom! pudasjärveläiset!
Keskustan puheenjohtajaehdokas, kansanedustaja Juha 
Sipilän voimme tavata Taivalkoskella Hutun koululla Joki-
järventie 323 A pe 20.4 klo 18.30 alkaen. Mahd. yhteiskyy-

distä ilmoittautumiset Jouni Pirille puh. 0400 380 104.
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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


