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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kauppatie 5, 2 krs 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Mdental Oy

hammaslääkäri- ja
lääkäriasema

Yleislääketieteen erikoislääkäri Jarkko Huusko ti 15.5.
Gynekologi Liisa Karinen to 10.5.  ja to 7.6. ultraäänitutkimukset

Puh (08) 823 380                      Fax (08) 823 381

Hammaslääkäri Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

OP-Pohjolan valtakunnallisen metsäpäivän ohjelma
 
Aika   29.5.2012
Paikka  Oulun Musiikkikeskus, Madetojan sali
Teema  ”Puun energiakäytön tulevaisuus Suomessa”
 
Ohjelma:
11.00   Ruokailu
12.30   Metsäpäivän avaus
   Pääjohtaja Reijo Karhinen, OP-Pohjola-ryhmä
12.50   Valtiovallan toimenpiteet puun energiakäytön edistämiseksi 
   Elinkeinoministeri Jyri Häkämies, työ- ja elinkeinoministeriö
13.10   Metsäteollisuuden näkökulma puun energiakäyttöön
   Toimitusjohtaja Jouko Karvinen, Stora Enso Oyj
13.30   Viihdettä
13.40   Vuoden Metsävaikuttajan palkitseminen
13.45   Paneelikeskustelu: ”Kannattaako puuta polttaa?”
14.25   Päätössanat
   Toimitusjohtaja Timo Levo, Oulun Osuuspankki
14.30   Kahvi

KUTSU METSÄNOMISTAJILLE

OP-Pohjolan valtakunnallinen metsäpäivä pidetään tiistaina 
29.5.2012 Oulun Musiikkikeskuksen Madetojan salissa. 
Metsäpäivän teema on ”Puun energiakäytön tulevaisuus 
Suomessa”. 
 
Tapahtumaan on linja-autokuljetus, lähtö Pudasjärven 
Osuuspankin edestä klo 9.15. Ilmoittautumiset  7.5.2012
mennessä Elias Raskille, sähköposti: elias.rask@op.fi tai
puh. 010 257 1922. Paikkoja on rajoitetusti ja ne jaetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Yhdessä hyvä tulee.

Seuraavat 
vastaanottoajat:

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, 

Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819
to 3.5., to 10.5. , to 24.5.

Varaa aika 
silmälääkäriin!

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
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Kansallinen veteraani-
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Hyvän Olon
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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

Kansalaisena

Hyvän Olon Messut pide-
tään tänä vuonna touko-
kuun toisena lauantaina eli 
äitienpäivän aattona, ku-
ten aikaisempina vuosina-
kin. Ne ovat järjestyksessä 
jo viidennet. Messujen tuot-
to käytetään pudasjärveläis-
ten ihmisten hyväksi.

Tarjolla on ainakin tervey-
den- ja kauneudenhoitotuot-
teita, leivonnaisia, laukku-
ja, erilaisia koruja, alusasuja, 
savi- ja lasituotteita, terveys-
kenkiä, puutöitä, vaatteita, 
itse tehtyjä kortteja ja pesuai-
neita. Eri yhdistykset tuovat 
esille omaa toimintaansa.

Hilimojen pöydästä voit 
ostaa messuarpoja, sinappia, 
kahvia ja leivonnaisia. Mes-
sukahvilassa on saatavana 
mm. Lapin ukon porokeit-
toa, voileipiä ja viinereitä.

Messuilla voi tarkistaa 

Hyvän Olon Messuilla vielä 
vapaita pöytäpaikkoja

näkönsä ja kuntonsa. Siellä 
voi ostaa lahjakortin äidille. 
Ulkona pihalla on mahdol-
lisuus talutusratsastukseen. 
Lapsille on järjestetty ilmai-
nen lapsiparkki nuorisoti-
loissa.

Messujen ohjelma vie-
dään läpi pudasjärveläisten 
taitajien voimin. Kuulem-
me runoa ja pakinaa, näem-
me tanssia ja pellejä. Kansa-
laisopiston musiikkiryhmät 
esiintyvät mm. Reijo Kossin 
johdolla, laulusolisteina ai-
nakin Kati Poijula, Senja Lat-
vala ja Ella Tolonen.

Messuille odotetaan noin 
1000 kävijää, mahdollisesti 
myös SM-maastojuoksuta-
pahtuman yleisöä.

Pirkko Polvi
LC Pudasjärvi / Hilimat

Hyvän Olon messuilla on ollut aina paljon nähtävää ja ostettavaa.

Ritva Jurvansuu ja Anna-
Maija Heikkilä ovat leipo-
neet viinereitä 280 kap-
paletta 12.5. pidettäville 
Hyvän Olon Messuille. LC 
Hilimoilla on messuravinto-
la ja siellä saatavana myös 
muun muassa Lapin ukon 
keittoa. 

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 6.5. klo 
10, Juha Kukkurainen, Jaak-
ko Sääskilahti, Jukka Jaak-
kola.
”Neljäkymmentä päivää” 
kirkkomusiikkinäytelmä 
esitetään Pudasjärven seura-
kuntakodissa  pe 4.5  klo 19,  
la 5.5. klo 16 ja su  6.5. klo 14. 
Käsiohjelma 5 €.
Kuorot: lapsikuoro to 3.5. 
klo 17, kirkkokuoro to 3.5. 

klo 18.
Tulossa omaishoitajien leiri 
Taivalkoskella 15.-16.5. Laita 
päivät ylös kalenteriin ja läh-
de rentoutumaan. Tarkem-
mat tiedot myöhemmin.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 7.5. klo 11.
Lähetyksen kirpputori ke 
2.5. klo 10-13.
Tulossa luottamushenkilöi-
den ja työntekijöiden yhtei-
nen ilta ti 22.5. klo 18. Laita-
pa  merkintä kalenteriisi. 
Perhekerhot:  Puhoksen vii-
meinen perhekerho ma 7.5. 
klo 10-13 ja Livon perheker-
ho ma 7.5. klo 10-13,  Livon 
viimeinen perhekerho ma 
14.5. klo 10-13, seurakunta-
kodissa perhekerho ke 2.5.  
ja viimeinen kerho ke 9.5. 
klo 10-13 ja to 3.5. ja viimei-
nen kerho to 10.5. 10-13.
Kevään viimeinen Leikki-
vä pyhäkoulu seurakunta-
kodissa su 6.5. klo 12. 
Päivä- ja pallerokerhoi-

hin ilmoittautuminen pe 
11.5. klo 9-15.30, Päiväker-
hoon voivat ilmoittautua 
2007-2008 syntyneet lapset 
ja pallerokerhoon 2009 syn-
tyneet lapset. Sivukylien uu-
sien kerhopisteiden perusta-
miseen tarvitaan vähintään 
viisi lasta. Uusien kerhopis-
teiden perustamisesta tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
kerhoihin  lapsityönohjaa-
ja Sinikka Luokkanen 040-
5714629.
Kaakaopyhäkoulu seura-
kuntakodissa viimeisen ker-
ran ma 7.5. klo 14.15-15.30.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Heidi Mannisella pe 4.5. klo 
19, lauluseurat Sarakylässä 
Juhani Jurmulla su 6.5. klo 
19. Seurat Kurenalan ry:llä 
su 6.5. klo 17 (Pekka Kyllö-
nen, Kullervo Riekki). 
Haudattu:  Jaakko Johan-
nes Ojala 77 v, Mikko Tapio 
Parkkisenniemi  61 v

Saman maan kansalaisuus yhdistää erityisesti silloin, kun 
ollaan poissa sieltä. Ulkomailla tavatessamme toisen suo-
malaisen, vieraan kulttuurin keskellä, reaktiomme on erilai-
nen kuin silloin, jos kohtaisimme saman henkilön vaikkapa 
omassa lähikaupassa. Suomalaisuus ja suomen kansalai-
suus luovat ihmisten välillä siteen, jota ei aina huomaa, 
kun olemme kotimaassa. 

Tuleva sunnuntai on 4. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai ja ai-
heena on ”Taivaan kansalaisena maailmassa”. Tämä aihe 
nousee ajatuksesta, että seurakunta kulkee Voittajan jäljis-
sä totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaas-
sa. Pyhän Hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää Tai-
vaan kansalaisina maailmassa.

Jumala loi ihmisen maailman asumaan, viljelemään ja var-
jelemaan. Alussa kaikki oli hyvin ja kaunista. Ihmisen ole-
mus paljastui kuitenkin jo Eevan ja Adamin kohdalla. He 
tekivät sielunvihollisen pettämänä synnin, ja Jumalan kuva 
turmeltui ihmisessä. Sen seurauksena olemme kaikki syn-
tiin taipuvaisia. Jumala lupauksensa mukaan lähetti Poikan-
sa voittamaan sielunvihollisen ja synnin vallan. Erityisesti 
pääsiäisen aikana tätä raamatun teksteissä muistelemme.

Elämä ja elämänpiirimme täällä maailmassa; kotimaassam-
me, kotiseudulla, ystävien seurassa, kodissamme ja vaikka-
pa työpaikalla kätkee sisälleen koko elämän kirjon. Paljon 
iloisia asioita ja lahjoja joita ei edes aina huomaa. Elämän 
kulkuumme kuuluvat myös elämän rosot ja kivut täällä 
maailmassa. Ja ennen kaikkea, kannamme mukanamme 
syntiinlankeemuksen seurausta. Jeesus puhutteli hyvästi-
jättöpuheessaan opetuslapsiaan, juuri meidän kaltaisiam-
me: ”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun 
iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Mi-
nun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä 
olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi 
osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta” 
(Joh. 15:11–13). Jeesus rakasti täydellisesti sovittamalla 
minun ja sinun kaikki synnit. Hän avasi tien ja mahdollisuu-
den Taivaan kansalaiseksi.

  Jukka Jaakkola

Pudasjärven Vesiosuuskun-
ta rakentaa uuden toimiti-
larakennuksen osoitteeseen 
Tuotantotie 8. Rakennustyöt 
on aloitettu ja rakennus val-
mistuu kuluvan vuoden lop-
puun mennessä.

Uusiin toimitiloihin kes-
kitetään toimitusjohtaja Paa-
vo Salmelan mukaan kaikki 
vesihuoltolaitoksen toimis-
to- ja varastotilat. Raken-
nuksen kerrosala on 540 ne-
liömetriä, josta toimiston ja 
muiden henkilöstötilojen 
osuus on noin 160 neliötä ja 
loput 380 neliötä on varasto- 
verstas- ja ajoneuvotiloja.

Rakennuksen arkkiteh-
ti- ja rakennesuunnittelun 
on tehnyt pudasjärveläinen 
Suunnittelutoimisto KO-
TIIN. LVI-suunnittelun on 
tehnyt LVI Suunnittelutoi-
misto J Taskinen Oulusta ja 

Uusi toimitilarakennus 
Pudasjärven
Vesiosuuskunnalle

sähkösuunnittelun on tehnyt 
Sähkösuunnittelu- ja asen-
nus Markku Talala Pudas-
järveltä. 

Hanke toteutetaan jaet-
tuna urakkana. Rakennus-
tekniset työt muodostavat 
pääurakan, jonka toteuttaa 
Kairan rakennus Oy Taival-
koskelta. LVI-urakoitsija on 
Lapin LVI-asennus Kemistä 
ja sähköurakoitsija on Säh-
kösuunnittelu ja –asennus 
Markku Talala Pudasjärvel-
tä.

Hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat 950 000 eu-
roa. Hankkeen omarahoi-
tusosuus on 70 prosenttia, 
loppuosa rahoitetaan pank-
kilainalla. Hankkeen lasken-
nallinen vaikutus vesihuol-
tolaitoksen maksuihin on 
noin 2 prosenttia, kertoi Sal-
mela. (ht)



3PUDASJÄRVI lehti 2.5.2012
nro 18

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 3.5., to 10.5., to 24.5.

KevätmYYJäiset
RAuHAnYHdistYKseLLä

PeRJAntAinA 4.5.2012 KLo 18
Myytävänä monenlaisia leivonnaisia: kakkuja,

pikkuleipiä, täytekakun pohjia, pullaa, ruokaleipiä...
Käsitöitä: mm. pieniä tuliaisia vauvoille...

Lapsille omaa toimintaa

tarjolla iltapalaa ja kahvia
Lopuksi iltahartaus

Tervetuloa!                 Pudasjärven Rauhanyhdistys

Arvontaa ja narutusta
PALKINTOINA MM.

Helkama Ainotar 1 v. polkupyörä,
Helkama Jopo pyörä, ym. ym.

Uuden ravintolan ulkomainos nostettiin paikalleen viime viikonloppuna. 

Ravintola Street 4 avataan lähiaikana

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

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

Askartele Persoonalliset ÄitienpäiväKortit,
OnnitteluKortit, Kutsukortit ja Koristeet Itse.
Tarvikkeita ja Malleja löydät AarreArkusta! =)

Askartelu on helppoa ja mukavaa!

Pudasjärvelle avataan uusi 
ravintola toukokuun alku-
puolella osoitteeseen Juko-
lantie 4. Tiloissa on toimi-
nut aikaisemmin Ravintola 
Amaretto. Uuden ravintolan 
nimi on Ravintola Street 4. 
Yrittäjä Fanny Korvala ker-
toi, että vuokranantajan toi-
mesta tehtävä remontti on 
loppusuoralla, tiskit ovat 
jo valmiina, kalusteet teh-
ty mittatilaustyönä ja uuden 
ravintolan merkiksi mainos-

kylttikin asennettiin paikal-
leen huhtikuun lopun vii-
konloppuna.

Ravintolayrittäjä Fanny 
Korvalalla on pitkäaikainen 
kokemus ravintola-alalta ja 
baarimikon työkin on tuttua. 
Apuna hänellä on avomies 
Tero Soronen, jolla on taka-
naan yli 10 vuoden yrittäjä-
kokemus. 

Ravintolassa tulee ole-
maan arkilounas, jonka jäl-
keen Pub on avoinna iltaan 

saakka. Viikonloppuisin on 
Pubin lisäksi yökerho. Ra-
vintolan yhteydessä on 
myös tilava kokoustila, jon-
ne voi tilata tarjoilun asiak-
kaan toivomusten mukaan. 
Myös ravintolan ulkopuolel-
la järjestettäviin tilaisuuksiin 
on yrittäjä valmis laittamaan 
tarjoilun. 

Heimo Turunen

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

Iijoen varella

Aurinko paistaa
ja linnut visertävät.

 
Kävelen 

Iijoen sillalla.

Pysähdyn nauttimaan
keväisestä luonnosta.

Joutsenet uivat
virtaavan 

veden mukana.

Ilmassa on
häivähdys 

tulevasta kesästä.

-Anna-Riikka Huhta-
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Kansallista veteraanipäi-
vää on vietetty Suomessa 
26 vuoden ajan. Tänä vuon-
na veteraanipäivää vietet-
tiin perjantaina 27.4 ”jäl-
leenrakentamisen sankarit 
–tunnuksella. Pudasjärven 
veteraanipäivän juhlassa 
seurakuntakeskuksessa osal-
listui reilut 100 henkeä. Suo-
messa on sotien veteraane-
ja noin 45 000, Pudasjärvellä 
on vielä 70 miestä ja 80 nais-
ta, joiden keski-ikä on 88,5 
vuotta. 

Pudasjärven Veteraani-
päivän juhlaan oli kutsut-
tu juhlapuhujaksi Pudasjär-
ven Hetekylästä syntyisin, 
nykyisin Kempeleessä asu-
va, eversti Timo Ekdahl. Re-
servissä oleva eversti Ekdahl 
on tehnyt pitkän päivätyön 
suomalaisen rauhanturva-
joukon komentajana moni-
kansallisissa joukoissa Etelä-
Libanonissa.

Ekdahl kertoi, että Pu-
dasjärveltä lähti talvisotaan 
ja jatkosotaan kaikkiaan lä-
hes 3000 miestä. Heistä 417 
jäi sodan tielle kaatuneina. 
Naiset osallistuivat sotavuo-
sina monin tavoin maanpuo-
lustukseen. Miesten ollessa 
rintamalla, jäivät normaalit 
arkiaskareet pääasiassa nais-
ten vastuulle. Pudasjärveltä-
kin lottia oli noin kaksisataa 
eri tehtävissä.

Jatkosodan jälkeen vie-
lä syksyllä 44 tuli käydä so-
taa entistä aseveljeä vastaan 
Pohjois-Suomessa. Lapin so-
tahan alkoi juuri täällä Pu-

”Jälleenrakentamisen sankarit” tunnuslauseena
Kansallinen Veteraanipäivä 26. kerran:

dasjärvellä ja päättyi juuri 
tänä päivänä 67 vuotta sit-
ten. 

Kiitollisuus ja kunnioitus 
jälleenrakentamisesta
-Veteraanipäivän tunnus-
lauseella halutaan osoittaa 
juuri kunnioitusta ja kiitolli-
suutta sille jälleenrakentami-
sen työlle, jota tekivät samat 
miehet ja naiset, jotka oli-
vat pelastaneet isänmaam-
me. Pääoma nykyisen hy-
vinvointivaltion luomiseen 
on otettu aikanaan pääosin 
Suomen metsistä ja maaseu-
dulta. Sen saman miehen ja 
naisen työstä, joka oli kestä-
nyt rankan sota-ajan ja omai-
sia menettäneenäkin jaksoi 
ryhtyä jälleenrakentamiseen 
ja rauhan työhön, totesi Ek-
dahl.  

Hänen mukaansa myös 
arvotus tätä työtä kohta-
na on noussut, sillä viime-
aikaisten tutkimuksien mu-
kaan 96 prosenttia maamme 
kansalaisista arvostaa suu-
resti vuosien 39 – 45 sotien 
sukupolven työtä.  

-Maanpuolustus on pe-
rustunut koko kansan re-
serviarmeijaan. Eikä asevel-
vollisuudesta haluta luopua 
vieläkään, vaikka meidän 
järjestelmämme on jo harvi-
naisuus maailmassa. Velvol-
lisuudentunto, peräänanta-
mattomuus ja usko omaan 
asiaan ovat ratkaisevia vai-
kean paikan edessä. Ne ovat 
tärkeämmät kuin suuri ma-
teriaalinen ja tekninen yli-

voima ja tämä perusoppi on 
sotien veteraaneilta perittyä. 

Meihin kykyihimme ja 
taitoihimme luotetaan laa-
jasti myös ulkomailla. Lu-
kuisa ovat ne kriisipesäkkeet 
joihin suomalaisia rauhan-
turvaajia on kutsuttu vakiin-
nuttamaan oloja hyvinkin 
vaativissa olosuhteissa. Ko-
kemuksieni mukaan suoma-
laiseen rauhanturvaajaan on 
luotettu puolueettomana, re-
hellisenä ja erittäin tunnolli-
sesti tehtävänsä täyttävänä 
sotilaana.

Ollessani suomalaisen 
rauhanturvajoukon komen-
tajana Etelä-Libanonissa, 
tunsin syvää luottamusta jo-
kaiseen rauhanturvaajaan 
jääkäristä lähimpään upsee-
riin. Tiesin että jokainen tun-
tee oman vastuunsa tehtä-
vissään, kertoi Ekdahl. 

Toivoa toivottomuuden 
keskellä
Juhlan tervehdyssanat lau-
sui kirkkovaltuutettu Tau-
no Kujala. Hän kantoi huolta 
veteraaniperinnön siirtämi-
sestä lapsille ja lasten lapsil-
le. Se on meidän tehtäväm-
me, hän totesi. 

Pastori Jaakko Sääskilahti 
kertoi lukeneensa sota-ajas-
ta kertovia kirjoja sekä rinta-
malta tulleita kirjeitä. Niissä 
hän kertoi nähneensä toivoa 
toivottomuuden keskellä 
sekä uskon ja luottamuksen 
Jumalaan. Hänen puheen-
sa jälkeen lähetettiin sep-
pelpartio sankarihaudalle. 

Päätössanoissa Pudasjärven 
Sotaveteraanien puheenjoh-
taja Paavo Pikkuaho kantoi 
huolta veteraanien arkielä-
mässä pärjäämisestä, vete-
raanien hengellisestä työstä 
sekä veteraaniperinteen siir-
tämisestä jälkipolville. 

Monipuolisesta musiik-
kiohjelmasta kantoivat pää-
vastuun Lakarin koulun op-
pilaat. Koulun kuoro lauloi 
Seppo Kemppaisen johdol-
la, pianomusiikkia esitti Kai-
ja Nissi, sellomusiikkia soit-
tivat Vilhelmiina Heikkilä ja 
Riku-Ville Heikkilä sekä yk-
sinlaulua esitti Milena Liika-
nen kanttori Jukka Jaakko-
lan säestyksellä. Yksinlaulua 
esitti Risto Lauhikari Juk-
ka Jaakkolan säestyksellä ja 
kansalaisopiston Mieslaula-
jat lauloivat kanttori Keijo 
Piiraisen johdolla. 

Juhlaan kuului myös 
Pudasjärven kaupungin 
tarjoama ruokailu Rim-
minkankaan koululla ja juh-
lakahvitarjoilu ennen juhlaa 

Lakarin 
koulun 4 lk 
oppilas Mi-
lena Liika-
nen esitti 
Lintu –lau-
lun. 

Lakarin koulun kuoro laulamassa 
opettaja Seppo Kemppaisen johdolla.

Veteraanipäivän juhlassa eturivissä istuivat kaupungin puolesta 
seppelpartiossa ollut Sampo Laakkonen, seppelpartiota johtanut 
veteraani Samuel Kauppinen, rouva Mirjami Sirén-Pikkuaho, Pu-
dasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Paavo Pikku-
aho, pastori Jaakko Sääskilahti, kirkkovaltuutettu 
Tauno Kujala, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila 
ja eversti Timo Ekhdal. 

seurakuntakodissa. Pudas-
järven lionsklubilaiset tarjo-
sivat juhlaan kyyditysapua. 

Heimo Turunen

Lippujen saapumisen yleisö otti vastaan seisaaltaan.
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metri

samppanjalasit

kakkukupu

Olivia
teräs kattilat 1 l-10 l apukOkki teflOn Olli 

paistinpannu

lasikannet

11,50
29,95

9,95

6,90

vienna
hyllykOri

14,95
pyykinkuivausteline

jatkOilla

9,95
katuharja+

varsi

30 cm       140 varsi

4,50

kaisa kahvikupit

ainO kenkäteline

17,70
ruOhOmattO

16,90
rappuralli

3 harjan

29,50

puuhenkari 8 kpl

7,50

haude-
kattila 3 l

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

9,9524 cm

12,5026 cm

7,3024 cm

9,4026 cm

12 kpl

4,95
pkt

6 paria

 alkaen 1 l



6 nro 18PUDASJÄRVI lehti 2.5.2012

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

Keskustan kunnallisjärjestön 
vuosikokouksen maanantai-
na 23.4 käynnisti Keskustan 
puoluesihteeriehdokas Sami 
Kilpeläinen. Hän puhui voi-
makkaasti kaikkia kansa-
laisia koskevista päivän 
aiheista ja Keskustan kan-
nasta niihin. Nykyistä kun-
tauudistussuunnitelmaa hän 
piti arveluttavana ja ilmoit-
ti Keskustan tehtäväksi pyr-
kiä konkreettisesti estämään 
sen toteutuminen. Yleisesti 
hän muistutti, että puolue- ja 
muiden edustajien on kuun-
neltava ja kuultava kentän 
ääntä entistä voimakkaam-
min, jotta luottamus puolu-
eeseen pääsee entisestään 
nousemaan. Hän rohkaisi ja 
kehotti kaikenikäisiä ihmi-
siä nuoria, vanhempia, nai-
sia ja miehiä osallistumaan 
syksyn kuntavaalien ehdok-
kaaksi. Kesäkuussa pidettä-
vän Keskustan puoluesih-
teerin ehdokkaana hänellä 
on mottona ihmisten ja alu-
eiden tasapuolinen kohtelu, 
avoin keskustelu ja hajautet-
tu hallintamalli yhteiskun-
nassa.

Varsinaisen vuosikoko-
uksen puheenjohtajana toi-
mi Seppo Sammelvuo ja sih-
teerinä Erja Komulainen. 
Kunnallisvaalien tiimoil-
ta todettiin, että ehdokaslis-
toille on alkanut tulla nimiä, 
mutta lisää yhteisten asioi-

Ajankohtaiset kunta-asiat esillä Keskustan
kunnallisjärjestön vuosikokouksessa

den hoitamiseen ja päättä-
miseen tarvitaan vielä ha-
lukkaita. Kunnallisjärjestön, 
valtuustoryhmän ja kirkko-
valtuustoryhmän vuosiker-
tomukset hyväksyttiin. Ti-
linpäätöksen vahvistaminen 
ja vastuuvapauden myöntä-
minen johtokunnalle ja muil-
le tilivelvollisille oli yksimie-
linen. Puoluekokoukseen 
varsinaiseksi edustajaksi va-
littiin kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä ja 
varaedustajaksi sihteeri Erja 
Komulainen.

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki kertoi kaupungin asioi-
den ja päätösten perusteista 
ja tämänhetkisestä tilan-
teesta monelta suunnalta, 
huomioiden tehdyt henki-
lövalinnat ja taloudentasa-
painottamisohjelman vaa-
teet ja toteutumisen. Riekki 
kertoi Pudasjärven kaupun-
ginhallituksen valmistellun 
ja valtuuston seminaarityös-
kentelyn jälkeen päätetyn ja 
ministeriöön lähetetyn Pu-
dasjärven kuntauudistus-
lausunnon saaneen suuren 
positiivisen huomion. Asi-
allinen ja perusteltu lausun-
to johti siihen, että kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila 
sai kutsun ja mahdollisuu-
den saapua kuntaliittoon 
kuntauudistusryhmään esit-
telemään lausuntoa, sen pe-

rusteluita ja Harva-alueiden 
näkökulmaa kuntauudistuk-
seen kahden muun kunta-
edustajan kanssa. Valtuuston 
puheenjohtaja Eero-Oinas-
Panuma kertoi tulevasta 
vaativasta Pudasjärven kau-
pungin päätöksenteko-orga-
nisaatiouudistuksesta, joka 
tulee vaikuttamaan luotta-
mushenkilöiden määrään ta-
valla tai toisella.

Kokousväelle tiedotettiin 
lopuksi Keskustan puheen-
johtajaehdokkaan Juha Sipi-
län vierailusta Pudasjärvelle 
vappuna.

Sointu Veivo
Kuvat: Jenny Kärki

Valtuustosali täyttyi Keskustan kunnallisjärjestön kokouksessa maanantaina 23.4. 

Keskustan Puoluesihtee-
riehdokas Sami Kilpeläi-
nen

Kauppatie 1 L 2
Puh. 040 7266 266

Avajaiset Kaunistamossa la 5.5.2012 klo 10-15
Tervetuloa!

Kati Niemelä
Kosmetologi, kestopigmentoija

kynsiteknikko

Palvelen Sinua 
ammattitaidolla

Haluatko olla aina huoliteltu?
Näillä kaunistautumisesi 

säilyy kauemmin…
Kestopigmentoinnit alk. 380 €
JB-lashes ripsipidennys 90 €

ORLY-Gel FX 
Kestolakkaus alk. 38 €

Pudasjärven Urheilijat viet-
ti keskiviikkona 25.4. talvi-
kauden päätöstilaisuutta lii-
kuntahallilla. Tilaisuus alkoi 
palkitsemisilla, jossa kau-
den aikana ansioituneita ur-
heilijoita palkittiin pokaalein 

Pudasjärven Urheilijoiden
kevätkauden päätös

ja stipendein. Sen jälkeen oli 
monipuolisia voimistelu-, 
tanssi- ja urheilunäytöksiä. 
Ilta päättyi kutsuvierastilai-
suuteen, jossa palkittiin ve-
teraanien mäkihypyn maail-
manmestari Olavi Leinonen 

sekä jaettiin Umpihankihiih-
don 15-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi huomattava mää-
rä viirejä. 

Asiasta enemmän juttua 
ja kuvia ensi viikon lehdes-
sä. (ht)

Tilaisuudessa palkittiin seuran ahkerimpia ja menestyneimpiä urheilijoita sekä talkoolaisia.
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Lukijan kynästä

KuuTOSLuOKKA oli jo loppumassa. Olin ihan varma että 
seiskaluokka toisi jotain uutta tullessaan. Saisin uusia kavereita, 
minut hyväksyttäisiin tällaisena kuin olen, enkä olisi aina kaikil-
le se varanappula…

No, seiskaluokka sitten alkoi. Aluksi olin kaverini kanssa tosi 
hukassa, ja tietenkin meitä mokutettiin, mikä kuului asiaan. Pian 
kaikki alkoi sujua, luokat löytyi hyvin ja uusista luokkakamuista 
tuli tuttuja. Luokassamme oli hyvä yhteishenki eikä luokanvalvo-
jakaan ollut paha. Mä tosissani luulin että ensimmäisestä yläaste 
vuodestani tulisi hyvä. 

Kun talvi tuli, kaikki se ihana loppui. Yhtäkkiä olinkin yksin, 
kukaan ei puhunut minulle. En tiennyt, enkä tiedä vieläkään mitä 
tein väärin. Olin vain oma itseni. Niin vain kävi, olin yksin, ei yh-
tään kaveria ja mikä pahinta, minua alettiin kiusaamaan. Se tuntui 
pahalta, mut päätin että kestän sen. Kestän sen kuin... mies.

KIuSAAmInen meni päivä päivältä pahemmaksi. Koulussa 
pidätin itkua niin kauan kuin pystyin. Kiusaamisesta ajattelemi-
nenkin sai minut melkein itkemään, mut pidin itseni kasassa mel-
ko hyvin. Mutta joka kerta, kun tulin kotiin, oli pakko itkeä paha 
olo pois. Se helpotti illaksi, mutta taas kun menin kouluun, se tuli 
takaisin. Kotonakaan kukaan ei huomannut asiaa. Eikä sen kum-
memmin koulussakaan.

En uskaltanut edes puhua asiasta kellekään, mutta kerran tu-
lin itkien kotiin ja veljeni olikin yllättäen kotona. Tietenkin piti 
hänelle kertoa miksi itkin. Veli suuttui siitä niin paljon ja käski 
parin kaverinsa käydä yläasteella seuraavana päivänä ja vähän 
höykkyyttää kiusaajiani.

Uskaltauduin sitten jopa kouluun, vaikka pelkäsin, että minua 
odotettaisiin jo koulunporteilla. Valmiina pieksämään. Mut ei niin 
ollutkaan. Kiusaajat jätti minut rauhaan joulun ajaksi. 

Kun KOuLuT ALKOIvAT tammikuussa, tutustuin erityis-
opetuksen puolella uusiin tyyppeihin. Elämäni helpottui vähäsen. 
Sain yhdestä ihmisestä hyvän ystävän. Sitten minua taas alettiin 
kiusaamaan. Onneksi oli edes joku joka puolusti tällä kertaa. 
Itse en siihen pystynyt. Itkin ystävälleni joka päivä kuinka pahaa 
teki olla koulussa. Ystäväni ehdotti että kävisin puhumassa ter-
veydenhoitajalle, niin kiusaaminen saattaisi loppua. Niinpä kerä-
sin itseni kasaan, otin niskasta itseäni kiinni ja marssin tervey-
denhoitajan luokse.

Meinasin jo ovelta kääntyä takaisin, mutta terveydenhoitaja 
käski tulla sisään. Epäröiden menin. Istuin tuoliin ja olin valmii-
na panikoimaan. Terkkari kyseli, että mitä asiaa mulla oli. En saa-
nut sanaakaan suustani. Terkkari odotti kunnes olin saanut itse-
ni kasaan. Sain lopulta kerrottua kaiken. Terkkari kauhisteli, että 
miksen ollut kertonut aikaisemmin. Vastasin vain, etten pystynyt 
kun kukaan ei ollut ”potkaisemassa persuuksille”.

KIuSAAmInen JATKuI koko kevään. Lumi oli jo sulamas-
sa pois eikä terkkarista vieläkään ollut kuulunut mitään. Olin jo 
luovuttamaisillani, kunnes yhtenä matikantuntina terkkari soit-
ti ja käski tulla luokseen. Jälleen kerran epäröiden kävelin huo-
neen eteen ja mietin, menisinkö. Silloin terkkari aukaisi oven ja 
kutsui sisään. Astuin sisään nopeasti ja istuin tuolille. Silloin vas-
ta huomasin että useasta kiusaajistani vain muutama istui terk-
karin huoneessa. Tämä oli siis sovittelu…

Sovittelussa pidättelin itkua. Kerroin kaiken, mutta kiusaajat 
kiistivät kaiken. Eivät he kuulemma olleet kiusanneet minua. Mut 
mä pidin pääni, ja lopuksi yksi tunnusti. Ja sen jälkeen muutkin. 
Oloni helpottui. Mun piti vain antaa kiusaajilleni anteeksi niiden 
teot. En kyllä olisi halunnut, mut pakko se oli.

LumeT SuLI ja koulu oli loppumassa. Kiusaajat eivät olleet 
edes vilkaisseet minuun päinkään, mikä oli todellinen helpotus! 
Viimeinkin sain elää elämääni ilman kiusaamista. Aika kiusaami-
sen kohteena oli kyllä yhtä piinaa…

Vaikka tästä on nyt useampi vuosi aikaa, vieläkin muistelen 
seiskaluokkaa kyyneleet silmissä. Kiusaaminen oli jotain niin 
tuskallista, piinaavaa ja ilkeää. Mutta tämä kasvatti mulle kovan 
luonteen ja opin olemaan varovainen ihmisten kanssa. Vieläkään 
en luota itseeni tai aikuisiin ihmisiin ja valitsen ystäväni erittäin 
tarkasti...

nimim.: ”onneksi se on ohi”

Yhtäkkiä olinkin yksin...
Koulukiusatun tarina

Hiihtokauden vielä jatkues-
sa Pohjois-Suomessa, Visit 
Finlandin johtama valinta-
raati palkitsi vuoden huiput 
Suomen Hiihtokeskusyh-
distyksen kevätkokoukses-
sa lumisella Pyhätunturilla 
24.4.2012. Vuoden 2012 hiih-
tokeskus on Iso-Syöte Pudas-
järveltä, Vuoden lähikeskus 
Uuperinrinteet Haminasta 
ja Vuoden hiihtokoulu Tah-
konrinteiden hiihtokoulu 
Nilsiästä.

Iso-Syötteen valintaan 
vuoden hiihtokeskuksek-
si vaikutti toiminnan järjes-
telmällisyys, kunnianhimoi-
suus ja asiakaslähtöisyys. 
Keskuksessa on panostettu 
vahvasti lapsiperheisiin ja 
yhteistyö lähiseutujen ja pa-
rin tunnin ajomatkan pääs-
sä olevan Oulun kaupun-
gin kanssa kantaa hedelmää. 
Perheyritystä kehitetään pit-
käjänteisesti ja henkilös-
tön osaamiseen panostetaan 
vahvasti.

Vuoden 2012 lähikeskus 
Uuperinrinne on panostanut 
Kotkan, Karhulan ja mui-
den lähialueiden nuorisoon 
uusimalla freestylehiihtäjil-
le ja lautailijoille tarkoitettua 
Snowparkia, aktivoitumalla 
sosiaalisessa mediassa ja jär-
jestämällä kauden aikana lu-
kuisia tapahtumia. Vuoden 
lähirinne palkitaan erikseen, 
sillä Suomen keskusten väli-
set erot ovat suuria, ja lähi-

Iso-Syöte palkittiin Suomen  
parhaana hiihtokeskuksena

keskusten rooli ympäröivän 
väestön liikuttajana on mer-
kittävä.

Tahkonrinteiden hiih-
tokoulu on määrätietoises-
ti kehittänyt toimintaansa 
palvelemaan asiakkaitaan 
jatkuvasti paremmin. Tär-
keässä roolissa asiakaskoke-
muksen rakentamisessa on 
yhteistyö muiden alan toimi-
joiden, kuten välinevalmis-
tajien, kanssa. Hiihtokoulu 
myös vastaa Tahkonrintei-
den Ski Patrol toiminnasta, 
eli tuo kaikille laskettelijoille 
lisää turvallisuutta, opastus-
ta ja neuvontaa.

Messilän hiihtokeskus 
palkittiin kunniakirjalla eri-
tyisen hyvästä asiakaspalve-
lusta. 

-Valinnat eivät olleet 
helppoja, sillä hyviä kandi-
daatteja oli paljon. Yleises-
ti ottaen hiihtokeskuksissa 
ja –kouluissa on ymmärret-
ty jatkuvan kehittymisen ja 
asiakaskeskeisyyden tärke-
ys. Lopputuloksessaan raa-
ti oli kuitenkin yksimielinen, 
nämä neljä ovat kuluneen 
kauden aikana todella lois-
taneet ”, hehkuttaa valinta-
raadin puheenjohtaja, Mat-
kailun Edistämiskeskuksen 

Hiihtokeskus Iso-Syötteen Terentjeffien yrittäjäperheelle sekä rinnepäällikkö Vesa Sal-
melalle on juuri luovutettu kunniakirja sekä pysti eli monot, joka laitetaan esille uuteen 
välinevuokraamoon. Vasemmalta toimitusjohtaja Jorma, hiihtokoulun johtaja Mikko, 
Heidi, joka vastaa lasten ohjelmista, ensiapupäivystyksestä sekä sosiaalisen median 
markkinoimisesta ja toinen oikealla hiihtokeskusyrittäjä titteliä käyttävä Tarja. Oikealla 
rinnepäällikkö Vesa Salmela. Jorma pitämässä kiitospuhetta, jossa osoitti palkinnosta 
kiitokset työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

ylijohtaja Jaakko Lehtonen. 
Valintaraadissa istuivat 

tänä vuonna puheenjohtaja 
Jaakko Lehtosen lisäksi Pek-
ka von Hertzen Aluevalvon-
tavirastosta, Jaana Karhila 
Skisport Finlandista, Anne 
Larilahti Suomen Hiihto-
keskusyhdistys ry:stä, Mats 
Lindfors Suomen Lumilau-
taliitto ry:stä, Timo Wels-
by Suomen Hiihdonopetta-
jat ry:stä ja Antti Zetterberg 
Krook Mediasta.

Anne Larilahti 
Suomen  
Hiihtokeskusyhdistys ry

Keskiviikkona 25.4. Kellose-
pänliike Naamangan yrittäjä 
Marja-Liisa Naamanka jär-
jesti ystäville ja asiakkaille 
kakkukahvitilaisuuden yri-
tyksen 75-vuotisen taipaleen 
kunniaksi. Päivän aikana 
kävi kymmenittäin henkilöi-
tä onnittelemassa yrityksen 
merkkipäivän johdosta

Hänen isänsä Armas 
Naamanka perusti liikkeen 
vuonna 1937 ja Marja-Lii-
sa oli liikkeessä auttamassa 
isää veljensä Tuomon kans-
sa. Aluksi Armas Naaman-
ka toimi myös optikkona ja 
Marja-Liisa kertookin, kuin-
ka hänkin oppi työn ma-
kuun hiomalla tehdasval-
misteisia linssejä kehyksiin 
sopiviksi.

Kellosepänliike
Naamanka

- Tulin isän yritykseen 
töihin, koska en ollut lähte-
nyt minnekään hankkimaan 
koulutusta. Kun isä kuoli 
vuonna 1975, liike jäi minul-
le. 23-vuotiaalle tytölle yri-
tyksessä oli paljon vastuu-
ta ja opettelin toimistotyöt 
ottamalla mallia isän teke-
mistä yrityksen papereista 
ja yhteistyössä tilitoimiston 
kanssa, kertoo Marja-Liisa 
Naamanka.

Mikään kiire yrittäjällä ei 
tunnu olevan eläkkeelle, sillä 
hänen äitinsä eli yli 100-vuo-
tiaaksi, eli jos samassa kaa-
vassa pysytään niin työvuo-
sia riittää vielä runsaasti.

Jenny Kärki

Pitkän linjan
Pudasjärvistä yrittäjyyttä:

75 vuotta!
Onnitteluja kertyi Kellosepänliike Naamangan tiloihin kun 
yritys täytti kunnioitettavat 75 vuotta. Onnitteluja otti vas-
taan yrittäjä Marja-Liisa Naamanka.

Myös Suomen Kelloseppäliitto ry muisti Naamankaa 
merkkipäivän johdosta.
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Pudasjärvellä vietettiin 1.5 
perinteistä työväen yhteis-
tä vappujuhlaa torilla. Kes-
kiviikkona ilmestyvä lehti 
jouduttiin painattamaan va-
pusta johtuen jo maanantai-
iltana, joten kuvat ja kerto-
mus juhlasta julkaistaan ensi 
viikon lehdessä. Pyysimme 
vappupuheen pitäjältä Paa-
vo Tihiseltä hänen puheensa 
etukäteen, jonka tässä julkai-
semme hieman lyhennetty-
nä.

Suomessa käytiin edus-
kuntavaalit viime kevää-
nä. Vaalin tuloksessa nä-
kyi kansan tyytymättömyys 
keskustavetoisen hallituk-
sen toimintaan. Suurimman 
tappion vaaleissa kärsi pää-
ministeripuolue Keskusta. 
Perussuomalaiset ”Ison Jyt-
kyn” ansiosta nousivat vaa-
livoittajiksi ohi Keskustan 
puoluekartalla kolmanneksi.

Kokoomuksen puheen-
johtaja Jyrki Katainen pit-
kien neuvottelujen tulokse-
na sai neuvoteltua kuuden 
puolueen enemmistöhalli-
tuksen, jossa ovat mukana 
myös SDP ja Vasemmisto-
liitto. Viime kevään halli-
tusneuvotteluissa vasem-
mistopuolueilla oli paljon 
yhteisiä tavoitteita. Yksi tär-
keä kirjaus yhteiskuntamme 
heikompiosaisten toimeen-
tulon parantamiseksi on Va-
semmistoliiton esityksestä 
hallitusohjelmaan kirjattu: 
”Hallitus kaventaa tulo-, hy-
vinvointi- ja terveyseroja”. 
Tämän kirjauksen mukaan 
on kehysriihessä viety näitä 

valtakunnan politiikkaa ja kunnallisasiaa
Paavo Tihisen vappupuheessa

asioita eteenpäin. 
Tärkeä saavutus on, ettei 

sosiaaliturvaan tehty leik-
kauksia. Hyvää on myös se, 
että veroja korotetaan enem-
män kuin tehdään leikka-
uksia. Tuloerot kaventu-
vat, koska veronkorotukset 
kohdistuvat pääsääntöisesti 
progressiivisiin veroihin. 

Uusi vero on  
solidaarisuusvero 
yli 100 000 euroa tienaavil-
le henkilöille ja suurten eläk-
keiden verotus samalle ta-
solle palkansaajien kanssa. 
Yli miljoonan euron perin-
nölle on uusi veroluokka. 

Resursseja ohjataan pit-
käaikais- ja nuorisotyöt-
tömyyteen. Tärkeää on 
korottaa perus- ja työtulovä-
hennyksiä, jolloin pienituloi-
sille palkansaajille jää aiem-
paa enemmän rahaa käteen. 
Koska sosiaaliturvaindek-
seihin ei ole koskettu, sosi-
aaliturvan varassa elävien 
tuet nousevat hintojen nou-
sun mukana. Sosiaaliturvan 
indeksikorotus tulee tapah-
tumaan ensi vuonna etukä-
teen. Sillä kompensoidaan 
yhden prosentin alv:n koro-
tusta pientuloisille kansalai-
sille. Opintotuen indeksiin 
sitominen säilyy. Tästä on 
käyty tiukka keskustelu hal-
lituksen sisällä. 

Työmarkkinatuen 
tarveharkinnan poisto puo-
lison tulojen osalta on myös 
hyvä saavutus. Tätä epä-

kohtaa Vasemmistoliitto-
kin on yrittänyt poistaa kah-
denkymmenen vuoden ajan. 
Päätös on tässä tilanteessa 
poikkeuksellisen merkittä-
vä. Ratkaisu on tärkeä myös 
lapsiperheiden köyhyyden 
poistamisessa.

Yksi tärkeistä päätöksis-
tä ja selkeä panostus tule-
vaisuuteen on tasokorotus 
nuorten työpajatoimintaan 
ja etsivään nuorisotyöhön. 
Nuorten yhteiskuntatakuun 
lisäksi tulevina vuosina koh-
dennetaan mittava summa 
toimenpiteisiin, joilla ohja-
taan ammatillisen tutkinnon 
suorittamiseen alle 30-vuo-
tiaita nuoria. Tämä on hyvä 
saavutus, sillä on merkitys 
paitsi syrjäytymisen ehkäise-
misessä, myös nuorten työl-
lisyyden parantamisessa.

Kuntatalous vaikeassa 
tilanteessa
Kuntatalous on ollut vuosia 
hyvin vaikeassa tilanteessa. 
Kuntien väliset taloudelliset 
erot ovat kasvaneet. Palvelu-
jen laatu ja saatavuus on hei-
kentynyt erityisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Asukas-
määrältään pienet muutto-
tappiokunnat eivät pysty 
kantamaan vastuita omalla 
tulopohjan rahoituksella kun-
talaisten peruspalveluista. Po-
liittinen yksimielisyys on siitä, 
että kuntakentälle on jotakin 
tehtävä, jolla turvataan palve-
lut ja niiden saatavuus myös 
maan harvaan asutuilla alu-
eilla. 

Kunnat ovat antaneet lau-
suntonsa rakennetyöryhmäl-
le, jonka pöydällä on kunta-
kuulemisten tulokset. Niistä 
lähtee lausunto ministeriöl-
le toukokuun lopulla, kertoo 
ylijohtaja Laajala. Mielen-
kiintoista on se, että moni 
Pohjois-Pohjanmaan kun-
ta antoi lausunnon, jossa oli 
vain kolme kertaa EI EI EI. 
Pudasjärvellä lausunnonan-
to on otettu tosissaan. Lau-
sunnon viesti on selkeä. Työ-
ryhmälle kerrotaan, mitkä 
ovat ne keinot ja mitä apu-
ja tarvitaan harvan alueen 
palvelurakenteiden ja hy-
vän talouden säilyttämisek-
si, ettei kuntarajoihin tarvit-
se koskea. Annettu lausunto 
on huomioitu Kuntaliitossa. 
Kaupunginjohtaja Daavitti-
la on kutsuttu selostamaan 
harva-alueisiin kohdistuvaa 
lausuntoa.

Talouskasvua  
tukevia toimia
Julkinen talous ja sen kestä-
vyysvaje on haaste. Katetta-
vana ovat myös edellisten 
hallitusten alijäämät, jotka 
ovat mittavia. Kestävyysva-
jetta ei saada yksin kuntoon 
säästöjä ja veronkorotuksia 
tekemällä. Tarvitaan talous-
kasvua tukevia toimia työl-
lisyyden lisäämiseksi. Siinä 
on haastetta työ- ja elinkein-
oministereille.

Pohjoisen energiavarat 
ovat mittavat, uusiutuva 
energia ja kehittyvä kaivos-
teollisuus ovat alueita, joille 

työpaikkojen lisäys pohjoi-
sessa olisi mahdollista, mut-
ta niiden hyödyntämisen 
esteeksi on noussut lupajär-
jestelmät ja niiden käsitte-
lyaikataulut, jotka pahim-
millaan ovat vuosia. Hyviä 
hankkeita on ollut vireil-
lä ja on edelleenkin, mutta 
ne näyttävät raukeavan ajan 
myötä. Tällainen tilannehan 
ei voi jatkua ja tämä kosket-
taa suurimmalta osin Poh-
jois-Suomen kuntia.

Liikenneministeri Kyllö-
sen kädenjälki näkyy Suo-
men ensi vuoden investoin-
neissa, jotka ovat mittavat 
1,3 miljardia euroa. Pohjois-
Pohjanmaalle ja Kainuuseen 
tästä määrästä tulee Kontio-
mäki-Ylivieska radan kun-
nostukseen 90 miljoonaa eu-
roa, valtatie 22 Oulu-Kajaani 
45 miljoonaa ja Oulun seu-
dun hakkeisiin 10 miljoonaa 
euroa, josta myös Pudasjärvi 
pääsee osalliseksi. Kellokan-
kaan alikulku- ja kevyenlii-
kenteen järjestely saa lopul-
takin rahoituksen. Tämän 
hankkeen rahoituspäätöstä 
on odotettu 15 vuotta, mutta 
nyt urakka on laskennassa ja 
se toteutetaan ensi kesän ai-
kana. Kiitokset siitä liikenne-
ministerille.

Vaikeudet tehty  
voitettavaksi 
Kunnanhallitus ei kyennyt 
viemään yksimielisesti pää-
tettyä vakauttamisohjelmaa 
päätökseen. Viime vuoden 
tilinpäätös on kuitenkin po-

sitiivinen. Voidaan sanoa, 
että kuntaveneen keula on 
saatu pinnalle. Meillä ei ole 
mitään syytä olla vetämässä 
tappia veneen pohjasta, jota 
itse soudamme. Nyt näyt-
tää siltä, kun kuntavaalit lä-
hestyvät, tapin vetäjiäkin 
on. Meidän on muistettava, 
että kriisikunnan tunnuslu-
vut ovat erittäin lähellä ja 
ne voivat täyttyä jo ennem-
min kuin kuntajakoselvitys 
on kunnolla alkanutkaan. 
Jos talous annetaan sukeltaa, 
jokaisen kuntapäättäjän pi-
tää tietää mitä silloin tapah-
tuu meidän peruspalveluil-
le ja jopa kunnan itsenäisenä 
säilymiselle.

Vanha sananlasku sanoo: 
”Vaikeudet on tehty voitet-
tavaksi”. Uskon edelleenkin 
siihen, että Pudasjärvellä vai-
keudet tullaan voittamaan ja 
pystymme katsomaan tule-
vaisuuteen positiivisesti. 

Paavo Tihinen

Muistista ja aivoterveydestä 
saivat arvokasta tietoa Oulun 
Seudun Muistiyhdistyksen 
järjestämässä tilai-suudessa 
torstaina 19.4 Pudasjärven 
seurakuntatalossa. Puhujina 
olivat Muistiluotsin muisti-
asiantuntijat Maarit Lampe-
la ja Paula Ylikulju Oulusta 
sekä terveydenhoitaja Hele-
na Kokko Pudasjärveltä. Pai-
kalla oli lähes 50 asiasta kiin-
nostunutta kuulijaa.

-Muistisairauden ehkäise-
miseksi kaikki voivat teh-

dä jotain. Terveelliset elinta-
vat vaikuttavat ylei-sestikin 
hyvinvointiin. Omilla elin-
tavoilla voi ennaltaehkäis-
tä sairastumista sekä siir-
tää sairastumista. Aivot ovat 
meidän tärkein pääoma. Sii-
hen osakesalkkuun kannat-
taa sijoittaa, opasti Maarit 
Lampela.

Terveydenhoitaja/muis-
tihoitaja Helena Kokko ker-
toi miten muistiasiakkaan 
hoitopolku etenee Pudasjär-
vellä.

-Jos omasta tai läheisen 
muistista alkaa olla todel-
lista huolta, silloin voi ot-
taa yhteyttä muistihoitajaan 
ja varata ajan muistiselvitte-
lyihin.

Helena Kokko kertoi 
haastattelevansa sekä asiak-
kaan että omaisen ja tekee 
muistitestit. Jos näissä ei il-
mene huolta, voidaan jää-
dä seurantalinjalle ja tehdä 
uusintatestit esimerkiksi 2-3 
vuoden kuluttua.

-Jos ilmenee huolta, muis-

Muistisairautta voidaan ehkäistä  
terveellisillä elämäntavoilla

tihoitaja tekee lähetteen ns. 
muistilabroja varten labora-
torioon ja varaa sinne ajan ja 
omainen saa täytettäväksi lä-
heiskyselyn. Näiden jälkeen 
muistihoitaja laittaa asiak-
kaan terveysaseman lääkä-
rin vastaanotolle jonoon.  
Lääkäri arvioi pään kuvan-
tamisen tarpeen ja hän joko 
konsultoi geriatriaa tai lait-
taa lähetteen hänen vastaan-
otolle.

Pudasjärvellä käy geriatri 
Maija-Liisa Seppänen kerran 
kuukaudessa pitämässä vas-
taanottoa.

Jos muistisairaus tode-
taan ja aloitetaan lääkitys, 
muistihoitajan vastaanotol-
le varataan muutaman vii-
kon sisälle aika alkuohjaus-
ta varten. Siinä asiakas saa 
Muistipolku -lehtisen, mi-
hin on kirjattu palveluita, 
joita sairastanut voi tarvi-
ta sairautensa eri vaiheissa.   
Noin kolmen kuukauden 
kuluttua muistihoitaja tekee 
muistitestin ja varaa soitto-
kontrolliin ajan geriatrille tai 
paperikonsultaation.  Jatkos-
sa muistiasiakkaalle on ter-
veyskeskuslääkärin suoritta-
ma vuosikontrolli.

Muistihoitajalle voi myös 
muistisairaan omainen va-
rata ajan muun muassa kes-
kustelua varten. Ko-tihoidon 
piirissä oleville asiakkaille 
kontrollitestit ja hoidon seu-
rannan tekevät kotihoidon 
työntekijät. 

Muistihoitajan yhteystie-
dot: Ajanvaraus arkisin klo 
8-9, puh.  08-5875 6628. (ht)

Muistiasiasta saatiin ajankohtaista tietoa Oulun Seudun 
Muistiyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa.

Muistiasiantuntija Maa-
rit Lampela muistutti, että 
omilla elintavoilla voi ennal-
taehkäistä sairastumista.

Muistiasiantuntija Paula 
Ylikulju Oulusta ja tervey-
denhoitaja Helena Kokko 
Pudasjärveltä.



9PUDASJÄRVI lehti 2.5.2012
nro 18

Lukijan kynästä

Kiitokset kiinnostuksesta Kairan Kuitu Verkko-osuuskunnan 
palveluja kohtaan. Tarkennuksia tosiaan tarvitaan.

Kun asiakas liittyy osuuskuntaan 100 euron maksulla ja tilaa 
näin liittymän, niin seuraava maksu on kuukausimaksu joka läh-
tee juoksemaan sitten kun liittymä toimii.

Kuituvaraus tarkoittaa sitä, että empivä asiakas voi tilata kui-
dun kiinteistöönsä, mutta ei ota heti aktiivista yhteyspalvelua 
käyttöön. Kuitu kaivetaan rakennuksen viereen sopivaan paik-
kaan silloin kun asennusryhmä kaivureineen on ko. kiinteistön 
kohdalla.

Kiinteistökohtaiset hinnat merkitsevät sitä, että kaikilla on 
sama hinta ja että liittymänottaja ei voi myydä yhteyttä naapuri-
kiinteistölle. Omiin kiinteistöihin kuten rantasaunalleen jne yh-
teytensä voi toki laajentaa.

Kuukausimaksu alkaa juosta kun liittymä toimii. Jos liittymä 
avataan niin kuukausimaksu on maksettava. Kuukausimaksu on 
nykyisen ALV:n 23 % mukainen. Sitoutumisaika alkaa siitä kun 
asiakas on vastaanottanut toimivan liittymän. Osuusmaksun saa 
takaisin kokonaisuudessaan jos hanke raukeaa. Osuuskunnas-
ta voi myös erota jolloin osuusmaksu palautetaan sääntöjen 
mukaisesti. Kuukausimaksut seurannevat yleistä hintakehitys-
tä. Koska olemme osuuskunta niin ns. omakustannushinnoittelu 
on johtava toimintatapamme myös hinnoittelussa.

Laajakaistaterveisin
Jari Jussila

Kysymyksiä 
Kairan Kuidulle
Voisiko Kairan Kuitu vähän tarkentaa liittymiseen liittyviä asioi-
ta kansankielellä; Osuusmaksun maksettua, tuleeko muita mak-
suja, ennen kuin työ on valmis? Mitä tarkoittaa ns. kuituvaraus? 
Mitä merkitsee se, että hinnat ovat kiinteistökohtaisia (maksaa-
ko toiselle enemmän kuin toiselle)?

Alkaako kk maksu vasta sitten kun työ on valmis? Entä jos 
ei laita tietokonetta, pitääkö silloinkin maksaa kuukausimaksu? 
Onko kk-maksussa huomioitu alv. korotus?

Lasketaanko sitoutumisaika kaksi vuotta liittymisestä, vai 
valmistumisesta, jolloin se käytännössä olisi viisi vuotta? Saa-
ko osuusmaksun takaisin jos hanke raukeaa, tai viivästyy? Entä 
tulevaisuudessa, nousevatko kuukausimaksut, kun kustannukset 
ym. nousevat (korot, korjaukset ym.)?

Matti kukkarossa kysyy

Vastaukset kysymyksiin

Pudasjärven Jongulta läh-
töisin oleva, nykyisin Kes-
ki-Suomessa asuva, Mikko 
Tiirola sai ystävineen kokea 
seikkailun rikottuaan tupa-
koimattomuusvalansa.

Mikko Tiirola on mar-
raskuussa 2006 antanut 
kotonaan Petäjävedellä 
valaehtoisen lupauksen tu-
pakoimattomuudesta, joka 
tallennettiin ääni- ja kuvatal-
lenteelle. Hän lupasi lopet-
taa tupakoinnin ja määritteli 
itse korvaussummaksi 3000 
euroa, jos sattuisi joskus rik-
komaan valaansa vastaan. 
Myöhemmin Tiirola haki lie-
vennystä valalleen ja poikke-
ustilanteiksi hänelle sallittiin 
tupakkatuotteiden käyttämi-
nen esimerkiksi savusaunan-
vihkimistilaisuuksissa se- 
kä ystävien ja kylänmiehi-
en pyöreitä ikävuosia täyttä-
mistä juhlistavissa tilaisuuk-
sissa.

- Minä Mikko Tiirola lu-
paan ja vakuutan tämän 
miesköörin edessä, kunniani 
ja omantuntoni kautta, ole-
vani Suomen valtakunnan 
luotettava ja uskollinen kan-
salainen ja sanassani pysyvä 
tupakoinnin lopettaja. Tah-
don näin palvella ystäviäni 
ja erityisesti puolisoani re-
hellisesti sekä parhaan ky-
kyni mukaan etsiä ja edistää 
heidän hyötyään ja paras-
taan. Minä tahdon kaikkial-
la ja kaikissa tilanteissa, rau-
han ja sodan aikana lopettaa 
tämän järjettömän tupakoin-
nin ja terveyteni tärvelemi-
sen, vannoi Tiirola valas-
saan, sotilasvalaa mukaillen.

Valaa oli todistamassa 24 

Valapattoudesta Mikko Tiirolalle 3000 euron sakko:

Sakkorahoilla ystävien kanssa 
usean päivän hupireissu

henkilöä, jotka määrättiin 
edunsaajiksi, jotka saisivat 
määritellä mihin sakkorahat 
menevät, jos Tiirola sortuu 
käyttämään tupakkatuottei-
ta. Jaloista ajatuksista huo-
limatta Mikko Tiirola sortui 
sauhutteluun myös näen-
näisesti pätevien tekosyiden 
perusteella, juhlistaessaan 
esimerkiksi kuvitteellis-
ten hahmojen merkkipäiviä, 
kuten Jaska Jokusen synty-
mäpäivää. Täten Tiirolalle 
langetettiin sakko valapat-
toutensa vuoksi.

Edunsaajat määritteli-
vät sakkorahojen käyttökoh-
teeksi sakkokierroksen, jota 
lähti kiertämään edunsaajien 
joukko, joista osalle etuisuus 
oli siirretty. Kierrokselle läh-
dettiin linja-autolla 13.4. Jy-
väskylästä ja matkan varrella 
vierailtiin myös Laukaassa, 
Nivalassa ja Oulaisissa sekä 
Pudasjärvellä, josta Tiirola 
on kotoisin. Matkan varrel-
la vihittiin kuusi savusau-
naa useilla paikkakunnilla ja 
Oulaisissa käytiin ajamassa 
jokamiesluokan ralliautoil-
la. Jussi Hämäläinen, Pudas-
järven kirkkoherran poika, 
voitti jokkiskisan ja Mikko 
Tiirola nousi kolmanneksi 
viimeiseltä sijalta. Tässä vai-
heessa loppuivat Mikon ra-
hat eli 3000 euroa oli käytet-
ty.

Synnyinkunnassa 
monenlaista ohjelmaa
Linja-autolla parikymmen-
päisen joukon Pudasjärven 
torille saapuessa lauantai-
na iltapäivällä Tiirolalle sel-
visi myös suuri huijaus, sillä 
hän oli yli puoli vuotta ollut 
siinä uskossa, että hänen ko-
tonaan viime vuonna oli vie-
raillut Keskustapuolueen 
järjestöpäällikkö. 

Todellisuudessa kyseessä 
oli Paavo Väyrysen vaalibus-
sin kuski. Myös Paavo Väy-
rynen oli huijauksessa muka-
na. Tupakoimattomuusvalan 
tuomarina toiminut Mikael 
Juujärvi kertoo, että Tiirolan 
usko oli tilanteessa kovasti 
koetuksella.

Torilla oli paikallisleh-
dessäkin ilmoitettu kan-
salaisjuhla, jossa oli myös 
ohjelmassa Ison jäynän pal-
jastaminen Mikolle. Pahaksi 

onneksi juuri silloin oli tosi 
kaamea lumituisku, joka se-
koitti jonkin verran toritilai-
suutta.

Torilta siirryttiin tutus-
tumaan Lohilahden Ilma-
rin infrapunasaunaan, joka 
oli varoittavana esimerkkinä 
kuinka alas saunakulttuuri 
voi mennä. Arvioitsijat nau-
roivat yhdessä muiden kans-
sa saunalla isäntäväen läsnä 
ollessa katkeamatta noin mi-
nuutin ajan. 

Sitten oli vuorossa vierai-
lu Mikon kotitilalla Jongun 
Törmälässä, jossa Mikon äiti 
esitteli leikekirjaa Mikos-
ta, mm 13 vuotiaan Mikon 
kirjettä Seppo Kääriäiselle. 

Myöhemmällä illalla saavut-
tiin Jongun lataamoon (Jon-
gun entinen koulu), jossa 
sauna oli lämpimänä ja suo-
ritettiin huomista varten sa-
vusaunan vihkimisen har-
joittelu savusaunalla. 

Sunnuntaina oli herätys 
ja aamutoimien jälkeen lähtö 
Puhokselle vihkimään Ant-
ti Lehdon savusauna. Todet-
tiin, että kyseessä oli paras 
sauna mitä tavattu tällä mat-
kalla. Illalla oli vielä vierai-
lu Lumijoella ja sieltä puolen 
yön jälkeen paluu Jyväsky-
lään. 

Heimo Turunen
 

Pudasjärven torilla luovutettiin Tiirolalle pokaali urhool-
lisuudesta, että on kestänyt kaiken, mitä on liittynyt tu-
pakkalakon seurauksiin. Lisäksi Mikolle luovutettiin ”kur-
re orava” KOP pankin nostalginen viiri.

Pudasjärvisyntyinen Markku Niemikorpi lukee Antti Leh-
don saunan terassilla saunan vihkiäisrunoa. Pellavainen 
saunatakki päällä Antti Lehto vasemmalla. Ismo Permi-
kangas toimi avustajana eli erityistehtävässään sivun 
kääntäjänä. Huopahattu päässä ja nilkkoihin saakka ulot-
tuvassa flannellipaita päällä saunojen vihkiäisten sere-
moniamestari Mikko Tiirola oikealla.

Mikko Tiirola esittelee mat-
kakassaa, kun tupakkalak-
ko ei pitänyt.

Vihkiäisseremoniaan kuului myös saunatontun lepyttely. 
Antti Lehto lepytyskierroksella, joka tehdään kolme ker-
taa sauna vastapäivään kiertäen. Sauna nimettiin vihki-
äistilaisuudessa Myrskyläksi. 

Mikko Tiirolan syntymäkodin olohuoneessa kuunnellaan 
Mikon äidin luentoa leikekirjasta.

Mikko vihki kuusi eri sau-
naa l3 päivä kestävän ret-
ken aikana.

Onko varastosi hyllyt notkollaan tavaraa?
Moottorisahoja, muttereita, vaatteita, astioita, 
pikkuautoja, polkupyöriä ja ties mitä muuta?

TULE MYYMÄÄN TAI VAIHTAMAAN 
YLIMÄÄRÄISET TAVARASI

PERÄKÄRRYKIRPPIKSELLE
TORILLE

lauantaina 19.5. KLO 10-15

Sateen sattuessa siirrämme kirpputorin seuraavalle viikonlopulle.

Myytipaikat maksuttomia. Käytössä yksi parkkiruutu.
Myy tavarasi peräkärrystä tai auton peräkontista.

Paikalla myös taimien vaihtopiste

Myynnissä kahvia, lättyjä, makkaraa!

Tervetuloa joukolla mukaan!

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!

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

Ilmoittautumiset Katrille 040 577 9645 tai Annelle 041 506 0738
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Oulunkaari ja Elisa järjestä-
vät Pudasjärven terveysase-
malla tiistaina 8. toukokuuta 
kello 15-17.30 tapahtuman, 
jossa kuntalaiset voivat tu-
tustua uuteen internetis-
sä toimivaan Oulunkaaren 
Omahoitoon. Tapahtumas-
sa on mukana myös Elisan 
edustaja, joka asentaa kun-
talaisten kännyköihin ilmai-
seksi kätevän mobiilivar-
menteen, jonka avulla voi 
kirjautua Omahoidon lisäksi 
moniin muihin tunnistautu-
mista vaativiin palveluihin. 
Tapahtumassa on kahvi-
tarjoilu sekä arvonta, jon-
ka pääpalkintona on Nokian 
Lumia-kännykkä.

Www.oulunkaarenoma-

Omahoito-tapahtuma 
terveysasemalla: 

Kännykkään oma 
mobiilivarmenne

hoito.com-sivusto mah-
dollistaa terveyspalvelujen 
käyttämisen ajasta ja paikas-
ta riippumatta. Palvelua voi 
käyttää miltä vain tietoko-
neelta, jossa on nettiyhteys. 

Netin kautta voi varata 
laboratorioajan, jos sähköi-
nen lähete on jo valmiina. 
Myöhemmin tänä vuonna 
ajanvarauspalvelua laajen-
netaan myös neuvolakäyn-
teihin ja hammashoitola-ai-
koihin. Palvelua kehitetään 
koko ajan. Tulevaisuudes-
sa kuntalaiset voivat katsoa 
palvelusta myös omat labo-
ratoriovastauksensa.

Oulunkaari tiedotus

Pudasjärven Yrittäjien kevät-
kokous pidettiin perjantai-
na 20.4 Hotelli Iso-Syötteellä. 
Mukana oli parikymmentä 
yrittäjää, myös hyvä osallis-
tumismäärä Syötteen alueen 
yrittäjistä. Pohjois-Pohjan-
maan yrittäjien varapuheen-
johtaja Hannu Kivelä Tai-
valkoskelta toi aluejärjestön 
terveiset. Hän innosti yrittä-
jiä lähtemään suurella jou-
kolla ensi lokakuussa Valta-
kunnallisille Yrittäjäpäiville, 
jotka ovat Oulussa. Samalla 

Pudasjärven Yrittäjillä 40-vuotisjuhlavuosi:
Marko Lämsä
esiintyjänä Pudasjärven markkinoilla

sovittiin, että Taivalkosken ja 
Pudasjärven Yrittäjien yhtey-
denpitämistä jatketaan ja py-
ritään järjestämään yhteinen 
kokoontuminen loppukesäl-
lä tai alkusyksystä. 

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Heikki Parkkila 
toivoi Pudasjärven kaupun-
gin päätöksen tekemises-
sä tulevan käytäntöön yri-
tysvaikutusten arvioiminen. 
Monet kunnat ovat ottaneet 
sen käyttöön ja siitä on kuu-
lunut hyviä kokemuksia. 

Parkkila kertoi myös kau-
punginhallituksen ja yrittä-
jäyhdistyksen hallituksen 
yhteisestä kokoontumises-
ta, josta on alustavasti sovit-
tu tälle vuodelle. 

Yrittäjien toimintakerto-
muksessa oli kirjattu run-
saasti toimintaa ja tapahtu-
mia. Heinäkuussa vietettiin 
30-vuotisjuhlamarkkinat, 
joka kokosi edellisvuosien ta-
paan yli 100 markkinamyy-
jää ja runsaasti yleisöä. Tänä 
vuonna markkinat järjeste-

tään 6-7.7. Esiintyjäksi on tu-
lossa tangokuningas Marko 
Lämsä. Perinteisen hirsiaitan 
sijaan yrittäjien arvontavoit-
tona on tänä vuonna hyvin 
varusteltu grillikota. 

Tänä vuonna Pudasjär-
ven Yrittäjät täyttää 40 vuot-
ta. Juhlaa vietetään ensi syk-
synä. 

Pudasjärven Yrittäjissä on 
tällä hetkellä reilut 130 jäsen-
tä. Lähiajan tavoitteena on jä-
senmäärän lisääntyminen 150 
jäseneen. (ht)

Kevätkokouksen osallistujat kokoontuivat kokouksen lopuksi yhteiseen kuvaan.
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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

Mariborissa Sloveniassa 20.-
22.4. pidetyissä 27. ITF Taek-
won-Don EM-kisoissa Julia 
Pätsi jatkoi menestyksek-
käästi kisauraansa. Kisoi-
hin osallistui kilpailijoita 28 
maasta. Suomen maajouk-
kueen saalis kisoista oli kuu-
si mitalia henkilökohtaisissa 
lajeissa. Kaikki mitalit tuli-
vat naiskilpailijoille, viisi se-
nioreille ja yksi juniorille.

Aiempina vuosina nuor-
ten sarjassa kilpaillut Julia 
oli jo saavuttanut MM- ja 
EM-hopeaa sekä EM-prons-
sin. Nyt ensimmäisissä ai-
kuisten arvokisoissaan hän 
saavutti EM-pronssin eri-

Julia Pätsille EM-pronssia Sloveniasta
koistekniikoissa. 

Perjantaiaamuna alka-
neissa kisoissa Julian en-
simmäisenä lajina oli eri-
koistekniikat. Ensimmäinen 
tekniikka hyppyetupotku 
sujui totutun mainiosti. Sii-
tä tuli täydet kaksi pistettä. 
Toisena tekniikkana oli hyp-
pykiertopotku, josta hieman 
yllättäen heltisi vain yksi 
piste. Kovin pienelle alueel-
le sijoitetut kilpailutelineet 
eivät mahdollistaneet totu-
tunlaista kiertävää vauhdin-
ottoa. Niinpä potkuun ei tul-
lut riittävää voimaa ja niin 
oli tyytyminen yhteen pis-
teeseen. Viimeisenä tekniik-

kana esteen yli hyppysivu-
potku sujui jälleen hienosti 
ja tältä telineeltä tuli jälleen 
täydet kaksi pistettä. Pis-
teen menetys kakkostelineel-
tä aiheutti kuitenkin sen, et-
tei Julia tällä kertaa päässyt 
karsimaan kirkkaimmista 
mitaleista. Kullan nappasi 
venäläinen ja hopea matka-
si Puolaan. Ensimmäinen ai-
kuisten sarjan arvokisamitali 
oli kuitenkin saavutettu heti 
kisojen avauslajissa.

Heti kisasuorituksen-
sa päätyttyä Julian oli kui-
tenkin siirryttävä eri kehäl-
le, jossa alkoi saman tien 
naisten 1. dan liikesarjakil-

pailu. Julia selvitti alkukier-
rokset varmoin ottein. Mita-
liottelut olivat yhden voiton 
päässä. Vastustajaksi tähän 
”puolivälierään” oli selvin-
nyt espanjalainen hallitseva 
kaksinkertainen Euroopan 
mestari. Julia onnistui liike-
sarjassaan virheettömästi ja 
kilpailu oli tosi tasainen. Jän-
nittävän odotuksen jälkeen 
päätuomari näytti voittajaksi 
espanjalaisen tuomariäänin 
3-2. Julian eteneminen päät-
tyi siihen ja espanjalainen 
jatkoi aina finaaliin saakka 
voittaen senkin ja siten kol-
mannen Euroopan mesta-
ruutensa.  

Viimeisenä kisapäivä-
nä sunnuntaina ohjelmas-
sa oli joukkueottelut. Julia 
oli mukana naisten ottelu-
joukkueessa, joka sai ensim-
mäisenä vastaansa kovan 
Ruotsin joukkueen. Neljän 
ottelun jälkeen tilanne oli ta-
san 2-2.  Ratkaisevaan vii-
denteen otteluun Pekka Va-
ris valitsi kehään nuoren 
Julia Pätsin. Julia kiitti pää-
valmentajan luottamuksesta 
ja taisteli hienosti kokenut-
ta ruotsalaista vastaan. Hy-
västä taistelusta huolimatta 
Ruotsin tyttö käänsi ottelun 
voitokseen. Ruotsi eteni voi-
toin 3-2 jatkoon voittaen vie-
lä Saksan ja saavuttaen näin 
pronssimitalit.

Kokonaisuutena Julian 
menestystä ensimmäisissä 
aikuisten EM-kisoissa voi-
daan pitää hienona. Aikuis-
ten sarjan arvokisamitali 
erikoistekniikkojen huippu-
kovassa kilpailussa on upea 
saavutus.  Liikesarjakilpai-
lussa mitali oli myös hyvin 
lähellä. Eri alkusarjakaavi-
olla tie jopa loppuotteluun 
olisi ollut hyvinkin mahdol-
linen tai ainakin helpom-
pi. Kisat osoittivat kuitenkin 
sen, että huippukunnossa 
kaiken onnistuessa nappiin 
mahdollisuudet ovat ole-
massa myös siihen kaikkein 
kirkkaimpaan mitaliin. Ju-

lian mottona ITF Taekwon-
Don maajoukkuesittelyssä 
onkin: ”Mitään ei voi saavut-
taa jos ei tohi yrittää.”

Seuraavina isoina kisoina 
Julialla onkin tähtäimessä lo-
kakuussa Brightonissa Eng-
lannissa pidettävä World 
Cup ja MM-kisat Espanjas-
sa kesällä 2013. Avoimena 
kysymyksenä on kuitenkin 
tällä hetkellä ylioppilastut-
kinnon jälkeinen opiskelu-
paikka ja sen myötä tulevien 
vuosien harjoittelumahdolli-
suudet.  

Juha Pätsi

Pudasjärven Urheilijoiden kevätkauden päätöstilaisuu-
dessa siniasuinen Julia Pätsi Taekwon-Don ottelunäytök-
sessä harjoituskaverinsa Marjaana Sahlmanin kanssa. 
Tuomarina Karim Kanji. Kuva Heimo Turunen.

Julia Pätsi hyppäämässä esteen yli valmiina pamauttamaan hyppysivupotkunsa maali-
telineeseen. Kuva Matti Miinala.
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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

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

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

 • 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 

E-tytöt nappasivat pronssia
E-tyttöjen lentopallon tii-
kerisarjan pohjoisen alueen 
lopputurnaus pelattiin lau-
antaina 21.4 Oulunsalossa. 
Pudasjärven E-tyttöjen jouk-
kue sijoittui turnauksessa 
hienosti kolmanneksi.

Turnaus pelattiin kah-
dessa kolmen joukkueen al-
kulohkossa. Pudasjärven 
E-tytöt voittivat omassa loh-
kossaan molemmat vastusta-
jansa (Suomussalmen Tiike-
rit ja Leijonat) ja varmistivat 
tiensä neljän parhaan jouk-
koon voittamalla oman loh-
kon. Toisessa lohkossa voit-
tajaksi selvisi Oulunsalo ja 
kakkoseksi Lapin Sudet Iva-
losta. Tämä tarkoitti sitä, että 
välierävastustajaksi tuli toi-
sen lohkon kakkonen eli La-
pin Sudet. Tiikerihuutomme 
eivät tällä kertaa auttaneet 
vaan sudet veivät pelin vä-
rikkäiden vaiheiden jälkeen 
erin 1-2. Ensimmäisessä eräs-
sä vastustaja onnistui puo-

lustuspelissään erinomai-
sesti ja sai käännettyä monet 
tiukat pallorallit edukseen. 
Erävoitto Lapin Susille 17-25. 
Toisessa erässä meidän tytöt 
tarkensivat hyökkäyspeliään 
ja  pelasivat turnauksen par-
haan erän ja susilauma py-
syi kiltisti komennossa erän 
loppuun saakka. Erävoitto 
meille pistein 25-19. Ratkai-
suerä alkoi meidän kannalta 
huonosti kun vastustaja pää-
si 4-0 johtoon hyvien syöttö-
jen ansioista. Peli eteni erän 
alun jälkeen melko tasaisesti 
mutta emme saaneet kurot-
tua pistejohtoa enää kiinni 
vaan hävisimme erän pistein 
12-15. Erä ja koko ottelu siis 
Lapin tytöille. 

Välierätappio tarkoitti 
sitä, että kultahaaveet täytyi 
jättää tuleville vuosille. Ty-
töt päättivät kuitenkin, että 
ilman mitalia ei kotiin läh-
detä. Pronssipelissä saimme 
vastaamme alkulohkon en-

simmäisen vastustajan Suo-
mussalmen Tiikerit. Alku-
lohkossa voitto Tiikereistä 
tuli melko helposti, mutta 
pronssipelissä tyttömme sai-
vat tosissaan taistella hiipi-
vää turnausväsymystä vas-
taan, että voitto heltiäisi. 
Suomussalmen Tiikerit pe-
lasivat ensimmäisessä erässä 
uhrautuvasti, mutta meidän 
tytöt kuitenkin hallitsivat 
erää ja veivät sen pistein 26-
24. Toinen erä hoitui jo hel-
pommin (25-21) ja koko ot-
telu erin 2-0. Pronssimitalit 
kaulassa oli mukava lähteä 
kotimatkalle ja suunnata kat-
seet kohti tulevaa kesää.

Kiitoksia kaikille pelaa-
jille ja pelaajien vanhem-
mille yhteistyöstä kuluneen 
kauden aikana! Ja Markul-
le tsemppiä uuden kaivinko-
neen ohjaimiin…

Mikko Raappana
Kuvassa ylhäältä vasemmalta alkaen: Johanna Pesonen, Milla Pesälä, Marjo Ojala, 
Tanja Lasanen ja alh. vas. Sonja Raappana, Essi Pätsi, Siiri Poropudas sekä valmen-
taja Mikko Raappana
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATAAN

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

OSTETAAN
Livojokivarresta kesämökki-
tontti tai kesämökki. Tontin 
koko 1000-3000 neliömetriä. 
Puh. 040 837 3023

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

Vene Terhi 440 + moottori Yama-
ha 8 hv. Olleet käytössä 5 h. Puh 
0500 935 425 

Ilmastoitu Volvo V70 2.5 B vm. 
1999. aj.327 000. Seuraava 
kats. 1/2013. Hp. 3250/tarjous. 
Puh. 050 382 8238

18” kitkarenkaat, 50€. 0440 923 
946

Toyota corolla vm.89, 1.6 ko-
neella. Ajettu 270t, 2 renkaat, 
soitin. Hp. 550€. 044 9148 508

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

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

Halutaan vuokrata asunto-
vaunu pariksi viikoksi alkaen 
25.6.2012. Puh. 0400 282 406.

Kyläkuhinoita on pidet-
ty maaliskuun ja huhtikuun 
aikana eri puolilla kaupun-
kimme laajaa aluetta. Maalis-
kuun loppupuolella kuhinat 
järjestettiin Asmuntin Reeta-
lassa, joka toimii paikallisen 
metsästysseuran majana ja 
jossa on myös Ranuan kan-
salaisopiston toimintaa.

Maaliskuussa järjestettiin 
myös Jongun alueen kuhinat 
Paukkerinharjun kylätalol-
la sekä huhtikuussa Kuren 
kylätalolla ja Hirvaskosken 
koululla.

Kuhinoissa on erityisesti 
nostettu kevään aikana tee-

Kyläkuhinoita eri kylillä

moiksi valokuitulaajakaista 
sekä kalastusmatkailun ke-
hittäminen Pudasjärven ve-
sistöalueilla. Tehokkaampi 
laajakaista on nykypäivää 
jo kymmenissä kunnissa eri 
puolilla Suomea. Laajakais-
tan tavoitteena Pudasjärvel-
lä on esimerkiksi lisätä ver-
kon toimintavarmuutta, 
yhteyksiä ja palveluita sekä 
mahdollistaa kaikkien lait-
teiden käytön ja nopean tie-
donsiirron, jolloin kaikki 
uusimmat verkon mahdol-
lisuudet ovat käytettävissä 
nykyistä laajemmin. Kalas-
tusmatkailun kehittämiseen 

liittyen toiminnassa oleva 
Kalamatkalle –hanke on tii-
vistänyt osakaskuntien ja eri 
tahojen yhteistoimintaa, jon-
ka tarkoitus on koota yhteen 
kalamatkailuun liittyviä yri-
tyksiä ja toimijoita ja näin 
muodostaa yhdessä erilaisia 
kalamatkapaketteja matkai-
lijoille.

Lisäksi kyläläiset ovat 
nostaneet kyläkuhinoissa 
esille heitä koskevia oman 
kylän ajankohtaisia asioita, 
joista on voitu keskustella 
yleisellä tasolla kaikkien kes-
ken. Suurimpina ongelmina 
kylillä on koettu erilaisten 
palveluiden puute sekä toi-
mijoiden vähyys. Kylät ovat 
myös kiinnostuneita teke-
mään enemmän yhteistyötä 
käytännön tasolla kaupun-
gin kanssa.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko –hanke

Kuren kylätalolla kuulijoita.

Hirvaskosken koululla tilaisuuden osallistujia.

Kansalaisopiston näyttelyn arpajaiset

Kansalaisopiston kevätnäyttelyn arvontavoittoja arpo-
massa Liisa Pöllänen, Liisa Asikkala ja Ritva Viio.

Kansalaisopiston taide- ja 
taitoaineiden näyttely kirjas-
tossa päättyi pe 27.4. Näyt-
telyssä arpalipukkeen täyt-
täneitä kävijöitä oli reilut 
kaksisataa, tarkemmin 212. 
Arvonnassa olleet tuotteet 
olivat kansalaisopiston op-
pilaiden tekemiä töitä.

Arpaonni suosi seuraavia 
henkilöitä: Liisa Heikkilä, 
Ensio Koivula, Johanna Ris-
sanen, Leena Vainio, Mrja 
Tiitta, Eemeli Kantoniemi ja 
Saara Pähtilä. 

Voitot voi käydä kirjastol-
ta. Onnea voittajille! (s-lt)

Kesärenkaat 185/70 R13, Mit-
sun vanteet hp 150 €. Lasten 
mönkijä 2 v. vanha. P. 040 846 
2497.

Käyttämättömät rullaluistimet. 
Koko 38. Ranne- ja polvisuojat. 
Puh. 040 709 4583.

VUOKRATTAVANA

Uusi, valmistunut 60 neliön 
huoneisto Pudasjärven keskus-
ta, paritalo. 600 e +vesi + säh-
kö / kk. Vuokratakuu etukäteen. 
2 h + k + autokatos +varasto. 
Heti vapaa. Laadukas varus-
tus. Soita 040-57 60 286 

SEKALAISTA
Hae pois ILMAISEKSI 520 lit-
ran pakastinarkku! puh.0400-
251638
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Kirkkomusiikkinäytelmä 
40 päivää 

Käsikirjoitus Terttu Puurunen
Musiikki Keijo Piirainen

Ohjaus Pirkko Polvi
Lavastus Kari Tykkyläinen

Puvut Marja-Leena Tykkyläinen
Esitykset Pudasjärven seurakuntakodissa

pe 4.5. klo 19, la 5.5. klo 16 ja  su 6.5. klo 14.
Käsiohjelma 5€

Hyvän Olon Messut
12.5.2012 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-15

Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä.

LC Pudasjärvi/Hilimat

Hyvän Olon Messuilla esiintyvät
pudasjärveläiset taitajat

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

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.
Perinteinen peltilehmänäyttely: Su 1.4.-2.5. Pudikissa. Nokialta kotoisin 
olevan, nykyisin kuusamolaistuneen ITE-taiteilijan Esa Leppäsen kierrätysmateri-
aaleista valmistettujen teosten näyttely
Luonnossa -Paula Jakunahon valokuvanäyttely Syötteen Luontokeskuksessa 
1.5.-29.6.
Kirkkomusiikkinäytelmä 40 päivää Pudasjärven seurakuntakodissa Pe 4.5. 
klo 19, La 5.5. klo 16, Su 6.5. klo 14. 
Kurenkosken tanssit: 5.5 esiintyy Tanssiorkesteri Maximus, 12.5 Jore Siltala, 
18.5 Chanel Four, 19.5 Naseva,  26.5 Harri & Coronet, 2.6 Pohjois-Suomen 
karaoke-kilpailut.
möykkälässä tanssit Puhoksella. La 19.5. klo 21 es. Tukkijätkät. La 26.5. klo 21 
es. Siluetti&Miia Mäkelä.
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/

Perjantai 4.5.

auki 24-04

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

PuBISSA KARAOKe

Winttia´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme

Aukioloajat
ma-ti  15-21 
ke  15-01
to  15-22  
pe  11-04
la  12-04 
su  12-18

Lippu 4€
sis. ep.

Tanssiorkesteri
Lauantai 5.5.

mAXImuS

PuBISSA KARAOKe Lippu 4€ sis. ep.

Tervetuloa viihtymään

12.5. Jore Siltala 
18.5. Chanel Four  
19.5. Naseva lippu 
26.5. Harri & Coronet 
2.6. Pohjois-Suomen karaoke-kilpailut

TULOSSA

Lippu 2€ sis. ep.

Lippu 12€
sis. ep.

 

Huippunopea
laajakaistaverkkohanke etenee
Kairan Kuitu Verkko-osuuskunta rakentaa huippunopean 
100 Mbit/s valokuituverkon Pudasjärven alueelle. Osuus-
kunta jätti hanke-ehdotuksensa Pohjois-Pohjanmaan liitol-
le perjantaina 27.4. Tavoitteena on rakentaa verkko koko pi-
täjän alueelle kolmessa vuodessa valtion tuella kansallisen 
Laajakaista 2015 – hankkeen nimissä. Valtion tuki kohdis-
tuu haja-asutusalueelle, HARVA-alueelle, jossa on noin 1400 
asuttua taloutta ja yli 3000 vapaa-ajan asuntoa. Valokuitutek-
niikalla toteutettavaa runkoverkkoa rakennetaan noin 700 
km ja liittymäkaapelointia lähes 500 km. Osa liittymistä voi-
daan toteuttaa myös suorilla nopeilla radiolinkeillä.

Maakuntaliiton lausunnon jälkeen hanke tulee Pudas-
järven kaupungin käsittelyyn (näillä näkymin kaupunginval-
tuuston kokoukseen toukokuussa). Jos se on myönteinen, 
niin seuraava instanssi on viestintävirasto, joka määritte-
lee hankkeen EU:n ja valtion rahoituksen tukitason. Julki-
nen tuki hankkeelle voi olla 66 prosenttia. Ratkaisevan tär-
keä osuus on pankilla, joka rahoittaa 34 prosenttia hanketta 
pitkäaikaisella rahoituksella. Rakennusaikainen rahoitus on 
myös saatava järjestettyä, koska valtion rahoitus tulee vas-
ta jälkikäteen ”kuitteja vastaan”. Realistisena tavoitteena on 
päästä johdon kaivutyöhön Kouvalta alkaen tulevan kesän 
aikana ja saada ennen seuraavia pakkasia kaivutyöt hyvään 
vauhtiin. Kairan Kuitu osuuskuntaan on liittynyt jo muka-
vasti jäseniä ja lisäliittyjiä toivotaan koko ajan. Liittymismak-
su on 100 euroa. 

Valokuitutekniikka on aivan ylivoimainen tiedonsiirtota-
pa. Yhteiskuntamme tiedot siirtyvät valokuituverkkoja pitkin 
ja esimerkiksi kännykkämastot syötetään valokuituverkko-
jen kautta. Valokuitukaapelia tehdään myös Suomessa, Ou-
lussa ja muukin tähän tekniikkaan liittyvä ”kylmä” tekniikka 
on saatavana kotimaisena tuotantona. 

Hankkeen kotimaisuusaste on korkea eli lähes 95 pro-
senttia. Suurin kustannus on kaivutyö joka muodostaa pää-
osan kustannuksista. Tässä on haaste paikkakunnan yrittäjil-
le virittää osaaminen ja kalusto kilpailukykyiseen kuntoon 
sillä on tarjolla noin 10 miljoonan euron urakat Pudasjär-
ven alueella.

HARVA-alueen palvelujen järjestäminen ja sivukylien elin-
voimaisina pitäminen ovat tärkeimmät syyt nopean ja häiri-
öttömän tietoliikenneverkon toteuttamiseen. Valtion, kunti-
en ja muiden palvelutarjoajien palvelut siirtyvät verkkoon 
kovaa vauhtia ja niiden kehittäminen on kovassa myötätuu-
lessa. Palvelut toimivat ajasta ja paikasta riippumatta, vaikka 
varsinainen palvelutuottajan konttori olisi kaukanakin. Kont-
tori tulee kotiin. Nopea tietoliikenneverkko joka talouteen 
on aivan välttämätön - kuten sähkö ja vesi. 

Jari Jussila, 
Kairan Kuitu Verkko-osuuskunta, 
jari.jussila@pudasjarvi.fi
www.kairankuitu.fi

Luonnossa –Paula Jakunahon 
valokuvanäyttely

Tässä näyttelyssä meret, 
metsät, tunturit ja joet pääse-
vät esille. Mukana on myös 
joitain lintuaiheisia kuvia. 
-Luonto on kiehtova kuvaus-
kohde.  Kuvissa on muka-
na myös taiteellista ja abst-
raktia otetta, joten osa niistä 
on leikkisiä kuvia luonnos-
sa liikkujalle. Näyttelyssä 
on myös muutamia yksityis-
kohtia luonnon ihmeellisyy-
destä, Jakunaho kertoo.

Näyttelyn järjestää Fo-
toclub Pixeli/Paula Jakun-
aho. Fotoclub Pixeli kuvaa 
luontoa, rakennettua mai-

semaa, ihmisiä ja asetelmia. 
Valokuvien lisäksi näyt-
telyissä on toisinaan esil-
lä myös muuta taidetta. Fo-
toclub Pixeli järjestää useita 
näyttelyitä vuosittain.  

Näyttely on esillä 1.5.–
29.6. Syötteen luontokes-
kuksessa. Luontokeskus on 
avoinna 21.6. saakka tiistais-
ta-lauantaihin klo 10–16 ja 
sen jälkeen joka päivä klo10-
17. 

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Saara Airaksinen

Kuoret jäivät

Syötteen luontokes-
kuksessa avataan va-
punpäivänä 1.5. Paula 
Jakunahon valokuva-
näyttely ”Luonnossa”. 
Näyttely esittelee Suo-
men luontoa rannikol-
ta sisämaahan ja ete-
lästä pohjoiseen. Esillä 
olevat valokuvat ker-
tovat luonnosta syk-
syn, talven, kevään ja 
kesän värein. 

Luonnossa –
Paula Jakunahon
valokuvanäyttely

Kuoret jäivät

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh 040 548 7169.

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 6.5. klo 11 Ritva Himanka
Su13.5. klo 11 Aila Pyörälä&tiimi

Tulevaa: Eija Merilä lokakuussa

Pudasjärven seurakunnas-
sa on harjoiteltu kevään ai-
kana kirkkomusiikkinäytel-
mää ”Neljäkymmentä 
päivää” esityskuntoon. Edel-
lisen kerran näytelmää esi-
tettiin vuonna 2005 Kirkko-
päivillä Oulussa ja vuonna 
2003 Pudasjärvellä. Tämän 
kevään esityksessä on mu-
kana runsaasti uusia kas-
voja mutta myös aikaisem-
pia näyttelijöitä on mukana 
mm. Jeesuksen osaa näytte-
levä Keijo Piirainen ja Pieta-
rin osassa Alpo Laakkonen. 

”Neljäkymmentä päivää” 
– epäilystä iloon

Heillä kummallakin on run-
saasti laulettavia vuorosano-
ja, samoin kuin epäilevällä 
Tuomaalla, Markku Kemp-
paisella, joka on mukana uu-
tena. Uusina näyttelijöinä on 
myös maahanmuuttajia.

Näytelmän ensimmäinen 
esitys on tämän viikon per-
jantaina 4.5 klo 19 seurakun-
takeskuksessa. Esityksiä on 
myös lauantaina 5.5 klo 16 ja 
sunnuntaina 6.5 klo 14.

Heimo Turunen

Opetuslapset ovat saapuneet Galileaan, jossa lupauksen 
mukaan tapaavat ylösnousseen Jeesuksen.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

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

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

Pudasjärven kaupunki tiedottaa

ESIKOULULAISTEN JA 1-LUOKKALAISTEN TUTUSTUMISPÄIVÄT

Kurenalan koulu pe 4.5.2012 klo 11.00 - 13.00 (vain esikoululaiset)
Lakarin koulu pe 4.5.2012 klo 11.00 - 13.00
Aittojärven koulu ti 8.5.2012 klo 9.00 - 12.45 Pietarilassa
Hirvaskosken koulu ma 7.5.2012 klo 8.30 - 12.30
Kipinän koulu to 10.5.2012klo 9.30 - 11.00
Sarakylän koulu to 3.5.2012 klo 9.00 - 12.45
Syötteen koulu ti 22.5.2012klo 8.30 - 12.30

Mahdollisesta erityisruokavaliosta tulee ilmoittaa ao. koulun keittiölle.

Koulujen yhteystiedot:
Kurenalan koulu, Rimmintie 1, puh. 040 - 511 9189, keittiö 040 - 826 645
Lakarin koulu, Postimiehentie 1, puh. 0400 - 698 551, keittiö 040 - 826 6466
Aittojärven koulu, Ritolantie 19/Pietarila, puh. 040 - 826 6467
Hirvaskosken koulu, Jussintie 10, puh. 040 - 826 6470
Kipinän koulu, Syväojantie 280, puh. 040 - 826 6471
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, puh. 040 - 826 6476
Syötteen koulu, Syötekeskuksentie 126, puh. 040 - 739 3574

henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

KIRJASTO
on suljettu to 3.5.2012

Oulun seudun keliakiayhdistys 

Keliakiainfo
to 10.5. klo 17.30 
isosali Pudasjärven Palvelukeskus

Paikalla yhdistyksen puheenjohtaja Anne Kangas, hallituksen jäsen Ris-
to Hernetkoski, Keliakialiiton aluevastaava Minnaleena Ollanketo sekä 
paikallisia jäseniä. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa! 

Pudasjärven terveysasemalla
ti 8.5. kello 15-17.30

Omahoito-
Roadshow

Voita Nokian
Lumia-kännykkä!

Kaikkien pudasjärviläisten yhteisen tapahtuman järjestävät

Tutustu Oulunkaaren

Omahoitoon!

Saat kännykkääsi Elisan

mobiilivarmenteen!

Palkintoja, kahvitarjoilu

Pamin Pudasjärven os. 208 
kevätkokouksessa sunnun-
taina 29.4 Puikkarissa käsi-
teltiin normaalit kevätko-
kousasiat, toimintakertomus 
ja tilikertomus sekä toimin-
nantarkastajien lausunto. 

Toimintakertomuksessa 
kerrottiin viikko 4 tapahtu-
masta, jossa toimitsija Mar-
ketta Mattila Oulun toi-
mistolta ja Marjo Haanela 
osastostamme kiersivät työ-
paikoilla, järjestettiin teatte-
riretki Ouluun kaupungin-
teatteriin Kaaos-esitykseen, 
osasto maksoi jäsenille uin-
nin tai kuntosalin 15 kertaa 
vuodessa, perustettiin omat 
sivut Facebookiin ja järjestet-
tiin pikkujoulu Holiday In-
nissä Oulussa. Osastopäiville 
Kemiin ja suunnittelupäiville 
Hotelli Pyhätunturilla osal-
listuivat Anja Siltakoski ja 
Maritta Koivula. Sääntömää-
räiset kevät- ja syyskokouk-
set pidettiin sekä kolme joh-
tokunnan kokousta. 

Toimitsija Mervi Viere-
lä Pamin Oulun toimistos-
ta kertoi kevätkokoukses-
sa ajankohtaisista asioista. 
Suunniteltiin ulkoilupäi-
vän järjestämistä toukokuun 
puolen välin jälkeen Kunnon 
majalla Kivarijärven rannal-
la. Päivän ohjelmaan kuu-
luu saunomismahdollisuus, 
pieniä kilpailuja, makkaran-
paistoa, muurinpohjalätty-
jen paistoa ja arvontaa. Tilai-
suus on tarkoitettu jäsenille 
perheineen. 

Inkeri Tuomivaara
sihteeri

Pamilla 
monipuolista 
toimintaa

Suomen hallitus puhuu pää-
ministeri Kataisen johdol-
la kauniisti kotimaisen ruo-
antuotannon merkityksestä. 
Hallituksen käytännön teot 
ovat kuitenkin jotain aivan 
muuta. Maatalouden rahoi-
tusta leikataan jatkuvasti 
rankalla kädellä samalla kun 
maatalouden kustannusra-
sitteita lisätään mm. ympä-
ristövaatimusten järjettömäl-
lä tiukentumisella. Tämän 
linjan on muututtava! 

Tulevaisuudessa tarvi-
taan enemmän markkinatu-
loja. Tämän takia tulisi kiin-
nittää enemmän huomiota 
markkinoiden ja elintarvi-
keketjun toimivuuteen. Hal-
litukselta tarvitaan nyt bud-
jettiriihen leikkausten tilalle 
tekoja viljelijöiden markki-

na-aseman parantamiseksi.
Maatalouden ympäristö-

velvoitteiden ja -maksujen 
lisääminen tässä tilantees-
sa lisäävät kestämättömästi 
ruoantuotannon kustannus-
rasitetta. Ei ole oikein, että 
uusi navetta rinnastetaan 
ympäristölupamaksujen 
osalta lähes ydinvoimalan 
kaltaiseksi. Kohtuuttoman 
pitkiksi venyvillä lupapro-
sessien käsittelyajoilla ja ym-
päristönsuojelun näkökul-
mastakin käsittämättömillä 
metrimääräyksillä on onnis-
tuttu nakertamaan tuottaji-
en halua kehittää kotimaista 
maataloustuotantoa kysyn-
tää vastaavaksi. Hallituksen 
tuleekin viipymättä korja-
ta hallinnolliset esteet muu-
ten tulilinjalla ei ole pelkäs-

tään kotimainen turvallinen 
ja puhdas ruoka vaan myös 
koko elintarvikealan yli 300 
000 suomalaisen tulevaisuu-
den työt.

Markkinatulojen kasvat-
taminen on ainoa kestävä 
tapa turvata kotimainen ruo-
antuotanto pitkässä juoksus-
sa. Elintarvikemarkkinoiden 
toimivuus jättää kuitenkin 
paljon parantamisen varaa. 
Keskittynyt vähittäiskauppa 
on viime vuosina pystynyt 
kasvattamaan merkittäväs-
ti omaa osuutta elintarvike-
markkinoiden rahavirroista. 
Samaan aikaan niin jalosta-
va teollisuus kuin alkutuo-
tanto kamppailee kannatta-
vuusongelmien kanssa. 

MTK-Pohjois-Suomen kevätkokous 27.4 Kajaani julkilausuma:

Ei juhlapuheita vaan tekoja!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi
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Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335
puutarha avoinna ma-pe 9-16

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Puutarha on avattu!
Taimet, siemenet, mullat, kevätruiskutteet, siemenperunat

Tervetuloa!

Orvokkikulhot 8,50e Multa (berner/kekkilä) 20e /6 säkkiä

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 

puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

Äitienpäivälahjaksi hemmottelua:

 3 x puolihieronta (45 min) 90€

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

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

säästä lämmityskuluissa

Edistykselliset ja laadukkaat NIBE maalämpöpumput asennettuna.

HOX !
Ti 8.5. paikalla Hummer vaate-esittelijä

Tule ja tilaa kesän työvaatteet 

kevään ennakkohinnoin!

Paikalla myös Ruukin esittelijä

Tule ja lasketa peltikattotarjous!

Päivän ajan tarjolla pullakahvit!

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

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

MANNER-SUOMEN

S Ä H K ÖOY
A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUSTYÖT

Puh. 040 737 0143

Pudasjärvi ja lähialueet

PudAsJäRven KAuPunGin ALueiden
YLLäPitoPALveLut

Päivystys 24 h 0400-294000

urakan yhteyshenkilö Jouni Lukkari,
arkisin klo 7.00-15.30 0400-131984

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

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

Kaikenlaisiin painotuotteisiin sivunvalmistukset kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.


