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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

KampanjaPaketti myynnissä 30.4.2012 asti, koskee myös liittymätyypin vaihtoja. Liittymäpaketin 
normaalihinta 24,88 €/kk, joka astuu voimaan 12 kk kuluttua liittymän avauksesta. Puheaika on 
käytettävissä kaikkiin normaalihintaisiin kotimaanpuheluihin, tekstiviestitetu koskee kotimaan 
tekstiviestejä. Ylittävät puhelut/sms 0,09 €/min/kpl. Käyttämätöntä puheaikaa ei korvata eikä 
se siirry seuraavalle laskutuskaudelle. Asiakkaat saavat Saunalahden sekä valittujen yhteistyö-
kumppaneiden etuja ja tarjouksia (sms/mms/sähköposti). Tiedonsiirtonopeus vaihtelee riip-
puen päätelaitteen ominaisuuksista, sijainnista ja verkon kuormituksesta. Tyypillinen vaihteluväli 
3G-verkossa on Perus-nopeudella 0,4 Mbit/s - 1 Mbit/s. Tarkista verkon peittoalue: elisa.fi  /kuulu-
vuus. *Lähde: European Communications Engineering (ECE Ltd.) tutkimus 02/2012.

Saunalahti 

toimii Elisan 

kattavimmassa* 

3G-verkossa.Reilusti puhetta, tekstareita ja dataa!
KAMPANJAPAKETTI

19,90 €/kkVuodeksi edulliseen 
kampanjahintaan
Sisältää:
• 1000 min puhetta/kk • 500 tekstiviestiä/kk • 1 Mbit/s nettiyhteys – Ei käyttökattoa! 

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

Lippu 12€ sis. ep.

Perjantai 27.4.

Lauantai 28.4.

Lippu 2€ sis. ep.

auki 24-04

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

PUBISSA KARAOKE

Wintti
TAUSKI

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!

KARAOKE

MTK
Pudasjärvi

SIVUT 
2-14

Olen avannut kauneushoitolan
Pudasjärven keskustaan!

Kauppatie 1 L 2
Parturi-Kampaamo Saletti

Varaa oma hoitoaikasi:
Puh. 040 7266 266

Tervetuloa kaunistautumaan
ja rentoutumaan

monipuolisiin sekä
yksilöllisiin hoitoihin.

Teitä Palvelee

Kati Niemelä
Kosmetologi, kestopigmentoija

kynsiteknikko

Kaunistamo palvelee joustavasti
sopimuksen mukaan

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

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

MALVIALA MINIDONITSIT
16kpl/ 240g

FAIRY KÄSITISKIAINE
1l

HILLOMUNKIT
8 kpl/ 560g

DONITSIT
8 kpl/ 385g

LEONE
VANILJATÄYTEKEKSI
4 x 200g

GRILLINAKKI
840g

VO5 SHAMPOO JA HOITOAINE
250ml

BERGMANS KAURALEHTI
250g

GOLDEN STAR RYPSIÖLJY
1l

SINEBRYCHOFF SIMA
1,25l

HELLEFORS OMENASIIDERI
1,5l alkoholiton

sis.pantti 0,40

1,39
plo

ATRILLI
GRILLIMAKKARA

700g

sis.pantti 0,40

1,99pkt

2,49pkt

2,49pkt

2,49pkt

2,39pkt

2,39pkt

2,90plo

2,50
2 plo

1,99pkt

1,95plo

2,95plo

Palvelemme vappu-tiistaina 
1.5. klo 11-18!

Työväen yhteinen 
Vappujuhla
Ti 1.5.2011 alkaen klo 12.00 Pudasjärven torilla

Juhlapuhe
kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja 
Paavo Tihinen

Kunnallispoliittinen katsaus
Päivi Pohjanvesi 

Musiikkiesityksiä ym ohjelmaa.Hernekeittotarjoilu!

Pudasjärven
SosiaalidemokraatitJärjestää:

Tervetuloa kevään avaukseen!

Vappu-aattona 30.4. klo 23 alk. 
Wintti auki. DJ MARKO
musiikkia eri vuosikymmeniltä

Pudasjärven os. Pudasjärven os. Pudasjärven os.
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MTK-Pudasjärvi julistaa vuoden 2012 stipendit 
haettaviksi. Stipendien on tarkoitus tukea
pudasjärveläisten nuorten maatalouteen liittyviä 
opintoja.

Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan hyvin 
menestyneelle ja maataloudesta kiinnostuneelle 
keväällä 2012 valmistuvalle pudasjärveläiselle 
nuorelle opiskelijalle.

Stipendin saajat ja suuruudet päättää MTK-
Pudasjärven johtokunta hakuajan mentyä umpeen. 
Stipendit kustannetaan MTK-Pudasjärven
perustamasta rahastosta.

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen
kirjallisena 16.5.2012 mennessä osoitteeseen

MTK-Pudasjärvi
Pistotie 53
93240 Rytinki

Tänä vuonna MTK Pudas-
järven yhtenä teemana on 
liikunta ja kunnon merkitys 
arjessa. Tarkoitus on kiertää 
eri puolilla pitäjää pitämässä 
erilaisia liikuntatapahtumia. 
Hyvän peruskunnon merki-
tystä ei voi liikaa korostaa ja 
näiden tapahtumien tarkoi-
tuksena saada ihmisiä innos-
tumaan liikunnasta ja sitä 
kautta työssä jaksamisessa.  
Sosiaalista merkitystä ei voi 
myöskään väheksyä. Nyky-
ään kyläily on jäänyt vä-
hemmälle, niin täällä näkee 
ammattiveljiä/sisaria ja aja-
tusten vaihto on helppoa. 

Pitkäperjantaina hiihdet-
tiin Syötteellä Ahmatuval-
le ja siihen jatkoa tuli viime 
lauantaina Puhoksella,  jos-
sa olimme porukalla sauva-
kävelemässä. Möykkälästä 
lähtenyt kävely keräsi mu-
kavasti porukkaa, vaikka 
sää ei alussa näyttänytkään 

Liikkumalla jaksamista arkeen

kovin hyvältä. Puhosjärven 
reunoja kierrellyt reitti oli 
tosi mukava ja puolitoista 
tuntia kestänyt kävely meni 
nopeasti ihmisten kanssa 
poristessa. Lopuksi kokoon-
nuimme Möykkälään, jossa 

kahvi ja sämpylä maistuikin. 
Pitää myöntää, että pakolli-
set makkaratkin paistettiin, 
kun Vainion Hannu oli niin 
hyvät tulet tehnyt.  Tarkoitus 
on jatkaa näitä tapahtumia, 
joten seurailkaapa ilmoituk-

sia ja tulkaa porukalla mu-
kaan. Kiitokset puhoslaisille, 
oli mukava päivä. 

Timo Vähäkuopus, 
kuntoilukärpäsen puraisema

Puhoksella porukka sauvakävelyyn lähtötunnelmissa.

Huom! Kirkolliset ilmoitukset ovat poikkeuksellisesti sivulla 24.

Puheenjohtajan terveiset

Muista huolehtia 
itsestäsi!
Taas on vuosi mennyt ja kiireinen kesä lähestyy. 
Meillä viljelijöillä tietyt työasennot niin navetassa/
sikalassa/lampolassa/talleilla, kuin traktoritöissä 
aiheuttavat monenlaista terveydellistä vaivaa. 

Viljelijöillä on ammattitauteja, jotka haittaavat 
työskentelyä ja aiheuttavat työssä jaksamiseen on-
gelmia. Kaiken kiireen keskellä unohtuu monesti it-
sestämme huolehtiminen. 

Säännöllinen liikunta auttaa jaksamaan, piristää 
olotilaa, nostattaa kuntoa ja varmasti tuo työvuosia 
lisää, on vain otettava aikaa itselle. Lenkkeilyn, pyö-
räilyn, hiihtämisen ja muun ulkoliikunnan lisäksi 
voi vaihteluksi ottaa uinnin, spinninkin, bodybum-
pin, zumpan tai vaikkapa kahvakuulan. 

Itsekseen urheilemisen vastapainona on todel-
la kiva liikkua ryhmässä, tulee uusia tuttuja ja saa 
vaihtaa ajatuksia muistakin, kuin navetta-asiois-
ta! MTK Pudasjärvellä on joka kuukaudelle HYVÄ 
OLO teeman mukaisesti yhteisiä liikuntajuttuja ym-
päri kylää. Tervetuloa jäsenet ja muut kiinnostuneet 
mukaan!

Mari Kälkäjä,
puheenjohtaja

MTK Pudasjärven johtokunta on kokoontunut vuoden varrella tarvittaessa ja kokouksia on ollut jo useita. Jäsenet va-
semmalta Heikki Putula, Juhani Jurmu, Urpo Puolakanaho, Sirkka Pankinaho, Ulla Rissanen, Timo Vähäkuopus va-
rapj, Mari Kälkäjä pj, Maija Puhakka sihteeri ja Leena Ylitalo. Kuvasta puuttuu Sanna Vainio.

MTK Pudasjärven johtokunta kokoontui

Mari ja Marko Kälkäjä

http://www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com/

MTK kampanjoi kotimaisen ruuan ja selkeiden alkuperämerkintöjen puolesta eri puolilla Suomea. MTK Pudasjärvikin 
on ollut hankkeessa voimakkaasti mukana järjestäen ja olemalla mukana teemapäivissä ja tapahtumissa. Perjantai-
na 20.4 pystytettiin Cafe Heinämies S-market Pudasjärven pihalle, jossa puhuttiin kotimaisen ruoan puolesta sekä 
tarjottiin teeman merkeissä kahvia ja pullaa sekä myytiin grillimakkaroita.
Kampanjakumppanina MTK:lla on elintarviketyöläisten liitto SEL. (ht)

Työtä kotimaisen ruoan puolesta
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- kattava valikoima tuotteita naudoille, 
 mm. pötsi- ja asetonivalmisteet
- tarvikkeet ja laadukkaammat 
 rehut myös lemmikeille

Tuottajat!
Eläinlääkärin vastaanotolla 

Jyrkkäkoskentie 18 on myytävänä

Pudasjärven eläinlääkärit 
Henri Pätsi ja Miia Konttila

Sairastapauksen niin vaatiessa 
ottakaa yhteyttä eläinlääkäriin

Hoitaja paikalla ark. klo 9-12. 
Hoitaja ei voi luovuttaa varsinaisia lääkkeitä.

Maaliskuun alussa Pohjois-
pohjanmaalaiset hevoshei-
näntuottajat perustivat tuot-
tajarenkaan vastaamaan 
hevosia pitävien asiakkai-
den tarpeeseen. Jo nyt tässä 
Pohjois-Suomen Laatuheinä-
renkaassa on 10 heinäntuot-
tajaa.

Projektipäällikkö Heini 
Iinatti ProAgria Oulun He-
vosAgro hankkeesta kertoo, 
että laatuheinärengas tuo 
markkinointikanavan hei-
näntuottajille ja takuutuote-
tun heinän hevosen omista-
jien ulottuville.

Heini Iinatti kertoo, että 
ongelmana tämän päivän 
heinäkaupassa on usein ver-
kostojen puute. Heinäntuot-
tajat ovat maalla ja hevoset 
omistajineen taajamissa, ei-
vätkä ostaja ja myyjä aina 
löydä toisiaan. Laatuheinä-
rengas on yksi ratkaisumalli 
verkostojen luomiseen.

Laatuheinärenkaan jä-
senet tuottavat ammattitai-
dolla nimenomaan hevosille 
viljeltyä heinää ja säilöhei-
nää. Asiakkaina taas on tal-
leja ja hevosen omistajia, joil-
la on halu ruokkia hevosia 
oikein ja niille sopivilla re-
huilla sekä taata hyvälaatui-
sen heinän saanti koko ruo-
kintakaudelle.

Laatuheinää hevosille
Pudasjärveläinen Poh-

jois-Suomen Laatuheinä-
renkaan perustajajäsen John 
Ylitalo Hirvaskosken tilal-
ta kertoo, että laatutuotta-
jan tavoitteena on rehu, joka 
on optimaalinen hevosen ra-
vinnontarpeeseen nähden. 
Ravintoainepitoisuudeltaan 
laadukas rehu joka voi vä-
hentää merkittävästi väki- 
ja täydennysrehujen tarvet-
ta. Hevonen voi hyvin, kun 
se saa hygieenisesti korkea-
laatuisia rehuja. Mahdolli-
set turhat täydennysrehut 
voidaan jättää pois, kun kar-
kearehusta on otettu ravin-
toaineanalyysi. Laadukas 
rehu vähentää myös hävik-
kiä, kun pilaantunutta hei-
nää tai säilöheinää ei tarvit-
se hävittää.

– Ennen kaikkea asiak-
kaat tietävät, mitä he osta-
vat. Jokainen tuottaja vas-
taa itse tuotteensa laadusta, 
John Ylitalo sanoo.

Laatuheinärenkaan ta-
voitteena on heinäntuotan-
non jatkuva kehittäminen. 
Avainasemassa ovat laatu-
koulutus, tuotantomene-
telmien parantaminen sekä 
yhteistyön lisääminen sidos-
ryhmiin, toisiin viljelijöihin 
ja asiakkaisiin.  (ht)

John Ylitalo ja kolmivuotias Pacman Doe ovat tyytyväi-
siä Laatuheinärenkaan syntymiseen. Nyt terveellistä ja 
takuuhyvää heinää on saatavilla. 

Maatalousurakointia

Lasse Puhakka
0400-326162

-niitto, paalaus, karhotus,
kuivalannanlevitys myös
nurmelle
-sorat, murskeet,
kaivukonetyöt

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry • Toritie 1 •  93100 Pudasjärvi
www.mhy.fi/pudasjarvi • puh: 0204 137520

Suunnista
metsänhoitoyhdistykseen,
kun suunnittelet puukauppaa. Me kilpailutamme 
puukaupan puolestasi ja valvomme korjuun sekä 
mittauksen.
Kesäleimikoiden suunnittelun aika on nyt!
Tilaa metsänhoitoyhdistyksestä ilmainen
puunmyyntisuunnitelma.

Laatuheinärenkaasta lisätietoa: http://www.proagriaoulu.fi/fi/laatuheinarengas/

TILAA AJOISSA   
AMMATTIMIEHET ASENTAMAAN !

Valto Illikainen
040-350 3115

LVI-CENTER OY
MYY JA ASENTAA AMMATTITAIDOLLA

LVI-CENTER OY

Julkaisja: Yhteistyössä MTK Pudasjärvi ja Pudasjärvi-lehti
Vastaavat toimittajat:  Mari Kälkäjä ja Heimo Turunen
Toimituskunta:  Timo Vähäkuopus
Toimittajat:  Jenny Kärki, Heimo Turunen
Sivunvalmistus:  Pudasjärvi-lehti Oy
Painopaikka:  Suomalainen Kirjapaino Kajaani

MTK Pudasjärvi maaseutulehti huhtikuu 2012
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Metsäasiantuntijamme, puukauppa ja metsäpalvelut: 
Veli Nikula   0500- 295 107

Metsäasiantuntijamme, metsän- ja luonnonhoidon palvelut:
Kimmo Keränen   040-508 86 42

Metsäliitto-konserni on nyt Metsä Group. 
Tutustu meihin osoitteessa www.metsagroup.fi

 
 

 

 

 

l y p s y k o n e h u o l t o
PASI  MÄLLINEN

0400 580 567
www.lypsykonehuolto.fi
plm@lypsykonehuolto.fi

Ari Salmela p. 040 537 2715

MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ
Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

ILKKA ISOKÄÄNTÄ
Vesaisentie 5, 90900 Kiiminki 
Puh/fax (08) 8161 619
Matkap. 040 589 4647
 0400 388 987

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.

Täyden palvelun
korjaamo.

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

Puh/fax (08) 824 199, 0400 350 401

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

MANNER-SUOMEN

S Ä H K ÖOY
A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUSTYÖT

Puh. 040 737 0143

Pudasjärvi ja lähialueet
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Valtra T171 Advance 193hv ’09
Vain 1057h, etujous., ohjaamojous., etulo-
karit, ylävalot, majakka, infolight, takalasinp., 
paineilma+hydr.jarruventt., 5 sähkölohkoa 
(115l/min), ilmaistuin, ajotietokone yms. 1000h 
huollettu just! 100% Conti-renkaat.

Valtra N101HT + Q55 ’06
4366h, 1 om. suomikone, etulokarit, yläajo-
valot, majakka, infolight, 3 lohkoa, kallistin, 
matk.istuin, ilmastointi, ilmaistuin jne. 110 
hv suosikkimalli! 

Valtra T161 Hitech 184hv ’11
Vain 1176h, 1 om, suomikone, kaikki herkut: 
etujous.,ohjaamojous.s, kääntyvät etulok., 
pilari-ilmanotto, vilkkupan.i,sähköp. 4 loh-
koa, 540+1000+ajovoima, ilmast., ilmaist., 
Trelleborg 650/42-540/30 renkaat.

Valtra T171 Hitech ’08
Vain 2591h, etujousitus, ohj.jousitus, 
ylävalot, majakka, lisäpa-säiliö, infolight, 
maatalousvetol., paineilma+hydr.jarruv., 
3 lohkoa, ilmastointi, ilmaistuin jne. 7.4 l 
isolohkon voimaa!

Vain 64.750 € + alv
(79.643 € sis. alv)

Vain 42.500 € + alv
(52.275 € sis. alv)

Vain 32.250 € + alv
(39.700 € sis. alv)

Vain 45.500 € + alv
(55.965 € sis. alv)

Vain 64.500 € + alv
(79.335 € sis. alv)

Vain 56.500 € + alv
(69.495 € sis. alv)

Valtra M150 + McConnell etuk ’06
Vain 4425 h, järeä etuk. joystickilla, 
etujousitus, nopea 50 km/h, 4 sähkölo-
hkoa, ylävalot, ilmastointi, ilmaistuin, 
paineilma+hydr.jarruv., matk.istuin jne. 
Nelosen ketteryys, kuutos voimaa!

Valtra 6850 HT + etuk ’99
Etukuormain lisähydrauliikalla, yläajovalot, 
sivuputki, takapainot, kallistin, 4 lohkoa, 
ilmastointi, ilmaistuin, radio ym. 120hv 
tehopakkaus!

RAHoiTus jopA 60kkosTo MyyNTi VAiHTo koNekuljeTukseT

’06 Valtra T150HT +etuk 2600h .......tulossa
’05 Valtra T160 enl+pto 50 km/h .....tulossa
’03 Valtra T180 enl, 50 km/h ............tulossa
’01 Valtra 6300 DPS turbiini 3600h ..tulossa
’00 Fiat-NH 110-90 Turbo 1950h .....24.250
’00 Case-IH CX90 etuk 6042h..........20.500
’91 Fiat 120 Winner, siisti ja hyvä .....14.500
’90 Fiat 160-90 mahtavilla renkailla 21.500
’80 MF 265-2 nätti pihakone .............6.000
’73 Valmet 502 puskulevy, takakuorm 7.500
’99 Toyota Hiace 2,4D hyvä, alv .........8.100
Uusi DANA-etuakseli Valtraan heti toimitus!

uudet Zetorit meiltä heti toimitukseen!

pulaa vaihtokoneista,
ostamme traktoreita!

Hinnat alv 0%
Kuvat + lisätiedot: www.traktorit.com
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Korkein luottoluokitus
©Soliditet 2011

JCB 3230 Xtra 260 hv 2012
rekisteröimätön esittelykone
JCB 3230 Xtra 260 hv 2012
rekisteröimätön esittelykone

100h ajettu esittelykone, rekis-
teröimätön, mahtava varus-
tus: etunostolaite, ABS-jarrut, 
täysjousitus, 4 sähkölohkoa, 
540/65-34 renk, huippunop. 
65km/h, UREATON moottori! 
Uuden ovh n. 175.000, säästä 
kymmeniä tuhansia!

Shokki 119.900 € + alv
(147.477 € sis. alv)

OllilanOjankatu 2, 84100 YliVieSka

WWW.TRAKTORIT.COM

erkki SaVela
Petri tOrVikOSki

Mika Huttu    
MYYnti:
MYYnti:

OStO:
0500-784 944
0500-807 637

0400-784 944

www.traktorit.Com

65
 k

m
/h

Valtra T160                           '05
6666h, etunostolaite+pto, etu- ja ohjaamo-
jousitus, hyvät 42" renkaat, nopea, korkea il-
manotto, majakka, 4 sähkölohkoa, ilmastointi, 
ilmaistuin, infolight jne. Hyväkuntoinen!

50 km/h

Vain 43.500 Eur + alv
(53.505 Eur sis alv)

Yli 21 vuotta Pudasjärvellä 
piiriagrologina työskennel-
lyt Esko Viitala pitää kovas-
ti työstään, vaikka se on aika 
ajoin raskasta. Tällä hetkellä 
tuottajilla on EU -hakemus-
ten jättöaika ja tästä johtuen 
Viitalan työpäivät venyvät 
kentällä poikkeuksetta pit-
kälti iltaan. Samoin on alku-
vuodesta, kun on veroilmoi-
tusten aika, piiriagrologilla 
riittää kotitöitä joka lähtöön.

– Asiakkaat täällä Pu-
dasjärvellä ovat tosi muka-
via. Täällä tuntee, että myös 
omasta työstä on hyötyä ja 
onnistumisista tulee iloa it-
sellekin, hän kertoo.

Mitalin toisella puolella 
taas ovat Eskon vaimo Sari 
ja jo aikuisiksi ehtineet Ta-
pio- poika ja Maria-tytär jot-
ka ovat opiskelemassa Itä-
Suomessa.

– Perheelle ei tahdo riit-
tää kiireaikoina aikaa. Niin-
pä esimerkiksi vero-ilmoi-
tusten jälkeen maaliskuussa 
olen ottanut tavaksi ottaa lo-
maa ja silloin hiihtelemme 
vaimon kanssa kesämökillä 
tiettömän tien takana.

Yli-iissä syntynyt ja Tai-
paleenharjulla omakotitalos-
sa asuva Esko Viitala valmis-
tui agrologiksi Muhoksella 
Koivikon maatalousopistos-
ta vuonna 1989. Lyhyen ve-
rotoimistossa tapahtuneen 
työskentelyn jälkeen Esko 
sai paikan Pudasjärven pii-
riagrologina marraskuussa 
vuonna 1990.

Piiriagrologin työn lisäk-
si Esko Viitala työskentelee 
ProAgria Oulun energiavas-
taavana, missä alueena on 
ollut koko Pohjois-Pohjan-
maa.

EU toi robotit  
ja byrokratian 
Suurimpana muutoksena 
työssään Esko Viitala kokee 

Pudasjärveläiset tuottajat
ovat tosi mukavia

Talven kääntyessä kevään puolelle Esko Viitala pitää vai-
monsa kanssa maaliskuun alusta alkaen iskukoukkuja 
Ontamo – järvellä. Kalastuksen, hiihtämisen ja hirven-
metsästyksen lisäksi piiriagrologi harrastaa moottoripyö-
räilyä. Ajokkina ei ole ”Harrikka”, mutta 1,1 -litrainen kui-
tenkin.
vuoden 1995 ja EU:hun liitty-
misen.

– Silloin alkoi byrokraatti-
sempi aika maataloudessa ja 
jouduttiin erilaisten säädös-
ten kanssa pelaamaan. Sa-
malla pienet navetat alkoivat 
vähenemään  ja Pudasjärvel-
lekin alkoi tulemaan lypsyro-
botteja tällä vuosituhannella, 
piiriagrologi kertoo.

Vaikka maataloudessa ko-
ettiin suuria muutoksia, niin 
Pudasjärvi säilyi Viitaloille 
viihtyisänä paikkana.

– Pudasjärvi on isojen etäi-
syyksien pitäjä. Me haluaisim-
me pitää Pudasjärven Pudas-
järvenä. Täällä on aina olleet 

hyvät palvelut ja toivotta-
vasti ne löytyvät täältä myös 
jatkossa. Paikallisia liikkei-
tä pitää hyödyntää mahdolli-
suuksien mukaan, Esko Viita-
la korostaa.

Tämän vuoden kesäkuussa 
Esko Viitala täyttää 47 vuotta, 
mutta mitä mies tekee 10 vuo-
den päästä, kun eläkeikä ei 
vielä ole aivan täynnä.

– Jos minä silloin olen eläk-
keellä, niin kaikki ei ole men-
nyt suunnitelmien mukaan. 
Toivottavasti työinto säilyy ja 
toivottavasti asun Pudasjär-
vellä jatkossakin, pudasjärve-
läiseksi kotiutunut piiriagro-
logi sanoo. (ht)

Mari ja Marko Kälkäjä saivat 
Walter Ehrströmin säätiön 
myöntämän kultaisen mita-
lin 25 vuoden yhtäjaksoises-
ta laadukkaan maidon tuot-
tamisesta. Palkinnot jaettiin 
tiistaina 17.4. Valtioneuvos-
ton juhlahuoneistossa ja pal-
kittuja onnittelemassa oli 
myös maa- ja metsätalous-
ministeri Jari Koskinen.

Mitaleita jaettiin 56 mai-
dontuottajalle tunnustuk-
sena pitkäaikaisesta ja me-
nestyksellisestä työstä 
elintarvikehygienian edis-
tämiseksi. Kultainen mitali 
myönnetään 25 vuoden aika-

Kultainen Walter Ehrströmin säätiön mitali Pudasjärvelle
na yhtäjaksoisesti tuotetus-
ta ensiluokkaisesta maidosta 
ja taustaorganisaationa ti-
laisuudessa oli Maitohygie-
nialiitto. Walter Ehrströmin 
säätiö tukee apurahoin tie-
teellistä tutkimusta ja jakaa 
vuosittain mitaleita laaduk-
kaan maidon tuottajille ja 
maitohygienian edistäjille.

Arvostelu perustuu kul-
loinkin palkitsemiskaute-
na voimassa olevan maa- ja 
metsätalousministeriön mai-
tonäytepäätöksen mukaisten 
tai meijerin omavalvontatut-
kimusten tuloksiin. Mitalia 
ei myönnetä, esimerkiksi, jos 

maidossa todetaan yli salli-
tun rajan bakteerien kasvua 
estäviä aineita, kuten mikro-
bilääkkeitä, säilöntäaineita, 
pesu- ja desinfektionaineita 
tai vastaavia.

Mari ja Marko Kälkäjä toi-
mivat Kuivikontilalla maata-
lousyrittäjinä. He ovat tuot-
taneet maitoa vuodesta 2001, 
jota ennen Markon vanhem-
mat pyörittivät tilaa. Walter 
Ehrströmin säätiön palkinto 
on tilakohtainen, joten kiitos 
työstä kuuluu myös Markon 
vanhemmille. Kuivikonti-
la kuuluu Pohjolan Maidon 
osuuskuntaan. (jk)

Palkitut maidontuottajat Valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Mari ja Marko Kälkäjä etu-
rivissä viides ja kuudes vasemmalta. 

Reilun vuoden päästä kesäl-
lä on tarkoitus järjestää taas 
Wanhanajan maatalousnäyt-
tely. Tapahtuman yhteydes-
sä julkaistaan ensimmäisel-
lä kerralla suuren suosion 
saanut emäntäkalenteri. Nyt 
julistetaan alkavaksi suu-
ri emäntämallien haku tule-
vana kesänä alkavia kuva-
uksia varten. Kaikilla, jolla 
vähänkin into heräsi, niin 

Malleja emäntäkalenteriin haetaan!
penkomaan vinttejä ja aitto-
ja vanhanajan vaatteita löy-
tääkseen. Kuvaukset tullaan 
suorittamaan vanhanajan 
miljöössä, joten kuvauspaik-
kaehdotuksiakin otetaan 
mielellään vastaan. Jos et ha-
lua olla kuvissa yksin, myös 
ryhmäkuviin tarvitaan mal-
leja. 

Kuvaukset tullaan suo-
rittamaan ”pilke silmäkul-

massa”, joten vakavamieli-
syydestä ei ole tietoakaan. 
Aiheet liittyvät vanhanajan 
työmenetelmiin ja harras-
tuksiin. Ottakaapa yhteyt-
tä allekirjoittaneeseen, niin 
suunnitellaan. 

Terveisin
Vähäkuopuksen Timo

”Emäntäkalenteritirehtööri” 

Piiriagrologi 
Esko Viitala:
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SORKANHOITAJA
EERO KAIKKONEN
p. 040 591 2196

0400 251 671

Pauli Tauriainen
Aluepäällikkö

Kuusamo-Rovaniemi
puh 040 736 7919

www.teollisuusvaate.fi

Talvella saimme yhteyden-
oton rantsilalaisilta tuotta-
jilta, että he olisivat kiin-
nostuneita vierailemaan 
Pudasjärvellä ja tutustumaan 
Pudasjärven tuottajien toi-
mintaan. Tietysti innostuim-
me yhteydenotosta ja aloitet-
tiin järjestämään vierailua. 
Päiväksi sovimme 23.3. joka 
olisi samalla myös johtokun-
tien virkistyspäivä.

Vieraita saapui seitse-
män ja meidän omaa väkeä 
oli yksi enemmän. Aamu-
päiväksi olimme sopineet 
yritysvierailun Kontiotuot-
teelle. Timosen Mikan asian-
tuntevalla opastuksella 
kiersimme tehdasalueen ja 
saimme kuulla, kuinka vii-
me vuonna valmistui noin 
2000 eri hirsirakennusta teh-
taalta ympäri maailmaa. 
Kuulimme hirsitalon eduis-
ta verrattuna muihin raken-
nustapoihin. Monille tuli 
varmaan yllätyksenä, miten 
jyhkeä liimahirsi valmiste-
taan. Saamme olla pudas-
järviset ylpeitä miten pitkäl-

Rantsilan tuottajat vierailulla Pudasjärvellä
le vietyä hirsitaloteollisuutta 
meillä täällä on. Kyllä tuota 
kelpaa esitellä ja olipa jou-
kossa muutamia talonraken-
tamista haaveilevia, joten ei-
köhän laittanut pohtimaan 
Kontio-hirsitaloa.

Ruokailun jälkeen läh-
dimme tietysti Syötteelle. Pi-
täähän tuo Suomen eteläisin 
tunturi esitellä vieraille. Koi-
ravaljakkosafari taisi kaikille 
olla uusi juttu. Aluksi saim-
me asiantuntevan koulutuk-
sen safariajoa varten. Ennen 
lähtöä meteli oli aika kovaa, 
kun 54 huskya odottaa malt-
tamattomana lähtöä. Läh-
dön jälkeen kaikki muuttui. 
Tuntui ihmeelliseltä kuin-
ka hiljaista ja mukavaa mat-
kanteko koirilla on. Tämä oli 
varmaan unohtumaton ko-
kemus kaikille. Nokipan-
nukahvit kodassa kruunasi 
kaiken. Olimme valmiit läh-
temään Iso-Syötteen juurel-
le Pärjänkievariin pitämään 
palaveria. Siellä esittelim-
me Pudasjärven MTK:n toi-
mintaa ja kuulimme myös 

heidän toimintaansa Rant-
silassa. Miettiessämme mitä 
viimevuosien aikana yhdis-
tyksessämme on tehty, pal-
jon on saatu aikaan. Parisa-
taa kuvaa näytettiin ja Marin 
hienot powerpointit esitel-
tiin toiminnastamme. Toi-
vottavasti vieraat saivat mitä 
tulivat hakemaan, eli ideoita 

Koiravaljakkoajelu oli monille uusi kokemus

Kontiotuotteen toimistorakennuksen edessä otettiin ryhmäkuva

ja potkua heidän yhdistyk-
sensä toimintaan. Me taas 
saatiin aimo annos virkis-
tystä ja mietittävää omaan 
toimintaamme. Kiitokset 
vierailijoille ja meidän poru-
kalle mukavasta päivästä.

Timo Vähäkuopus

 
 
HevosAgro järjestää 
maksuttomia infopäiviä 

 
Tallirakentamisen hyviä käytäntöjä II 
ke 9.5.2012 kello 8.45 - 16.00, Oulunsalo 
 
Kasvattajan kevätpäivä 
ma 14.5.2012 kello 13 – 20, Hotel Vihiluoto, Kempele 
 
Eläinten kuljettaminen  
ti 22.5.2012, Ruukin maaseutuopisto 
 
Suureläinpelastus  
ke-to 13.-14.6.2012, Oulun ravirata, Äimärautio 
 

Ilmoittautumiset: p. 08 3168611, anne.kipina@proagria.fi 
Ohjelmat ja lisätietoa: www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

 
 

 
maaseuturahasto 

 
 

 
 
 
 
 

 

Kosteikot ovat tehokas ve-
siensuojelun keino, ja nyt 
olisi maatalouden monivai-
kutteisiin kosteikkoihin hy-
vin rahoitusta tarjolla. Ra-
hoitusta voivat hakea sekä 
viljelijät että rekisteröityneet 
yhdistykset, eli esim. riista-
yhdistykset tai yhdistyksen 
voi perustaa ihan vain kos-
teikon perustamistakin var-
ten.

Viljelijöiden ja rekisteröi-
tyjen yhdistysten on mah-
dollista saada tukea maata-
louden monivaikuttei-sen 
kosteikon perustamiseen 
jopa 100 prosenttia, ja tukea 
myönnetään myös kosteikon 

Maatalouden monivaikutteisiin
kosteikoihin saatavilla tukea

hoitoon. Kosteikon perusta-
miseen voi saada ei-tuotan-
nollista investointitukea max 
11 500 e/ha ja ympäristö-
tuen erityistukea kosteikon 
hoitoon max 450 e/ha/v. 
Kosteikon yläpuolisesta va-
luma-alueesta tulee olla pel-
toa vähintään 20 prosenttia 
ja kosteikon pinta-alan tulee 
olla vähintään 0,5 prosenttia 
yläpuolisesta valuma-alu-
eesta. Kosteikon koko tulee 
olla vähintään 0,3 ha. 

Rahoitusta kosteikkoihin 
on tarjolla nyt 2012. Tukiha-
kemukset suunnitelmineen 
on laitettava Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskukseen ke-

säkuun loppuun mennessä. 
Suunnitelma kannattaa siis 
tilata hyvissä ajoin. Tietoa 
suunnittelijoista ja infotilai-
suuksista löytyy proagriaou-
lu.fi -nettisivuilta.

Infotilaisuus Livon 
kylätalossa

ProAgria Oulu/Ympäris-
töAgro II järjestää maksut-
toman infotilaisuuden liitty-
en kosteikon perustamiseen 
myönnettäviin ei-tuotan-
nollisiin investointitukiin ja 
kosteikon hoitoon myönnet-
täviin erityisympäristötukiin 
Livon kylätalolla perjantai-

na 27.4. klo 18:00. Mukana 
järjestäjinä ovat myös Suo-
men riistakeskus, Suomen 
metsäkeskus ja Livokas ry. 
Infotilaisuudessa annetaan 
neuvoa tuen hakemiseen ja 
kerrotaan maatalouden mo-
nivaikutteisen kosteikon pe-
rustamisesta ja hoidosta. Pe-
rustamisessa on tavoitteena, 
että pelloilta tulevat vedet 
kierrätetään kosteikon kaut-
ta ja osa peltovesien mukana 
valuvasta kiintoaineksesta ja 
ravinteista jää kosteikkoon 
ennen vesistöön laskemista.

 
Hanna Rasi-Koskinen
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Ruokinta on nopein tapa kasvattaa maitotiliä. 
Raisioagron uusi täysrehu nostaa sekä tuotosta että pitoisuuksia.

Maituri 12 000 E sisältää ravinteiden hyväksikäyttöä tehostavan rehukeksinnön, 
jolle on haettu patenttia. Kysy lisää asiakkuusvastaaviltasi!

LISÄÄ MAITOA,
ENEMMÄN MAITORASVAA

www.raisioagro.com
Rehut, viljat, tuotantopanokset ja -tarvikkeet.

UUSI
PATENTTI-
RATKAISU

RAISIOAGROLTA
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Kuvassa tyytyväinen 
metsänomistaja.
Stora Enso Metsän palvelut tuovat varmuutta ja huolettomuutta metsän-
omistajuuteen. Ja kun on aika tulouttaa metsän tuottoja, Stora Enson kanssa 
teet elämäsi vaivattomimman puukaupan. Tähtitilillämme puukauppatulosi 
saavat 5 % koron. Tutustu Stora Enson kanta-asiakasetuihin osoitteessa 
www.storaensometsa.fi. Asiantuntevat puunostajamme vastaavat kyselyihisi:
Aimo Kaivorinne, p. 040 039 9066, Pudasjärvi, Taivalkoski
Vesa Pesälä, p. 040 019 0276, Pudasjärvi
Heikki Toivanen, p. 040 350 5730, Pudasjärvi
www.storaensometsa.fi
www.facebook.com/StoraEnsoMetsa

Karkauspäivänä 29.2. järjes-
tettiin Juhani ja Sirpa Jur-
mun navetalle 9.- luokkalai-
sille tutustumispäivä ennen 
yhteishaun alkamista. Ta-
voitteena olisi saada nuoria 
innostumaan maataloudesta 
ja maatalouden ammateista. 
Ajatus navettaan tutustumi-
seen tuli Kuusamon MTK: n 
väeltä, kun he järjestivät kai-
kille 9.- luokkalaisille vierai-
lun eräälle paikalliselle maa-
tilalle. Pudasjärven MTK: n 
väki otti ehdotuksen vastaan 
ja aloittivat suunnittelun päi-
vän järjestämiseksi. Oppilai-
ta ilmoittautui parisenkym-
mentä tapahtumaan. 

Paikallisen MTK: n pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä 
nousi linja- autoon Rimmil-
tä oppilaiden kanssa ja piti 
oman puheenvuoronsa mat-
kalla Sarakylään. 

Tilalla oppilaita oli vas-
tassa MTK: n väestä Mai-
ja Puhakka sekä vierailevat 
esittelijät.

Päivän aloittivat Juha-
ni ja Sirpa kertomalla tilan 
historiikista ja tilan toimin-
nasta. Tilan navetta on val-
mistunut 2010 ja lypsäviä 
on 65 sekä 80 nuorta karjaa. 
Navetassa lypsyn ja ruokin-
nan hoitaa niihin tarkoite-
tut robotit. Pääsimme myös 
seuraamaan mattoruokkijan 
toimintaa isäntä Juhanin joh-
dolla. Lypsyrobotilla lehmiä 
kävi päivän aikana tasaiseen 
tahtiin. 

Jukka Kälkäjä oli kerto-
massa maatalouslomittajan 
työstä oppilaille. Jukalla on 
maatalousalalta monenlaisia 
opintoja takana. Lomittajan 
työ on monipuolista. Alalta 
löytyy lomittajille töitä, niis-
tä on pula monessa kunnas-
sa. 

9- päivän idean esittä-
nyt Faban seminologi Min-
na Niskasaari kertoi paikal-
la omasta työstään. Työn 
kuvaan kuuluu pääasiassa 
nautojen siemennykset, tii-
neystarkastukset ja jonkin 
verran hedelmällisyysneu-

9- luokkalaiset 
tutustuivat maatalouden 
ammattiin

vontaa. Työaika alkaa aa-
mulla kahdeksalta. Päivästä 
suurin osa ajasta menee tien-
päällä, keskimäärin kilomet-
rejä kertyy 300 kilometriä, 
vuodessa 65 000- 70 000 kilo-
metriä. Minnalla on myös ta-
kana maatalousalan opiske-
lut, kymmenen vuotta myös 
tullut hoidettua omaa lypsy-
karjaa. Syksyllä 2006 Minna 
lähti opiskelemaan semino-
login ammattitutkintoa Kan-
nukseen. Opiskelu kestää 
noin vuoden verran. Min-
na on nyt työskennellyt alal-
la pian viisi vuotta. Ammat-
titaitoisille seminologeille on 
myös töitä tarjolla. 

Fabalta oli myös omaa 
työtään esittelemässä vasta 
kuukauden päivät työsken-
nellyt jalostusneuvoja Paula 
Aho Kemistä. Hän on opis-
kellut agrologin koulutuk-
sen. Maataloudellista taustaa 
Paulalla ei ole, vaan hän on 
innostuksen saanut hevos-
harrastuksen parista. Myös 
Ahon työssä kertyy kilomet-
rejä, Pudasjärven lisäksi tu-
lee kierrettyä Iissä ja Yli- Iis-
sä. Lapin puolella länsirajan 
tuntumassa Keminmaa, Ter-
vola, Tornio, Simo sekä Inari 
ja Savukoski. 

Pudasjärven kaupungin 
eläinlääkäri Henri Pätsi tuli 
työkiireiltään myös kerto-
maan omasta työstään oppi-

laille. Kaikille eläinlääkärin 
ammattiin valmistuville löy-
tyy töitä. Pätsi näytti oppi-
laille työnäytöksenä vasikoi-
den nupoutuksen eli sarven 
tynkien polttamisen, jolla es-
tetään sarvien kasvaminen. 
Vasikat nukutettiin toimen-
piteen ajaksi, jolloin niiden 
käsittely on helppoa eivätkä 
vasikat tunne kipua. Samalla 
lehmävasikoilta poistettiin 
ylimääräiset vedinten alut, 
jotka lehminä ollessa saattai-
sivat haitata robottilypsyä. 
Samalla Pätsi teki parille leh-
mälle tiineystarkastuksen, 
jotka olivat kantavia. Joten 
odotettavissa on syntyviä 
vasikoita muutaman kuu-
kauden kuluttua. Lisäksi op-
pilaat pääsivät näkemään 
kipeän lehmän tutkimista, 
parantumisen toivoa kysei-
nen eläin ei saanut. 

Päivän päätteeksi oppi-
laat pääsivät opettajineen 
paistamaan makkarat nuo-
tiolle ja nauttimaan pienen 
välipalan ennen Pudasjär-
ven keskustaan lähtöä. Päivä 
oli kaikin puolin onnistunut. 
Toivottavasti tästä on hyvä 
jatkaa eteenpäin ja ottaa jo-
kavuotiseksi tapahtumaksi 
tilavierailut.

Minna Niskasaari

Valiomaitotila Jurmu

Sirpa ja Juhani Jurmun navetta valmistui vuonna 2010, kuva avoimien ovien päivästä, 
jolloin autoja oli piha täynnä. 
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Metsänomistaja! Metsäkeskuksen 
Metsäpalvelut käytettävissäsi!

• Metsäsuunnitelmat
• Tila-arviot
• Suometsänhoito
• Metsäteiden rakennus
• Metsäteiden perusparannus
• Yksityisteiden perusparannus
• Tiekuntien hallintopalvelu
• Puukaupan avustaminen

Pudasjärvi
Sähkötie 2, 93100 Pudasjärvi
Hänninen Juha 0400 150 144
Ihme Hannu 040 195 3019

Taivalkoski
Kauppatie 9, 93400 Taivalkoski
Hökkä Timo 040 555 1601

Kuusamo
Kitkantie 37 A 1, 93600 Kuusamo
Koivusipilä Jukka 040 732 2075
Kämäräinen Heikki 0400 287 499
 
Ii ja Yli-Ii
Haminantie 8, 91100 Ii
Kaisto Päivi 0400 266 063
Kangas Ari 040 761 8768
Onkalo Pekka 040 527 2670

etunimi.sukunimi@metsakeskus. 
www.metsakeskus. /metsapalvelut

Satoisa timoteilajike

Sato
Tuure on virallisten lajikekokeiden tuloksissa yksi kaikkein satoisimmista lajik-
keista. Satotaso on ollut erittäin korkea sekä ensimmäisessä niitossa että jälki-
kasvusadossa. Tuure tuottaa satoa kasvupaikasta tai nurmen iästä riippumatta.

Sadon laatu
Sadon laatu on huippuluokkaa niin sulavuudeltaan kuin valkuaispitoisuuden-
kin suhteen.

Sulavuus laskee ensimmäisessä niitossa hitaasti, mikä varmistaa korkealuokkai-
sen säilörehun aikaansaamisen myös korjuun pitkittiyessä.

Talvenkestävyys
Tuuren talvenkestävyys on samaa luokkaa kuin Ikillä tai muilla kestävimillä lajik-
keilla. Talvenkestävyys riittää tuottavaan viljelyyn Lappia myöten.

Heikki Inget puh. 050 363 9292

TUURE -TIMOTEI
Erittäin talvenkestävä ja ruokintalaadultaan ensiluokkainen timotei.

Pudasjärvi-Taivalkoski

Hyvä kasvaa 
omasta maasta.

08 - 5144 700, UTAJÄRVI
www.kinnusenmylly.fi

Tänään on paras päivä 

aloittaa eläkesäästäminen.

Yhdessä hyvä tulee.

Sovi tapaaminen numerosta
010 257 1903, tehdään yhdessä
eläketoiveitasi vastaava
säästösuunnitelma.
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Lely tarjoaa pihaton 
puhtaanapitoon älykkään 
ratkaisun. Lely Discovery -pihaton-
puhdistusrobotti edustaa uusinta tekno-
logiaa, ja sen joustavuus ja perusteellisuus 
varmistavat ritiläpalkkikäytävien parhaan mah-
dollisen puhtauden. Näin taataan paras mahdolli-
nen hygienia ja lehmien mukavuus.

Live life Lely!

Lisätietoja: 
Janne Jurva  045 124 9000
jjurva@kuo.lelycenter.com
 
 

Kaikki yhteystietomme löydät www.nhk.fi
 
 

w w w. t h e n a t u r a l w a y o f m i l k i n g . c o m
w w w. n h k . f i

puhtaampi pihatto,
vähemmän työtä

TARJOUS!

Lely Discovery nyt 
rahoituksella vain

612 € /kk
käsiraha 1999 €, 

24kk osamaksurahoitus

Pudasjärven Ratsastajat jär-
jestävät harjoitusestekilpai-
lut 29.4. OSAO:n Pudas-
järven yksikön maneesissa 
alkaen klo. 13.00. 

Käytännössä tämä tar-
koittaa, että järjestämme 
kilpailuharjoituksen, jossa 
noudatetaan Suomen Rat-
sastajainliiton laatimia kil-
pailusääntöjä. Tarvittaessa 
tuomari voi neuvoa ratsas-
tajaa, mikäli tähän on tarvet-
ta. Muun tason kilpailuissa 
näin ei saa tehdä. 

Kuten kaikki varmaan 
tietävät, esteratsastus on es-
teiden ylittämistä. Esteitä on 
erilaisia, tavallisimpia risti-
kot (puomit muodostavat X-
kirjaimen), pystyt (puomit 
päällekkäin, vaakasuoras-
sa maahan nähden) ja ok-
serit (kuin kaksi pystyä pe-
räkkäin, esteen korkeus 
määrää etäisyyden, este vaa-
tii hypyltä pituutta korkeu-
den lisäksi), muuri (kevyis-
tä laatikoista rakennettu, 
tiilimuurin näköinen este). 
Yleensä kilpailuissa esteet 
tehdään näyttäviksi koriste-
lemalla rataa ja käyttämällä 
portteja esteiden alla. Portit 
voivat olla hevosten mieles-
tä pelottavia, ja ne monesti 
aiheuttavatkin virhepisteitä 
tai jopa hylkäyksiä. 

Harjoitusestekilpailut
Pudasjärven Ratsastajilla

Kilpailuissa esteistä on 
tehty ns. perusrata, jossa on 
8-20 estettä. Rata tulee rat-
sastaa tietyssä ajassa ja vir-
hepisteittä. Luokan arvoste-
lusta riippuen perusradan 
lisäksi voidaan ratsastaa uu-
sinta, joko heti perusradan 
jälkeen tai luokan lopuksi. 
Uusinnassa ratsastavat par-
haan suorituksen tehneet. 
Luokan voittaa uusinnan 
nopein, ilman virhepisteitä 
suoriutunut ratsukko. Vir-
hepisteitä tulee esim. puo-
min pudottamisesta (4vp), 
tottelemattomuudesta (4vp) 
ja ylitetystä enimmäisajas-
ta (pisteet määräytyy arvos-
telumenetelmän mukaan). 
Ratsukko joudutaan joskus 
myös hylkäämään, mikä-
li ratsastaja tipahtaa satulas-
ta, ratsastaa väärän radan tai 
hevonen kieltäytyy hyppää-
mästä kaksi kertaa radan ai-
kana. Ratsastajaa ei saa aut-
taa radan aikana kukaan 
ulkopuolinen. Tämä on vain 
pintaraapaisu kaikista sään-
nöistä, mitä esteratsastuk-
seen on määrätty. 

Järjestettävissä harjoitus-
kilpailussa ratsastetaan seu-
raavat luokat: Ristikko luok-
ka, Arv. A.1.0 60cm, Arv. 
367.1 80cm, Arv. 367.1 

Eli ensimmäisen luokan 

esteet ovat matalia ristikoita. 
Arv. A.1.0 tarkoittaa, että rat-
sukot, jotka ovat selvittäneet 
radan virhepisteittä, ovat ta-
savertaisia ensimmäisellä si-
jalla. Vain virhepisteittä rat-
sastaneet palkitaan. Ajalla ei 
ole merkitystä, mutta ratsu-
kon on suoriuduttava radas-
ta enimmäisajan puitteissa. 

Luokassa kaikki esteet 
ovat korkeintaan 60cm ja 
luokassa kolme korkeintaan 
80cm. Arvostelu 367.1 tar-
koittaa, että kilpailu suori-
tetaan kahdessa vaiheessa 
ilman taukoa, jolloin ensim-
mäisen vaiheen maalilinja 
on toisen vaiheen lähtölin-
ja. Ensimmäisessä vaiheessa, 
eli perusradalla virhepisteitä 
saanut ratsukko pysäytetään 
äänimerkillä perusradan vii-
meisen esteen jälkeen, jolloin 
suoritus päättyy. Ratsuk-
ko, joka ei ole saanut virhe-
pisteitä perusradalla, jatkaa 
suoraan uusintaan. 

Odotettavissa on mielen-
kiintoinen kisapäivä. Ylei-
sölle on varattu parkkitilaa 
alatallin, eli Ranuantielle nä-
kyvän punaisen tallin pi-
hasta. PuRa toivottaa kaik-
ki tervetulleiksi nauttimaan 
päivästä hevosurheilun pa-
rissa!  
PuRa

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi 

Tervetuloa 

markkinoille!

KEVÄTMARKKINAT
Pudasjärvellä 
pe 27.4. klo 9-17 

• Weckman hallit/peltikatot 
tarjouslaskenta 

• Teboil - päivän tarjous ! 
• Tiileri, uunien tarjouslas-

kenta 
• Katepal 
• Yamaha 
• Sym 

MUKANA mm.

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI
Petäjäkankaantie 1, puh. 020 7528 260

Ammattitaitoiset myyjät valmiina palvelemaan: 
• Tuotantotarvikkeet ja työkoneet, Timo Ahonen 
• Isot työkoneet (Claas, JF, Elho, Livakka) Arto Kauppi 
• Rautakauppatavarat, Rautian myyjät 

Kevätmarkkinat
Kiuruveden K-maataloudessa

HakkiPilke 25 
klapikone työnäytös !

HakkiPilke 25 

               Markkinapv.HINTA!

14.715,-
    (18100,- sis. alv 23%) +toim.kulut

Hinta sis. katto- ja seinäpellit sekä rungon. Hinta 
ei sis. rahtia, perustuksia, puutavaraa ja pystytys-
tä. Ovet lisähintaan. 

62900
/kpl

Renkaan-
vaihto-
vaunu
• Kantavuus            1,2 tn 
• Paino                   118 kg
• Nostoalue:           0-760 mm 

Sääd. kork. 

• Huipputehokas paimen
• Suurin iskuenergia: 

10,5 J

44900

K-Agro lasikuitupylväs 
110 cm, 10 kpl
• 2 eristimellä, 5 - 20 mm 

nauhoille ja ohuille langoille
140 cm, 10 kpl 3000

6500

2150

2000 Sähköpaimen

Timotei Jonatan 
20 kg säkki

TRM130 
Farmer

                  Raj. erä!      

10.555,-
         alv 0%  (12.980,- alv. 23%)

+toim.kulut

alv 0%

Weckmann teräshalli
• 11,2 x 16,4 m, 4 m kehäjako
• Itsekantava, kastomaalattu 

kotelopalkkirakenteinen 
teräskehä, lumialue 2,6

• Toimitus elokuussa 2012 

Nyt edullisesti!

mönkijät
mopot

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

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Konekauppa: Vesa  Huhta 040 538 9626
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Huipputarjous!

Painepesuri Kärcher K.2.120    

69,00€
        kpl

6,90€
6 parin nippu

Kesätyökäsine Soft 310 siannahkaa    

Kevätsiivoukseen
kiiltopesuaineet

meiltä!

Markkinakahvit!

voim. pe-la

voim. pe-la

Palvelemme
1.5.- 31.7

perjantaisin
klo 8-19!

Tiileri julkisivutiilet

ja -tulisijat nyt

erikoisehtoon.

Tule ja pyydä tarjous! 

27
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Tule asiakkaaksi
reilumpaan pankkiin!
Saatko nykyisessä pankissasi riittävästi etuja? Ajatteleeko se sinun parastasi? 
Vaihda Tapiola Pankkiin, saat reilua korkoa käyttötilille – ja myös maksuttomat 
verkkopalvelut, kun olet keskittänyt vakuutuksiasi Tapiolaan. Kokonaissäästösi 
voi helposti olla satoja euroja vuodessa!

Tutustu osoitteessa tapiola.fi  tai käy lähimmässä toimistossamme.

Tarkat tiedot tiliehdoista ja eduista tapiola.fi  ja Tapiolan toimistot

Pudasjärvi: Toritie 1, puh. 08-886 5560

  

Turvallisuuden ammattilainen

Sammutintarkistuksia
Torstaina 26.4.2012 klo 16.00-19.00 
Taivalkosken shell
Perjantaina 27.4.2012 klo 15.00-
18.00 Pudasjärven k-supermarket

Yhteyshenkilö Mika Pyhäjärvi puh. 050 502 2019

Temrex Oy
Kempeleentie 7a 90400 Oulu • Puh:05-5208919

Verkkokauppamme, Temrex.fi/verkkokauppa
palvelee turvallisuus asioissa 24 tuntia/vrk.

Sammutinhuoltoautomme koillismaalla

Isännille ja Ammattikäyttöön
               MS 241 C-M                     FS 460 C-E MK
Moottorisaha                              Raivaussaha
Metallirunkoinen         Ammattilaisen valinta
tehopakkaus

Teho 2,2 kW                       Teho 2,2 kW
Paino 4,7 kg  629€    Paino 8,4 kg 895€
                MS 251                           FS 490C-E MK
Moottorisaha                             Raivaussaha
Tehokas yleissaha         Huippu Uutuus!

Teho 2,2 kW                            Teho 2,4 kW
Paino 4,9 kg 499€     Paino 9,0 kg 995€
241 ja 251 ostajalle                Raivaussahan ostajalle
Peltor-kypäräsarja                  Sievi raivauskengät
kaupanpäälle, arvo 39€          kaupanpäälle, arvo 69€

Tarjokset voimassa 5.5 saakka.

PUDAS-KONE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. 08-822415
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HajaKaista – Kun maailma on kaukana 

HajaKaista – kodin tietokoneiden ja älypuhelinten nopea, helppo ja edullinen 
internet. Missä hyvänsä tuo koti tai mökki sitten onkin, asumisen palveluta-
soa ja lomalla viihtyvyyttä voi nyt parantaa pienin kustannuksin.  

hajakaista.fi

Pikatiesi 
palveluihin

HajaKaista on suunniteltu toimimaan juuri niillä alueilla,  
missä mokkula ei toimi ja mihin laajakaista ei ulotu.

Se on käytettävissäsi heti pienellä kytkentämaksulla ja 
edullisin kuukausihinnoin. Tietokoneet liitetään verkkoon 
tavallisen laajakaistan tapaan kaapelilla tai langattomasti. 
Palvelun avulla voit liittää verkkoon useita päätelaitteita 
yhtä aikaa. 

Haluatko tietää enemmän? Kerromme mielellämme lisää ja 
paikallinen asennuskumppanimme tuo palvelun kotiisi. 
Tuomme sen sinne, mihin muut operaattorit eivät sitä toi-
mita.

Muista kotitalousvähennys!
Tietoliikenneyhteyksien asennus ja ylläpito voivat oikeuttaa 
kotitalousvähennykseen.

Hinta: 29,90 euroa / kk  
(kahden vuoden sopimuksella)

HajaKaista vastaa laitteistosta. Paikallinen 
kumppanimme asentaa järjestelmän edullisesti.

Yhteystiedot:
puhelin 044 7345 620  •  info@hajakaista.fi
juhani.miettunen@hajakaista.fi, pekka.sarlund@hajakaista.fi
www.hajakaista.fi

hajakaista – Laajakaistapalvelua koko suomeen

MTK Pohjois-Suomi selvit-
tää, onko Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun alueilla 
tarvetta yrittäjälomittajille, ja 
onko yrittäjälomittajuudel-
la kiinnostavuutta yrittä-jä-
kentässä. Lisäksi selvitetään 
muiden palveluiden yhdis-
tämismahdollisuudet yrittä-

Yrittäjälomittajuuden tarve selvitetään
jälomittajuuteen sekä mah-
dollisen yrittäjälomittajuutta 
edistävän hankkeen tarve.

Yrittäjälomittaja on itse-
näinen yrittäjä, joka on teh-
nyt toimeksiantosopimuk-
sen joko paikallisyksikön tai 
itsejärjestetyssä lomitukses-
sa olevan maatalousyrittä-

jän kanssa. Yrittäjälomittaja 
huolehtii itse vastuu- ja työ-
eläkevakuutuksistaan, hä-
nellä on Y-tunnus ja hän on 
ennakkoperintärekisterissä. 
Yrittäjälomittaja myös las-
kuttaa tehdystä työstä joko 
paikallisyksikköä tai itsejär-
jestetyssä lomituksessa lomi-

tettua maatalousyrittäjää.
Kysely on osa MTK-Poh-

jois-Suomi ry:n hallinnoimaa 
Maaseutuelinkeinojen kehit-
tä-misen tiedotus-, koordi-
naatio ja aktivointihanketta. 
Kyselyn perusteella tehdään 
selvitys, jonka tuloksia käy-
tän opinnäytetyössäni Ou-

lun seudun ammattikorkea-
koulun luonnonvara-alan 
yksikössä.

Riitta Mustola
hankeavustaja

Kosteikot ovat tehokas ve-
siensuojelun keino, ja nyt 
olisi maatalouden monivai-
kutteisiin kosteikkoihin hy-
vin rahoitusta tarjolla. Ra-
hoitusta voivat hakea sekä 
viljelijät että rekisteröityneet 
yhdistykset, eli esim. riista-
yhdistykset tai yhdistyksen 
voi perustaa ihan vain kos-
teikon perustamistakin var-
ten.

Viljelijöiden ja rekisteröi-
tyjen yhdistysten on mah-
dollista saada tukea maata-
louden monivaikuttei-sen 
kosteikon perustamiseen 
jopa 100 prosenttia, ja tukea 
myönnetään myös kosteikon 
hoitoon. Kosteikon perusta-
miseen voi saada ei-tuotan-
nollista investointitukea max 
11 500 e/ha ja ympäristö-
tuen erityistukea kosteikon 
hoitoon max 450 e/ha/v. 
Kosteikon yläpuolisesta va-
luma-alueesta tulee olla pel-
toa vähintään 20 prosenttia 
ja kosteikon pinta-alan tulee 
olla vähintään 0,5 prosenttia 
yläpuolisesta valuma-alu-
eesta. Kosteikon koko tulee 
olla vähintään 0,3 ha. 

Rahoitusta kosteikkoihin 
on tarjolla nyt 2012. Tukiha-
kemukset suunnitelmineen 
on laitettava Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskukseen ke-
säkuun loppuun mennessä. 
Suunnitelma kannattaa siis 
tilata hyvissä ajoin. Tietoa 
suunnittelijoista ja infotilai-
suuksista löytyy proagriaou-
lu.fi -nettisivuilta.

Infotilaisuus  
Livon kylätalossa
ProAgria Oulu/Ympäristö-
Agro II järjestää maksutto-
man infotilaisuuden liitty-
en kosteikon perustamiseen 
myönnettäviin ei-tuotan-
nollisiin investointitukiin ja 
kosteikon hoitoon myönnet-
täviin erityisympäristötukiin 
Livon kylätalolla perjantai-
na 27.4. klo 18:00. Mukana 
järjestäjinä ovat myös Suo-
men riistakeskus, Suomen 
metsäkeskus ja Livokas ry. 
Infotilaisuudessa annetaan 
neuvoa tuen hakemiseen ja 
kerrotaan maatalouden mo-
nivaikutteisen kosteikon pe-
rustamisesta ja hoidosta. Pe-
rustamisessa on tavoitteena, 
että pelloilta tulevat vedet 
kierrätetään kosteikon kaut-
ta ja osa peltovesien mukana 
valuvasta kiintoaineksesta ja 
ravinteista jää kosteikkoon 
ennen vesistöön laskemista.

 
Hanna Rasi-Koskinen

Maatalouden 
monivaikutteisiin
kosteikkoihin 
tukea
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LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Tuossa minun naapurissa, eli viereisessä parressa on 
asunut Veera. Viime syksynä se siihen tuli, silloin kun 
laidunkausi loppui. Tuttu tietysti jo vuosien takaa, mutta 
ensimmäistä talvea me siinä vierekkäin alettiin elämään. 
Siinä talven mittaan huomasin, että Veeralla ei ollut 
kaikki kunnossa. Jalat ovat kuulemma jatkuvasti kipeät 
ja Isäntä niitä välillä tutkaili. Olivat Emännän kanssa 
päättäneet jo aiemmin, ettei Veeraa enää siemennetä. Ja 
nyt on Veera pois…
 Joskus se on paras ratkaisu, vaikka vaikealta 
se näyttää tuntuvan isäntäparistakin, kun ”työkaveri” 
poistuu joukosta. Koskaan ne eivät sano, että mihin se 
lehmä lähtee, vaan keksivät kaikenlaisia kiertoilmauksia. 
Jotenkin minulla on aavistus, ettei se mitään hyvää ole, 
kun vaikuttavat hieman surullisilta. Vuosien saatossa 
olen nähnyt monta lähtöä ja aina se tuntuu ikävältä. 
Yleensä nämä lähdöt johtuu huonoista jaloista tai 
sitten utarerakenne tai lypsettävyys on alkanut kärsiä. 
Joskus saattaa olla sitkeä utaretulehdus, johon lääkitys 
ei tehoa ja tulehdus uusii kerta toisensa jälkeen. Näissä 
tapauksissa taas korostuu sen jalostuksen merkitys, 
joista viimeksi kerroin teille. Pyritään karsimaan niitä 
huonoja ominaisuuksia pois.
 Veeran poistumisen jälkeen sain uuden 
naapurin. Rauhalliseen elämään tottuneen vanhuksen 
arki järkkyi pahan kerran, kun sellainen nuori hurjapää 
muutti viereen. Vilkas ja utelias Hajuherne on reilun 
vuoden ikäinen ja on tulossa siemennysikään. Muutto 
karsinasta parteen oli iso muutos ja se, ettei voi liikkua 
vapaasti, taisi olla pieni järkytys, käytöksestä päätellen. 
Välillä on ollut takapuoli metrin ilmassa ja välillä jalat 
solmussa maassa maaten, kun ei olekaan päässyt liik-
keelle. Lypsykone kiinnosti niin paljon, että Isäntä joutui 
tekemään korjauksia siihen ja alussa minun lypsy meni 
aivan sekaisin, kun Hajuherne halusi repiä kaikki letkut 
irti. Pikkuhiljaa tasapaino on löytynyt ja nyt hän osaa jo 
käyttäytyä kuin aikuinen.
 Ja suurin uutinen on se, että olen jäänyt vau-
valomalle! Kyllähän minä osasin odottaa asiaa, ja sitten 
Emäntä kuului puhuvan Isännälle, että Toffeella alkaa 
loma lähestyä. Ensin väheni ruoka ja sitten yhtenä iltana 
ei lypsetty ollenkaan. Lypsyt harveni ja sitten muuta-
man päivä päästä ei lypsetty enää ollenkaan. Vanhasta 
tottumuksesta nousin heti ylös, kun näin Emännän 
lähestyvän, mutta se vain rapsutteli ohi mennessään. 
Meillä se vauvaloma eli ummessa olo tarkoittaa sitä, 
ettei saa nappuloita kun pari kourallista päivässä ja 
lypsy jää kokonaan pois. Kaksi kuukautta saa levätä 
edellisen kauden työstä ja ennen kaikkea utareen 
maitoa tuottava kudos uusiutuu ja samalla koko utare 
tervehtyy lypsykauden rasituksesta. Ja siinä samalla 
muodostuu sen herkun eli ternimaidon vasta-aineet. 
Vasikalle ensiarvoisen tärkeää, mutta aina siitä jää joku 
litra talonväelle herkutteluun.
 Tavoitteena on, että lehmä poikii kerran vuo-
dessa. Aina se ei toteudu, sillä raskaus eli tiineys, niin 
kun meillä lehmillä sanotaan, ei välttämättä heti onnis-
tu. Syitä on monia eikä niitä aina tiedetä, mutta Emäntä 
on ollut tyytyväinen siihen, mikä meidän karjassa on eli 
keskimäärin 400 päivää poikimisen väli. Tiineys kestää 
noin 9 kuukautta. Se saattaa vaihdella parikin viikkoa, 
eikä asian kanssa kannata hätäillä. Vanha sanonta on, 
että tiine poikii ajallaan. 
 Lomalla ollessa ruokintaan pitää kiinnittää 
erityistä huomiota. Kun ei saisi lihoa, mutta ei laihtua-
kaan. Jos lihoo liiaksi, niin usein seurauksena on erilaisia 
poikimavaikeuksia. Siinäpä sitä on taas yhdelle lehmä-
raukalle märehtimistä pitkäksi aikaa.

Kevättä odotellen, 

Toffee, 123

Säilörehunurmen kolme 
tärkeää ominaisuutta ovat 
suuri sato, korkea D-arvo 
(680-700 g/kg ka) ja seleeni-
pitoisuus. Korkeimmat sa-
dot, parhaimmat D-arvot ja 
riittävä seleenipitoisuus saa-
daan suosituksen mukaisella 
lannoituksella ja huolellisel-
la oikea-aikaisella korjuul-
la. Näin menetellen saadaan 
ravinteet ympäristötuki-
ehtojen mukaisesti maksi-
maalisesti hyödynnettyä ja 
laadultaan ensiluokkainen 
säilörehu. Oman tilan nur-
miviljelyyn kannattaa valita 
siihen parhaiten sopivat nur-
misiemenet ja niiden seokset 
sekä oikeat lannoitteet. Sato-
tavoitteeksi kannattaa aset-
taa 8000 kg ka/ha. Korkea 
satotaso takaa edullisen ko-
tovaraisen rehun. Tila-Art-
turi projektissa vuosina 2007 
– 2010 tehokkain tila tuotti 
säilörehun kuiva-ainekilon 
5, 1 sentillä, kun kalleimmil-
laan kustannus oli 24 sentti 
/ kuiva-ainekilo. 50 lehmän 
karjatilalla, jolla säilörehua 
tarvitaan 260 000 kg, tuo ero 
merkitsee yli 49 000 euroa. 
Kyse on siis isoista rahois-
ta. Nurmiviljelyyn kannat-
taa panostaa.

Karjanlanta kannattaa 
hyödyntää tarkasti 
Nykyään nautakarjatilalla ei 
pystytä välttämään lietteen 
levitystä nurmelle, vaan siitä 
on tullut olennainen osa nur-
menviljelyä. Tehokas nurmi-
viljely antaa parhaimmat 
mahdollisuudet myös liet-
teen hyväksikäytölle.  Hyvä 
lietteenlevitystaktiikka voisi 
olla levitys 1. sadon korjuun 
jälkeen ja/tai syksyllä, ja eh-
dottomasti multaamalla (ty-
pen hyväksikäyttö, hygiee-
nisyys). 

Lietteen käyttömäärä per 
levityskerta on pidettävä 
kohtuullisena 20-28 m3/ha, 
koska liete ei ole yksinään 
oikea lannoite nurmelle. Sen 
ravinnesisältö ei ole oikea 
eikä sen kaikki ravinteet ole 
kasveille käyttökelpoises-
sa muodossa, tästä esimerk-
kinä seleeni. Lisäksi liete on 
riski rehun hygieeniselle laa-
dulle – lietejäämiä ei saa pää-
tyä rehuun. 

Huippusadon ja –laadun 
aikaansaamiseksi liete tar-
vitsee aina täydennyksen. 
Pelkällä lietteellä päästään 
ainoastaan vajaaseen 3000 
kg:n kuiva-ainesatoon /ha. 

YaraMila-lannoitteet si-
sältävät karjalle elintärkeää 
seleeniä ja nurmen kasvulle 
välttämätöntä rikkiä ja boo-
ria. Seleeniä on annettava 
jokaisella lannoituskerralla. 
Jos nurmea ei lannoitettaisi 
lainkaan tai ainoastaan ker-
ran, niin säilörehuun ei tule 

Hyvä säilörehu - karjatilan
kannattavuuden perusta

riittävää määrää seleeniä tai 
se puuttuu kokonaan. 

Sopivat lannoitteet
Kahdessa korjuussa on typ-
pilannoituksen maksimi kar-
keilla kivennäis- ja savimail-
la 200 kg/ha ja eloperäisillä 
mailla 160 kg/ha. Apilapi-
toisten nurmien typpilannoi-
tusta voi vähentää, mutta 
muita pää- ja hivenravintei-
ta apila tarvitsee timoteinur-
mia enemmän. Ensimmäisen 
sadon lannoittamiseen sopi-
vat hyvin YaraMila Nurmen 
Y1 ja lietteen kaveriksi Yara-
Mila Pellon Y1, toiselle sa-
dolle YaraMila NK 2 ja liet-
teen kaveriksi YaraMila NK 
1 tai Suomensalpietari Se+. 

Oikein tehdyllä ja opti-
moidulla lannoituksella var-
mistetaan säilörehun riit-
tävyys ja korkea laatu sekä 
ylläpidetään eläinten korke-
aa tuotosta ja terveyttä.

Huomiota hiveniin
Hiventilanne kannattaa sel-
vittää lohkoittain jo nurmen 
perustamisvaiheessa.  Aina-
kin yhdestä, jokaisen nur-
mikasvulohkon näytteistä 
kannattaa tutkituttaa man-
gaani kupari, sinkki ja nat-

rium. Kotoisen rehun hi-
venainepitoisuudet jäävät 
usein alle eläinten tarvenor-
mien ilman hivenlannoitus-
ta. Kotoiseen rehuun hive-
niä tulee vain lannoituksen 
kautta. Sinkin puute aiheut-
taa eläimillä karvanlähtöä ja 
tiinehtyvyyshäiriöitä. Kupa-
ri estää anemiaa ja parantaa 
kasvua. Jälkeisten jääminen 
poikimisien yhteydessä saat-
taa kieliä kuparin puuttees-
ta. Natrium nostaa rehun 
maittavuutta, sekä parantaa 
nurmen talvehtivuutta sekä 
kivennäs-hivenainetasapai-
noa.  

Nurmien hivenlannoitus 
kannattaa hoitaa kuntoon 
Yaran Ravinnesarjan tuot-
teilla. 

Nurmen perustamisen 
yhteydessä käyttömäärä on 
100 – 300 kg/ha. Mikäli loh-
kolla on puutetta useammas-
ta ravinteesta esim. uusilla 
raiviolohkoilla, suositellaan 
käytettäväksi Hivenravinne-
seosta 100– 300 kg/ha.

Nurmien satotasoa ja laa-
tua voidaan nostaa myös 
lehtilannoituksen avulla. 
Viimekesän kokeissa Yaran 
Kotkaniemen tutkimusase-
malla saatiin noin 1000 kg:n 

Lannoituksella tuotetaan puolet sadosta.  Nurmien kevätlannoitus kannattaa tehdä heti 
kun pellot kantavat ja kasvukausi on alkanut.

Karjan lietelannan tehokas käyttö edellyttää multaamista tai sijoittamista kasvustoon. 
Lietteen ravinnesisältökannattaa täydentää oikeilla lannoitteilla.

kuiva-ainesadon lisäyksiä 
sopivalla Yara Vita lehtilan-
noituksella.

Hiven määrityksiä 
myös rehunäytteestä
Mikäli maanäytteistä ei ole 
tutkittu hiveniä kannattaa 
niitä tutkituttaa rehuanalyy-
sistä. Näin varmistetaan, että 
kotoisessa rehussa on riittä-
västi eläimen tarvitsemia hi-
veniä. Erityisesti seleenipitoi-
suuteen kannattaa kiinnittää 
huomiota, mikäli tilalla käy-
tetään paljon karjanlantaa 
tai seleenittömiä lannoittei-
ta. Seleeniä tulisi olla säilö-
rehussa 0,2 – 0,3 mg/kg/
ka. Seleenin puutos aiheut-
taa mm. sydän ja lihasrap-
peumaa, utaretulehduksien 
lisääntymistä ja jopa vasik-
kakuolleisuutta kun vasikoi-
den elinvoima vähenee se-
leenin puutteessa.

Säilörehun riittävä sink-
kipitoisuus olisi 50 mg, ku-
paripitoisuus 10 mg ja man-
gaanipitoisuus 60 mg/ kg /
ka.

Ilkka Mustonen 
asiakkuuspäällikkö 
Yara Suomi Oy
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Pudasjärven kaupunki on päättänyt olla mukana Talkoillaan 2012 -hyvinvointikam-
panjassa. Kampanjan tavoitteena on meidän kaikkien pudasjärvisten yhteinen hyvin-
vointi ja viihtyvyys. Luuditaan Pudasjärvi (ja Suomi) maailman kartalle ja maailman 
ykköseksi sisulla, saunalla, kuivalihavellillä ja vastalla. Valtakunnallinen siivouspäivä 
on torstaina 10. toukokuuta. Toivomme mukaan luutimaan erilaisia yhteisöjä, yhdis-
tyksiä, yrityksiä, ryhmiä ja koululuokkia! Tarjoamme innokkaille luutijoille juotavaa ja 
pientä purtavaa! Jos ryhmänne haluaa osallistua siivouspäivään, otamme mielelläm-
me ilmoittautumisia vastaan! Samalla voitte esittää toiveen siivottavasta alueesta.

Pudasjärvi siistiksi  ja maailman kartalle yhdessä ”luutimalla”!

Paula Ylitalo, puh.040 8266611 
Ulla-Maija Paukkeri, puh. 050 4366024 www.talkoillaan.fi

Veljekset Jukka ja Kalevi Sär-
kelä Maatalousyhtymä Sär-
kelästä Metsälän kylältä yh-
distävät hyötyliikunnan ja 
kilpailemisen. Aholan tilalla 
lypsykarjaa, metsää ja poroja 
hoitavat veljekset saavat pe-
ruskuntoa monipuolisen tilan 
töistä, mutta kesän kääntyes-
sä syksyyn aletaan harjoitte-
lemaan tulevia umpihanki-
hiihtokisoja varten.

Jukan ja Kalevin kavereina 
joukkuekilpailussa ovat hyvä 
tuottajanaapuri Juha Viuhko-
la omalta kylältä sekä saraky-
läläinen Kari Jylhälehto ja ki-

Hyötyliikunta ja kilpaurheilu tukevat toisiaan

pinäläinen Lauri Riepula.
Jukka ja Kalevi Särke-

lä ovat osallistuneet Pudas-
järven Urheilijoiden järjestä-
mään umpihankihiihtoon jo 
kuusi kertaa. Sitä ennen vel-
jekset olivat useana vuonna 
mukana tapahtuman toisen 
päivän umpihankiosuuden 
perässähiihtäjinä. Kaikkiaan 
Umpihankihiihdot on järjes-
tetty jo 15 vuotta.

Paras saavutus miesten 
uralla on neljäs sija, jota voi-
daan pitää erittäin hyvänä, 
onhan kisoissa yleensä yli 70 
joukkuetta.

Kovaa kuntoa 
tarvitaan
Umpihankihiihto vaatii to-
della hyvää kuntoa. Jo en-
simmäisen päivän ”aika-ajo” 
yli 50 kilometriä tehtäväras-
teineen vie useimmilta yli-

määräiset mehut pois ja seu-
raavan päivän kahdeksan 
kilometrin umpihankitaival 
huolehtii viimeisistäkin voi-
manrippeistä.

Miesten kovan kunnon ta-
kana on hyötyliikunta, jota 
erityisesti saa metsätöistä 

Jukka ja Kalevi Särkelä ovat molemmat perheellisiä, jo-
ten uusia hiihtäjiä on kasvamassa.

ja syksyisistä hirvijahdeis-
ta. Edelleen etenkin Kalevin 
kuntoa parantaa lisäksi po-
ronhoitotyö, joka ei ole pel-
kästään mönkijöillä ajamista.

Hyötyliikunnan lisäksi 
myös hiihtoa harjoitellaan ja 
sählyä pelataan Sarakylänky-

län koululla.
- Tämä on oman kunnon 

ja rajojen kokeilua. Esimer-
kiksi toissa vuonna – 32 as-
teen pakkanen myös kokei-
li kestävyyttä, Kalevi Särkelä 
kertoo. (ht)

Pudasjärvinen Metsäläiset joukkue Jukka Särkelä, Juha Viuhkola, Kari Jylhänlehto, Lauri Riepula ja Kalevi Särkelä oli 
hiihdossa mukana viidettä kertaa. Laurille kisakokemus oli kuitenkin ensimmäinen. 
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Paras mahla-aika on pian kä-
sillä! Mahlaa kannattaa kerä-
tä jo siitä yksinkertaisesta 
syystä, että se maistuu hy-
vältä.

Koivun mahlaa on käytet-
ty lääkeaineena vuosisatoja 
parantamaan vastustusky-
kyä, nostamaan energiatasoa 
ja lievittämään muun muas-
sa nivel- ja reumavaivoja, sil-
lä se sisältää lukuisan mää-
rän erilaisia kivennäis- ja 
hivenaineita sekä fruktoosia 
ja glukoosia.  Mahlan makea 
ja siirappimainen neste sisäl-
tää sokeria, valkuaisaineita, 
aminohappoja ja entsyyme-
jä, jotka ovat varastoituneet 
juuristoon jo edellisenä syk-
synä. 

Keski-Euroopassa mah-
laa käytetään kehon puhdis-
tukseen kuona-aineista. Suo-

Pudasjärven 18.4 kokoontu-
neelle kaupunginhallituksel-
le oli saapunut oikaisuvaati-
mus koskien maaliskuussa 
tapahtunutta kaupungin ke-
hittämisjohtajan valintaa. 
Oikaisuvaatimuksen tekijöi-
tä olivat Hiihtokeskus Iso-
Syöte Oy, Profin Oy Martti 
Haapala, Jepetron Oy, Alpo 
Laakkonen AE Innovation 
sekä matkailuyrittäjät Juha 
Kuukasjärvi ja Pekka Kim-
pimäki.

Oikaisuvaatimuksen teki-
jät vaativat, että Pudasjärven 
kaupunginhallitus muuttaa 
20.3.2012 pykälän 99 kohdal-
la tekemäänsä lainvastais-

Oikaisuvaatimus ei saanut kannatusta
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 Hannu 
Miettiseltä, jonka mukaan 
oikaisuvaatimus on peruste-
lujen ja johtopäätösten osalta 
paitsi perusteellinen, myös 
oikeaan osunut. 

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. 

Seitsemän kaupunginhal-
lituksen jäsentä oli sitä miel-
tä, että ei ole aihetta muut-
taa suoritettua virkavaalia, 
koska virkaan valittu Jaa-
na Ritola on ansioiltaan, pä-
tevyydeltään, koulutuksel-
taan ja sopivuudeltaan oikea 
henkilö. Oikaisuvaatimuk-
sessa ja yleensä vaalissa on 
loukattu mm. Jaana Ritolan 
kohdalla tasa-arvolakia sekä 
kaikkiaan kyseenalaistettu 
muiden virkaa hakijoiden 

tasavertaisuus koulutuksen, 
pätevyyden, kokemuksen ja 
sopivuuden suhteen. 

Hallituksen kokoukseen 
oli tuotu esittelijänä toimi-
neen kaupunginjohtajan pis-
teytystaulukosta poikkea-
va pisteytys, jossa Ritola oli 
saanut ylivoimaisesti eniten 
pisteitä. 

Äänin 7-4 oikaisuvaati-
musta ei hyväksytty ja kau-
punginhallituksen aikaisem-
pi päätös Ritolan valinnasta 
kehittämisjohtajaksi jäi voi-
maan. 

Heimo Turunen

MAHLA-ikiaikainen eliksiiri 
auttaa moneen vaivaan!

messa on käytetty mahlaa 
hiusten ja ihonhoitoaineena 
pitkään. Parhaillaan tähän-
kin perinnetietoon haetaan 
vahvistusta tieteellisillä pe-
rusteilla esim. Kuopion yli-
opistossa.  Suomen aller-
gia- ja astmaliiton alaisella 
Etelä-Karjalan allergiainsti-
tuutissa on todettu, että siite-
pölyallergikot voivat saada 
apua oireisiinsa, jos mahlan 
käytön aloittaa ennen siite-
pölykauden alkua ja jatkaa 
sitä pahimman allergiakau-
den yli.

Mahlan keruu on mielet-
tömän palkitsevaa touhua. 
On mukava olla pitkän tal-
ven jäljiltä jälleen kosketuk-
sissa aitoon ja tuoreeseen vil-
liruokaan!

Mahlan juoksutus ei kui-
tenkaan ole jokamiehen oi-

keus vaan tarvitaan aina 
maanomistajan lupa.

Koivun kasvu ei kärsi 
mahlanjuoksutuksesta lain-
kaan. Suomessa on koivu-
ja joista mahlaa on juoksu-
tettu 50 vuoden ajan ja puu 
voi erittäin hyvin. Mah-
lanottoreiän ylä- ja alapuo-
lelle muodostuu koivun ko-
valahoa, jossa puun solukko 
tummuu, mutta muuten puu 
toimii normaalisti. Joskus 
kuulee sanottavan, että puu 
menee pilalle mahlanotos-
ta. Nykyään porausreiät teh-
dään alas koivun runkoon, 
jolloin värivikaakin tulee 
vain ensimmäisen metrin 
matkalle. Jotkut puusepät 
suorastaan himoitsevat koi-
vuja joissa esiintyy kaunista 
kovalahoa.

Mahla pilaantuu melko 

helposti. Olosuhteista ja toi-
mintatavoista riippuen, mah-
la säilyy jääkaapissa yhdestä 
viiteen päivään. Mahlaa voi 
ja kannattaa pakastaa, sillä 
mahlan laatu ei kärsi tuosta 
toimenpiteestä käytännössä 
mitenkään. Mahlaa voidaan 
myös pastöroida ja näin pi-
dentää sen säilymisaikaa.

Mahlanotossa hyvä hy-
gienia on tärkeä, jolloin puu-
ta ei altisteta sienten kasvu-
alustaksi. Tapin iskeminen 
porausreikään ei ole enää 
suositeltavaa.

Perinteisesti paras vappu-
sima on tehty koivun mah-
laan. Nyt on niin myöhäinen 
kevät, että ei taida mahla-
sima vapuksi ehtiä, mut-
ta esim. valmistujaisjuhliin 
mahlajuoma on aito ja luon-
nonläheinen vaihtoehto, en-
täpä kesähäät tai kihlajaiset?

Veikko Hyttinen

Pudasjärven Vianorilla pi-
dettiin kesäistä rengaspäi-
vää perjantaina 20.4. erilais-
ten esittelyjen ja tarjousten 
merkeissä. Esillä oli tieten-
kin kevään testimenestyjä 
Nokian Hakka Blue kesären-
kaat sekä muita rengastarjo-
uksia.

Oulusta Pudasjärvelle oli 

Kesärenkaiden vaihto vilkastumassa
tullut traktorimyyjä Topi 
Väänänen Valtran kanssa. 
Hän kertoi päivän menneen 
hyvin ja sattuneista päällek-
käisyyksistä huolimatta trak-
toriesitteet kävivät kaupak-
si ja ensikontakteja syntyi. 
Traktorien renkaita ja van-
teita oli esittelemässä Mark-
ku Kangaskorte, Kemppi 

Makkaranpaistossa ja lettujen myynnissä ollut Pekka Nie-
mitalo laski iltapäivällä, että makkaroita oli mennyt yli 500 
ja lettujakin yli 300. Kuvassa oikealla Kari Oravainen.

Myös Kemppi hitsauskoneet kiinnostivat markkinointita-
pahtumassa kävijöitä.

hitsauskoneita Janne Raja-
vaara ja Kentin tuotteita Jar-
mo Okkonen.

Toimitusjohtaja Kari Ora-
vainen kertoi, että kesären-
gassarjoja Pudasjärvellä on 
poikkeuksellisesta kevääs-
tä johtuen vaihdettu vasta 
muutamia.

–Piikki on vasta tulossa 

vapun tienoilla, Kari Oravai-
nen arveli.

Myös rengaspäivään Ora-
vainen oli tyytyväinen, sillä 
asiakkaita oli runsaasti liik-
keellä etenkin aamupäiväl-
lä. Päivän mittaan Vianorilla 
kävi yli 300 henkilöä’ (ht)

Kysy Nettiopolta!
Nettiopo vastaa kysymyksiin 
koulutuksesta ja opiskelusta OSAOssa.
nettiopo.osao.fi

info@osao.fi, www.osao.fi     
yhteishaku.osao.fi

Hae yHteisHaussa 27.2−16.3.2012
www.Haenyt.fi 

Opiskele ammattiin
OSAOssa Pudasjärvellä
Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven 
yksikkö kouluttaa ammattilaisia:

hevosalalle, hevostenhoitaja, 
ratsastuksenohjaaja

prosessiteollisuuden alalle, 
sahaprosessinhoitaja

matkailualalle, 
matkailupalvelujen tuottaja

sähköalalle, 
sähköasentaja

Muista myös ammatilliseen koulutukseen 
valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, 
haku suoraan oppilaitokseen.

Kysy henkilökohtaisista opiskelusuunnitelmista.

Tarkempaa tietoa koulutustarjonnastamme 
antavat opintoasiainsihteeri Mari Ruttonen 
p. 010 27 23975 ja opinto-ohjaaja 
Pirkko Vänttilä p. 010 27 23889.

Find us on
Facebook
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Suomen laajakaistaohjelman 
mannekiini, Pudasjärveläi-
nen mökin mummo Sara-
kylän perukoilta, käy mak-
samassa verkkopankissa 
laskuja ja asioi Kelan sivuil-
la hulppealla 100 megabitin 
valokuituyhteydellä. Ei kuu-
losta pahalta.

Laadukkaiden ja kustan-
nustehokkaiden laajakais-
tayhteyksien turvaaminen 
niin Pudasjärven mummol-
le kuin haja-asutusalueiden 
yrityksillekin on välttämä-
töntä. Kehitys langattomi-
en järjestelmien puolella on 
viime vuosina ollut erittäin 
nopeaa. Oululainen yritys 
HajaKaista Oy on suunnitel-
lut laajakaistaratkaisun toi-
mimaan juuri niillä alueil-
la, missä mokkula ei toimi ja 
mihin kiinteä laajakaista ei 
ulotu. Palvelu toimii nopeas-
ti ja on hinnaltaan järkevä.

HajaKaistan laajakais-
taratkaisu on käytettävissä 
heti pienellä kytkentämak-

Hajakaista – järkevä laajakaistaratkaisu haja-asutusalueille
sulla asennusmaksulla ja 
edullisin kuukausihinnoin. 
Tietokoneet liitetään verk-
koon tavallisen laajakaistan 
tapaan kaapelilla tai langat-
tomasti. Palvelun avulla voi 
liittää verkkoon useita pää-
telaitteita (PC, älypuhelin, 
iPAD, jne.) yhtä aikaa. Pu-
dasjärven alueella asennuk-
set suorittaa Koillis-Tele.

Erityisesti haja-asutus-
alueilla radioteknologia on 
hinta-laatusuhteeltaan ai-
van ylivertainen. verrattu-
na valokaapeliin, sillä sen 
asennuskustannukset ovat 
jo hyvin suuret. Suomenssa 
kolme kaupallistaet toimijat  
operaattoria ovat jo raken-
taneet hyvän maankattavan 
infrastruktuurin, nimittäin 
radiomastot, niiden väliset 
tietoliikenneyhteydet sekä 
asiaankuuluvat runkoverkot 
ja ne myös edelleen kehittä-
vät niisitä. 

1990-luvulla Suomeen ra-
kennettiin gsm-radioverk-

ko 900 MHz taajuudelle. 
900MHz:n taajuus on osoit-
tautunut hyväksi: mitä ma-
talampi taajuus, sen pidem-
pi kantama. Nyt tätä samaa 
taajuutta käytetään langat-
tomiin datayhteyksiin ns. 
HSPA -teknologian myötä.

Maailmalla on käynnissä 
siirtymä seuraavan sukupol-
ven teknologian käyttöön. 
Ns. LTE- teknologia monin-
kertaistaa siirtokapasiteetin 
ja tarjoaa kertaluokkaa no-
peammat yhteydet. Tämän 
hyvän lisäksi se on toteutet-
tu myös 800 MHz taajuudel-
le, joka on vapautunut ana-
logisen television käytöstä. 
Tämä kombinaatio sopii oi-
vasti haja-asutusalueiden 
ratkaisuksi laajakaistakäyt-
töön. HajaKaistan laajakais-
tapalvelu on suunniteltu jo 
lähtökohdiltaan siten, että 
lähivuosien teknologiake-
hityksen mukanaan tuomat 
edut voidaan välittömästi 
hyödyntää.

HajaKaista Oy on Oulus-
sa 2011 perustettu suomalai-
nen yritys, joka tarjoaa laa-
jakaistapalveluita kaikkialle 
Suomeen juuri niille alueil-
le, joilla muut yhteydet ei-
vät toimi. Hajakaistan laa-
jakaistaratkaisu kykenee 
hyödyntämään asennus-
paikkakohtaisesti parhaim-
man yhteyden tarjoavaa 
verkkoa. Palvelun runkona 
ovat jo olemassa olevat mo-
biiliverkot. Yrityksen taus-
talta löytyy matkapuhelin-
liiketoiminnassa pitkän uran 
tehneitä asiantuntijoita.

Pekka Sarlund
www.HajaKaista.fi

Jutun kirjoittaja HajaKaista 
Oy:n yrittäjä ja hallituksen 
puheenjohtaja Pekka Sar-
lund on yksi HajaKaista No-
kia Oy:n matkapuhelinlii-
ketoiminnassa pitkän uran 
tehneistä asiantuntijoista. 

Kirkkovaltuuston kokouk-
sessa 18.4. 2012 kirkonmäen 
autopaikkojen ja liikenteen 
järjestämisestä kuultiin kaa-
va- ja ympäristösuunnittelija 
Ritva-Liisa Pihlajan laaja ja 
monipuolinen selostus kart-
takuvien kera. Suunnitelmi-
en mukaan kirkkoon tuli-
joiden autoliikenne tullaan 
toteuttamaan tulevaisuu-
dessa uudelle parkkipaikalle 
Mikaharjuntien kautta. 

Riekinkankaan hau-
tausmaan ja kirkkopihan 

Uudesta parkkipaikasta, hautausmaan
valaistuksesta sekä kirkon kunnostustöistä

sekä paikoitusalueiden va-
laistussuunnitelmat val-
tuustolle esitteli arkkiteh-
ti Henrika Pihlajanniemi. 
Hautausmaalle tulee ajan-
mukaiset ja kirkkomaan 
kauniiseen metsämaisemaan 
istuvat valopylväät ja kirk-
komaan aitaan tunnelmal-
linen ja rauhaisa valaistus 
kuten sankarihaudan ympä-
ristöönkin.

Kirkkorakennuksen sisä- 
ja ulkopuolen kunnostus- ja 
parannussuunnitelmat tuli-

vat valtuuston tietoon ark-
kitehti Anita Yli-Suutalan 
esittelemänä. Kirkon ulko-
puolella korjaussuunnitel-
missa ovat kirkonportaat ja 
uuden invaluiskan rakenta-
minen. Sisäpuolella korja-
taan ovia, alttarin aluetta ja 
sakastia. Kaikki uudistukset 
ja korjaukset tullaan toteut-
tamaan maltillisesti ja kunni-
oittaen arvokasta kirkkora-
kennusta ja sen ympäristöä 
kokonaisuudessaan.

Ammattitaidolla ja suu-

rella tarkkuudella laaditun 
vuoden 2011 tilinpäätök-
sen valtuusto hyväksyi yk-
simielisesti. Tilikauden tulos 
on noin 49 000 euroa. Poisto-
eron ja varausten muutosten 
jälkeen muodostuvan ylijää-
män 69 200 euroa valtuusto 
päätti siirtää yli-/alijäämäti-
lille. 

Sointu Veivo
kuvat Heimo Turunen

Eturivissä vierailijat oikealta Anita Yli-Suutala, Henrika Pihlajaniemi, Ritva-Liisa Pihlaja sekä kirkkovaltuutettu Anna-
Liisa Siivikko. 

•	 Äitienpäiväuinnit	ja	kuntosali	Puikkarissa	la	12.5.
 klo 12.00 alkaen (äideille ilmainen MTK jäsenet).
•	 Tervamaraton	Oulussa	la	26.5.	
 Vaihtoehtona ½ maraton ja vartti eli 10,5 km, 
 jossa kuntosarjassa voidaan osa matkasta myös
 kävellä. 
•	 Sauvakävely	Aittojärvellä	la	2.6.	
 kokoontuminen klo 11.00 koululla.
•	 Juhannuspatikkareissu	Kaunislammelle	su	24.6.
 kokoontuminen klo 10.00.
•	 Hölökyn	kölökyn	hölkkä	la	14.7.	
 kiertelemme Kurenalaa, 
 kokoontuminen Nesteellä klo 10.00.
•	 Ohjattu	kuntopiiri	alkaa	elokuussa,	
 josta ilmoitellaan myöhemmin.
 Kaikki innolla mukaan, tyyli vapaa, 
 ja säävarausta ei ole!!! 

MTK:laisille	ja	muille	liikkujille!

Hyvän olon 
kuntopiiri 2012

Pudasjärvi

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

Pudasjärvellä kerätään Sotiemme Veteraanikeräys keskiviikko-
iltana 25.4. klo: 15.00 alkaen. Keräys toteutetaan lipaskeräyk-
senä ovelta ovelle, sekä kauppojen ja huoltoasemien edustalla. 
Kainuun prikaatista saapuu 20 varusmiestä, jotka suorittavat 
varsinaisen keräyksen. Keräystä ovat tukemassa paikalliset 
maanpuolustusjärjestöt, lionsklubit sekä Martat.

Keräyksen tuotto käytetään kokonaisuudessaan paikalli-
sesti Sotiemme veteraanien, invalidien sekä heidän puolisoi-
densa kotona asumisen tukitoimiin.

Kalle Tihinen

Sotiemme Veteraanikeräys Kirkkovaltuusto päätti: 
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KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 

puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

Äitienpäivälahjaksi hemmottelua:

 3 x puolihieronta (45 min) 90€

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

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

Hurjasti VAPPUTAVARAA mm. Peruukit,
Hiusvärit, Pannat, Ilmapallopussit, Serpentiinit,
Pillit, Viuhkat, Naamarit, Kasvovärit, Hattuja,
Pilailutuotteita, Asuja, ym. HALAVALLA!
Ilmapallot nyt vain 1,95€/pussi (ovh.2.40€)

Kesseli Ry järjestää koko per-
heen vapputapahtuman 1.5. 
Pudasjärven Lakarin koulul-
la Postimiehentie 1:ssä. 

Tilaisuus alkaa klo 12 ja 
päättyy klo 15. 

Ohjelmassa kaikenikäisil-
le tarkoitettua yhteistä haus-
kanpitoa mm. yhteisleikkejä 
ja -kilpailuja. Wappuvieraat 
voivat oma-aloitteisesti osal-
listua eri leikkeihin tai kil-
pailuihin. Toivomme, että 
tapahtumasta tulisi rento ja 
avoin hetki perheiden ja ys-
tävien kesken. Jutustelua voi 
harjoittaa siman, kahvin ja 
munkkien herkuttelujen pa-
rissa. 

Tänä Vappuna voi mun-
kin syödä myös aidon Mum-

Jos omaa lemmikkiä ei ole, 
niin piha-alueella voi tutus-
tua Jonna Parkkisen omis-
tamaan 14 viikon ikäiseen 
alaskanmalamuntin pen-
tuun

min mehun kera. Tarjoilun 
lisäksi voi ostaa arpoja. Lap-
set vanhempien kanssa voi-
vat kokeilla onneaan on-
ginnassa tai viettää hetken 
piirustuspöydän luona. Jos 
taiteilijoille sopii, niin pii-
rustuksista kootaan kiertävä 
näyttely Vienan Karjalan las-
ten iloksi ja hauskimmat pii-
rustukset julkaistaan lisäksi 
kesseli.fi sivuilla. Sisätiloissa 
voi seurata tietokoneelta ku-
vasarjaa Kesselin vuodesta 
2011 Vienan Karjalassa. 

Tapahtumaan voi tul-
la lemmikin kanssa. Tarkoi-
tus on, että kello 13.00 kaik-
ki lemmikkieläin-kilpailuun 
osallistuvat kerääntyvät yh-
teen koulun piha-alueella. 
Yleisön tehtävänä on äänes-
tää joukosta hellyttävimmät 
lemmikit. Eniten ääniä ke-
ränneet lemmikit / omistajat 
tietenkin palkitaan. Jos omaa 
lemmikkiä ei ole, niin piha-
alueella voi tutustua Jonna 
Parkkisen omistamaan 14 
viikon ikäiseen alaskanma-
lamuntin pentuun! Päivän ai-
kana testataan vielä, kuka on 
pudasjärven nopein narun-
pyörittäjä! Jokikokon Ant-

Herkut vappupöytään
K-supermarketit palvelevat 
vappuna seuraavasti:
ma 30.4. klo 18 asti ja 
ti 1.5. ovat kiinni. 
Hyvää vappua!

Tarjoukset voimassa 

maanantaihin saakka
ellei toisin mainita

-15%
Santa Maria Tex Mex 

TUOTTEET 
(ei Santa Maria Tex Mex original soft tor-

tilla)

Hinnat voimassa to-ma 26.-30.4., ellei toisin mainita.

ww
w.

k-
su

pe
rm

ar
ke

t.fi
 

  

TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-TARJOUKSISSA
AINA VÄHINTÄÄN -10%

LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA -5%

2990
kg

 
Atria takuumurea   

NAUDAN SISÄFILEE

n. 2 kg, kokonaisena, Suomi 

rajoitus: 2 kpl/talous

299
rs

 
NAUDAN 

PAISTIJAUHELIHA

400 g (7,48 kg), rajoitus: 2 rs/talous

-18 %

Ilman korttia 3,65 rs    (9,13 kg) 

649
kg

 
Pakattuna tuore   

LOHIFILEE
Norja, rajoitus: 2 pkt/talous

-34 %

Ilman korttia 9,95 kg
Voimassa to-la 26.-28.4.

ERÄ 399

HK 
AITO NAKKI  
830 g (4,81 kg)

pkt -50 %

Ilman korttia 7,99 pkt ( 9,63 kg) 

279

Snellman
Eetvartti ja Iivari 
GRILLIMAKKARAT
400 g (6,98 kg)

pkt -19 %

Ilman korttia 3,45 pkt          (8,63 kg) 

249

 
VALKOINEN 
TANKOPARSA
500 g (4,98 kg) 
Unkari 

nippu 139

 
RANSKALAINEN 
PATONKI
380 g (3,66 kg) 

kpl

Voimassa to-la 26.-28.4. ja ma 30.4. 

RANSKALAINEN 

Omasta uunista

2
PRK 250

 Euro Shopper  
HEDELMÄCOCKTAIL
sokeriliemessä
820 g (1,52 kg)

-21 %

Ilman korttia ja yksittäin 1,59 prk          (1,94 kg) 

2X
2-PACK500

 Coca-Cola  
 VIRVOITUSJUOMAT   
  1,5 l (0,57 l)
rajoitus: 1 erä/talous

-43 %

Ilman korttia ja yksittäin 3,79 2-pack    sis. pantit   0,80   (1,00/l) 

17LV valtakunnallinen 8x260.indd   1 19.4.2012   16:18:09

K-supermarket Pudasjärvi
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi • 0207 890 450

ti ja Aimo Pietilä laulattavat 
yleisöä sopivin väliajoin. Uu-
tuutena kisaillaan Wauvojen 
Formuloissa ja Waarit kisaa-
vat tarkkuusheittokisassa. 
Nostoppina tapahtuvassa 
juhlassa on lisäksi parhaim-
man vappuasun palkitsemi-
nen, ilmapalloja lapsille, per-
heiden välinen tietokilpailu 
ja erilaisten pelien pelaa-
mista. Tapahtuman aikana 

esiintyy Diana Krotenko Au-
nuksesta. Tervetuloa suurel-
la joukolla mukaan.

Lopuiksi kaikkien ”wau-
vojen ja waarien” kesken ar-
votaan yhdeksän lounas-
lahjakorttia paikalliseen 
ruokaravintolaan. Tervetu-
loa ! Järjestää: Kesseli Ry.

Ape Nieminen

Puh. 040 561 9695
www.sarajarvi.kotisivukone.com

Tarjoukset voimassa toukokuun ajan.

Lahjakorttitarjoukset:

Toritie 1, 2 kerros

Kosmetologi  Sirpa Sarajärvi

Olen hoitolassani myyntiä varten toukokuussa tiistaisin klo 14-17

• Rentoutuskasvohoito+kulmat ja  
 ripset 55€

• Body Silk vartalohoito 45€• Kasvohoito+kulmat ja ripset 68€
• Kasvohoito+hartiahieronta
 kynttiläöljyllä 70€
• Intialainen päähieronta 23€
 (hyvä lahja nuorille)

Kävijöiden kesken arvotaan
Intialainen päähieronta!

Mineraalimeikkipohjan taiaurinkosuojan ostajalle 40% ale kaikista eri kasvohoidoista.

Wauvasta waariin
wapputapahtuma II
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Pudasjärven alakouluilla on 
käynnissä liikuntaseikkailu 
10-29.4. Sama seikkailu on 
käynnissä myös koko maas-
sa 12:tta kertaa. Seikkailuun 
osallistuu tänä vuonna 172 
000 oppilasta, 9200 luokkaa 
ja 1950 koulua. Pudasjärvel-
lä liikuntaseikkailuun osal-
listujia löytyy tänä kevää-
nä Aittojärven, Kurenalan ja 
Lakarin kouluilta.

Liikuntaseikkailu on 
koko luokan yhteinen tem-
paus päivittäisen liikkumi-
sen lisäämiseksi. Ideana on, 
että jokainen koululainen 
kerää päivittäin liikuntaras-

Liikuntaseikkailu maapallon ympäri

3A-luokan oppilaat esittelevät täytettäväksi tulevia palloja. Myynti alkaa torstaina K-Su-
permarketissa. Heliumia vielä palloihin ja sitten Vapun juhlintaan. Oikein mukavaa Vap-
pua teille kaikille!

Jasper, Anna-Riikka, Jaakko, Teemu, Leevi (käsien ta-
kana) Johanna, Maria, Anni, Juho, Mika (käsien takana), 
Niko, Anni-Kaisa, Sakari, Jenna, Jenna, Pieta ja Suvi Lii-
kuntaseikkailun nettimatkalla Edinburghissa. Vielä on tu-
tustuttavia paikkoja jäljellä. Iloiset tervehdykset kaikille 
teille lehden lukijoille. 

teja omaan liikuntakorttiin. 
Liikkuminen voi koostua ly-
hyistä suorituksista pitkin 
päivää. Tavoitteena on vä-
hintään kaksi tuntia reipasta 
liikuntaa joka päivä. 

Kerättyjen rastien avul-
la luokka pääsee etenemään 
mielikuvitusmatkalle kau-
pungista ja maasta toiseen. 
Kymmenen minuutin liik-
kuminen vastaa yhtä rastia. 
Rasti vastaa 50:n kilometrin 
matkaa kartalla. Kurenalan 
koulun 3A-luokka on läh-
tenyt matkalle Oulusta ja 
olemme matkalla tällä het-
kellä Edinburghissa Englan-

nissa, kertoo luokan opetta-
ja Janne Moilanen. Karttana 
käytämme Euroopan ja Lä-
hi-idän karttaa. 

Oppilaat äänestävät reitis-
tä. Aloitimme siis Oulusta, ja 
suuntasimme sieltä Turun ja 
Helsingin kautta Tallinnaan. 
Vierailimme myös Kööpen-
haminassa ja kurvasimme 
sieltä Göteborgin kautta Os-
loon. 

Luokan oppilaat urheile-
vat keskimäärin 400-600 ras-
tin verran vuorokaudessa. 
Viikonloppuisin 600 rastin 
luokan tulos tarkoittaa op-
pilasta kohti noin 6 tunnin 
liikkumista. Kouluviikon ai-
kana oppilaat ovat välitun-
neilla yhteensä 5 tuntia, ja 
silloin on hyvä liikkua tois-
ten oppilaiden kanssa. Lii-
kuntaseikkailun internetsi-
vuilta olemme saaneet myös 
uusia välituntileikkejä. Pu-
dasjärvellä lapset ovat mie-
lestäni liikkuvia ja varsin 
mukavasti mukana liikun-
nallisissa harrastuksissa.

Nettiseikkailu suosittu 
osa liikuntaseikkailua
Nettiseikkailu laajentaa 
mielikuvitusmatkaa mo-

nin tavoin, tarjolla on mo-
nipuolisia tehtäviä ja tietoa 
kohdekaupungeista. Netissä 
käyminen kannattaa myös 
siksi, että kaikki kilometrin-
sä kirjanneet luokat osallis-
tuvat viikottais- ja loppuar-
vontoihin!

Netissä voi matkata myös 
englannin kielellä, sekä seu-
rata valtakunnallista- ja kou-

lukohtaista tilannetta. Verk-
kosivuilla voimme tutustua 
myös eri kaupunkeihin ja 
tehtäviin niistä. Oppilaat 
saavat liikuntaseikkailun 
maskotti Vikeltä liikunta-
vinkkejä.

Liikuntaseikkailu on 
myös siitä hyvä kampanja, 
että se on ilmainen. Nuori 
Suomi, opetus- ja kulttuuri-

ministeriö ja Nuoren Suo-
men pääyhteistyökumppanit 
Lemminkäinen, OP-Pohjola-
ryhmä ja Saarioinen tarjoa-
vat Liikuntaseikkailun kou-
luille jälleen maksuttomana.

Janne Moilanen 
opettaja

Pudasjärven kirjastolla oli 
maanantaina 23.4. Fortumil-
ta asiantuntijatiimi esitte-
lemässä uusia Fortum Äly-
bokseja, joita tällä hetkellä 
asennetaan pudasjärvisiin 
kotitalouksiin. Boksit hel-
pottavat mittareiden etälu-
kua ja lisäksi ne rekisteröi-
vät kulutuksen tiedot tunnin 
tarkkuudella, joten lasku-
tus pystytään vastedes teke-
mään todellisen kulutuksen 
perusteella.

Mittauspalveluasiantun-
tija Antti Rokka oli paikal-
la vastaamassa kiinnostunei-
den kysymyksiin teknisistä 
yksityiskohdista. Eniten asi-
akkaita oli tähän mennes-
sä askarruttanut se kuinka 
laitteet kommunikoivat kes-
kenään. Jokaisen talouden 
Fortum Älyboksi viestittää 
sähköverkon kautta tarkat 
kulutustiedot läheiselle kes-
kittimelle, joka puolestaan 
lähettää tiedot sähköyhtiölle 
3G-verkkoa käyttäen. Kek-
sinnön ansiosta mittareita 
ei tarvitse enää käydä luke-
massa.

Uusien mittareiden käyt-
töönotolla suomalainen säh-
köverkko ottaa taas askeleen 
lähemmäksi älykästä sähkö-
verkkoa, joka lisää verkon 
toimintavarmuutta ja antaa 
kuluttajalle mahdollisuuden 
ostaa valikoidusti sähköä. 
Myös ylimääräinen tai koti-

Fortum esitteli Älybokseja 
talouden itse tuottama säh-
kö voitaisiin myydä takaisin 
sähköverkkoon.

Hyvä muistaa ennen 
asennusta
Myös paikalla ollut viestin-
täpäällikkö Miriikka Laak-
konen muistuttaa asiakkaita, 
että Fortumin työntekijöi-
den ja asiakkaiden välinen 
yhteistyö mittareiden vaih-
tamiseksi helpottuu, kun 
asiakkaat muistavat vahvis-
taa mittarinvaihtoajan tai il-
moittaa, jos mittarin vaih-
toon varattu aika ei olekaan 
sopiva. Lisäksi asiakkaiden 
on hyvä muistaa mökkitei-
den kunnossapidot ja lukol-
listen ovien avaamiset, jotta 

Antti Rokka (vas.), Tuuli Tammivuori, Minna Väisänen ja Miriikka Laakkonen ovat käy-
neet esittelemässä Älyboksia noin 15 kirjastossa ympäri maakuntia.

Fortum Älyboksin toiminnan teknisistä ominaisuuksista 
kysyjille vastasi mittauspalveluasiantuntija Antti Rokka.

asentajien työ tehdään mah-
dolliseksi.

Pudasjärven taajaman ja 
sen lähialueiden kotitalo-
uksiin mittarit on jo pyrit-
ty tekemään. Pohjoispuolen 

kylien asukkaat saavat uu-
det mittarit 11.6. mennessä 
ja eteläpuolen kylien mitta-
riasennukset pyritään teke-
mään heinäkuun loppuun 
mennessä. (jk)

PS: Kurenalan koulun 3A-luokka on aloittanut luokkaretkirahoituksen keräämisen. Vanhemmat päätti-
vät aloittaa keräyksen, koska näyttää että ilman ulkopuolista rahoitusta retki ei onnistu. Toteutamme eri-
laisia projekteja, sekä varainkeruutalkoita. Saapa nähdä kertyykö rahaa luokan tilille Osuuspankissa?

Apteekit annostelevat 
lääkkeet 
Oulunkaaren kunnissa
Oulunkaaren kuntayhtymä 
on tyytyväinen palveluun, 
jossa paikallinen apteekki 
annostelee kotihoidon asi-
akkaiden lääkkeet valmiisiin 
kahden viikon annoksiin. 
Pudasjärvellä apteekkijake-
lu on ollut käytössä jo vuo-
desta 2008, ja kokemuksia 
on myös Simosta ja Iistä. Nyt 
apteekkijakeluun siirrytään 
kaikissa Oulunkaaren kun-
nissa.

Apteekkien annosjakelus-
sa on helppo tarkastaa, että 
asiakkaalla ei ole päällekkäi-
siä tai epäsopivia lääkkeitä. 
Asiakas myös maksaa vain 
ne lääkkeet, jotka hän todella 
käyttää, eikä hänelle jää yli-
määräisiä lääkkeitä.

Apteekki säilyttää lääk-
keet ja reseptit sekä huoleh-
tii reseptien uusimisesta, jos 
se ilman asiakkaan lääkäri-
käyntiä on mahdollista. Ko-
tihoidon työntekijät jakavat 
valmiit annospakkaukset 
asiakkaille, jolloin aikaa jää 
muuhun hoitotyöhön.

-Annosjakelu sopii par-
haiten asiakkaille, joilla on 

käytössään jatkuvasti usei-
ta lääkkeitä ja lääkehoito on 
suhteellisen vakiintunutta, 
vanhuspalvelujohtaja Kyl-
likki Syrjäpalo toteaa.

Jos asiakas ei halua aptee-
kin palvelua, lääkkeet voi ja-
kaa joko asiakas itse tai hä-
nen omaisensa.

Pudasjärvellä apteekin 
annostelupalkkion on aiem-
min maksanut kuntayhty-
mä, koska järjestelmää on 
vasta testattu. Heinäkuusta 
lähtien myös Pudasjärvellä 
siirrytään valtakunnalliseen 
käytäntöön, jossa asiakkaat 
maksavat annostelun itse.

Pienituloisille annostelu-
palvelua käyttäville säännöl-
lisen kotihoidon asiakkaille 
voidaan harkinnanvaraises-
ti myöntää kotihoidon kuu-
kausimaksusta 20 euron 
alennus. Tulot voivat olla 
yksinasuvilla korkeintaan 
1100 euroa kuussa ja kahden 
hengen talouksilla 1700 eu-
roa kuussa. 

Oulunkaari tiedotus
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SERPENTIINIT

PERUUKIT

HIUSVÄRIT

VIIPPERÄ

NAAMARIT

JAKKU

36,80 TEKSTIILISTÄ

SKILA
CAPRIT

SKILA
HOUSUT

NAISTEN HOUSUT
JOUSTOVYÖTÄRÖ
VETOKETJUTASKUT

ISOT KOOT

FARKKUCAPRITNAISTEN TRIKOO CAPRILEGGINSIT

24,90

21,90

19,906,90
alk.

19,50

29,90

3,95
alk.

7,95
2,45

3,45 0,65rll.

ILMAPALLOT 

1,50
alk.

HAUSKAA VAPPUA!

Palvelemme vappu-tiistaina 1.5. klo 11-18!
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Maanantaina 16.4 olleessa 
Kerttu ja Kauko hankkeen 
vero- ja palkkatuki-illas-
sa yhdistysväki sai runsaas-
ti tietoa liittyen verotukseen 
ja palkkaukseen. Pohjantäh-
dessä järjestetyssä tilai-suu-
dessa oli 25 kyseisistä asiois-
ta kiinnostunutta henkilöä.

- Olin myönteisesti yllät-
tynyt näin runsaasta osal-
listujajoukosta, Ritva Virk-
kunen Kerttu ja Kauko 
hankkeesta totesi tilaisuu-
den jälkeen.

Palkkatukiasioista pu-
huivat Juha Vähälä ja Riit-
ta Manninen Oulun seudun 
työ- ja elinkeino-toimistos-
ta. Vähälä kertoi yleisistä pe-
riaatteista ja linjauksista ja 
Manninen työllistämiseen 
liittyvistä käytännön asiois-
ta. 

Kolme tuntia kestäneen 
illan aikana saatiin paljon 
tietoa myös verotusasioista. 
Niistä kertoi Jorma Manni-

Yhdistysten vero- ja palkkaillassa tuhti annos asiatietoa
nen Pohjois-Pohjanmaan ve-
rotoimistosta. Ritva Sauvola 
toi terveisiä JoMMasta ja ker-
toi viiden toimintaryhmän 
yhteisestä Yhteisöhautomo-
hankkeesta. Se on tarkoitettu 
maaseudun asukkaiden hyö-
dyksi, kylien aktivoimiseksi 
ja yhteistyön virittämiseksi 

niin kuntien viranomaisten 
ja luottamushenkilöiden 
kuin alueiden yrittäjien kes-
ken.   

Ritva Virkkusen mukaan 
yhdistykset ja pienyrityk-
set ovat tärkeitä työllistäjiä 
kylillä. Kolmas sektori tu-
lee olemaan tärkeä työllistä-

jä jatkossakin. Kerttu ja Kau-
ko hankkeen kautta on voitu 
olla tukena työllistämisasi-
oissa. 

- Työllistettävä on voinut 
löytyä joko omalta tai naapu-
rikylän alueelta. Työntekijän 

avulla on saatu lisättyä ky-
lien välistä yhteistoimintaa 
ja kylien sisäistä virkeyttä ja 
toimintaa, Virkkunen totesi 
tilaisuuden alussa ja mainit-
si toimenpiteiden myötä saa-
dun kylillä kohotettua yhtei-

Jorma Manninen Pohjois-Pohjanmaan verotoimistosta 
kertoi verotusasioista sekä Riitta Manninen ja Juha Vä-
hälä Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimistosta kertoivat 
työllistämiseen liittyvistä käytännön asioista. 

Ritva Virkkunen Kerttu ja Kauko hankkeesta kertoi, kuinka yhdistykset ja pienyritykset 
ovat tärkeitä työllistäjiä kylillä. Ritva Sauvola JoMMasta (kolmas vasemmalta) toi tervei-
set yhteisestä Yhteisöhautomo-hankkeesta.

söllisyyttä, halua vaikuttaa 
oman kylän hyvinvointiin ja 
palvelujen kehittämiseen. 

Rauni Räisänen,
kuvat Heimo Turunen

Sarakyläläiset Vielä virtaa - virikepäivillä

Maaliskuun viimeisellä vii-
kolla Suomi Startti jalkau-
tui sivukylille; Sarakylän ja 
Korpisen senioripäiville täl-
lä kertaa. Senioripäivät ovat 
osa kylätoimintaa ja järjes-
tetään keskimäärin kerran 
kuukaudessa. Sivukylien se-
nioritoiminnan järjestämises-
tä vastaavat kyläyhdistysten 
vapaaehtoiset toimijat, jois-
ta suurin osa itsekin ikäänty-
neitä. Senioripäiviin sisältyy 
viriketoiminnan ohella myös 
ruokailun järjestäminen. 
Myös asiantuntija vierailut 
kuuluvat päivien sisältöön. 
Suomi Startti siis sai kutsun 
kahdelta kylältä tulla kerto-
maan omasta toiminnastaan 
ja mahdollisuuden suunni-
tella sekä toteuttaa osallistu-
jille sopivaa toimintaa. 

Suomi Startti on Osalli-
sena Suomessa - hankkeen 
suomenkielen koulutus, joka 
on tarkoitettu vasta maahan 
muuttaneille. Koulutuksen 
tavoitteena on antaa opiske-
lijalle sellaiset kielelliset, yh-
teiskunnalliset, kulttuuriset 
ja elämänhallintaan liitty-
vät valmiudet, joiden avul-
la hän pystyy selviytymään 
jokapäiväisen elämän tilan-
teista, hakeutua jatko-opin-
toihin tai toimimaan työelä-
mässä. Koulutus koostuu 
suomen kielen opetuksesta, 
suomen kielen käytöstä ar-
kitilanteissa, työharjoittelus-

Kielikylpyä sivukylillä
ta sekä vapaaehtoistoimin-
nasta. Jokaiselle opiskelijalle 
tehdään oma henkilökohtai-
nen suunnitelma, jonka mu-
kaan edetään.

Sarakylässä ja Korpisel-
la kohtasivat siis kielet, kult-
tuurit ja sukupolvet. Suomi 
Starttilaiset saivat kosketuk-
sen suomalaiseen kylätoi-
mintaan. Saimme kuulla 
kylien kuulumiset ja löytyi 
ehkä jokunen yhteinen tut-
tukin. Yhteistä kieltä oli 
sen verran, että juttuun tul-
tiin. Tärkeintä kuitenkin lie-
nee aito kohtaaminen. Seni-
oripäiväläiset saivat venäjän 
kielen tunnin ja ”kotiläksyä” 
kevääksi. Suomi – muisti-
peliä pelatessa saatiin aivot 
jumppaamaan ja tuolijum-
passa vetreytyi keho. Hu-
paisasti päivä kului yhdessä 
touhutessa ja innolla jäätiin 
odottamaan seuraavaa ta-
paamista. Korpisen väen 
”kotiläksyä” menemme tou-
kokuussa kuulustelemaan 
ja samalla voimme testata 
myös oman suomen kielen 
osaamisen karttumisen. 

Suomi Starttilaiset: Ma-
riia, Valentina, Tatiana ja 
Paula kiittävät Sarakylän, 
Korpisen ja Jaurakan väkeä 
sekä toivottelevat kaikille 
mukavaa kevättä!

Paula Ylitalo
Vapaa-aikaohjaaja

Jumppatuokio Sarakylässä

Aivojumppaa Korpisella

Korpisen senioripäiväläiset venäläisten arvoitusten parissa

Joukkueemme johtaja oli kuollut. Kaiken lisäksi yksi joukku-
eemme vakiopelaajista oli pettänyt pahasti koko joukkueen. 
Ei tässä näin pitänyt käydä. Me istuimme tutussa kopissamme 
pettyneinä ja peloissamme.  Ajattelimme, että meidän on pa-
rasta lähteä vähin äänin kotiin korvat luimussa ja häntä koipien 
välissä. Meillä kaikilla painoi päälle koti-ikävä. Miksi jätimme-
kään kotimme ja perheemme ja lähdimme seuraamaan Jee-
susta, kun lopputulos oli suurista odotuksista huolimatta näin 
surkea?  Eräs meistä sanoi ääneen ajatuksemme: ” Kuulkaas 
pojat. Ei tässä enää mitään hyödytä tehdä. Mennään kaikki ko-
tiin. Peli on nyt lopullisesti pelattu.” 

Yhtäkkiä Jeesus oli meidän keskellämme. ”Rauha teille”, 
hän sanoi tuttuun rauhoittavaan tapaansa. Hänen läsnäolon-
sa ja sanansa saivat meidät aitoon riemuun. Voi sitä ilon kiljah-
dusten määrää mikä keskellämme vallitsi! Jeesus kertoi, että 
näin kurjasti piti ensin käydä, jotta todellinen riemuvoitto saa-
vutettaisiin.  Hän sanoi meille, että nyt vasta oikeat pelihom-
mat alkavat. Leuka pystyyn ja liikkeelle ilosanoman vientiin niin 
että laidat ryskyy!  Joukkueeseemme nousi jälleen tuttu vah-
va joukkuehenki ja näytön halu. Kyllä tästä vielä selvitään, Jee-
sus on keskellämme!

Mutta Jeesuksella oli meille yllättävä asia kerrottavana. Hän 
tulisi lähtemään täältä maan päältä Isänsä luo. Hän kertoi me-
nevänsä valmistamaan meille sijaa Isänsä kotiin. Jeesus koki to-
dellisen kysymystulvan, kun me latelimme hänelle kysymyksiä: 
”Miksi Jeesus juuri nyt lähtisi luotamme, kun kaikki oli oikeas-
taan vasta alussa? Minne hän oli menossa? Miten löytäisimme 
hänen luokseen?”  Jeesus kertoi, että joukkueemme oli kyl-
lä valmis edessä oleviin turnauksiin ja peleihin. Jeesus kertoi 
meille, että te kyllä löydätte tien minun luokseni ja hän tulee 
kyllä vielä takaisin meidän luoksemme hakemaan meidät ko-
tiinsa. Hän lupasi olla meidän kanssamme koko ajan aina vii-
meiseen päätössummerin törähdykseen saakka. Ymmärsimme 
vasta paljon myöhemmin, mitä Jeesus näillä sanoilla tarkoitti.  

Niin Jeesus lähti Isänsä luo. Me jäimme iloiten, mutta myös 
hieman hämillämme odottelemaan hänen palaamistaan. Moni 
meistä uskoi näkevänsä Jeesuksen pian, mutta toisin kävi.  Ikä-
vä ja kaipuu Taivaan kotiin olivat joinain hetkinä todella suu-
ria. Toisaalta sisällä oleva ikävä ja kaipuu lohduttavasti kertoi-
vat, että kaipaamamme ja ikävöimämme asia oli ja on meille 
tärkeä. Se on varmaa, että sinä päivänä kun Jeesus tulee takai-
sin, ilomme repeää valtavaksi. Siinä jäävät suurien kisojen mes-
taruusjuhlat toiseksi. Tässä täytyy nyt vain potea terveellä ta-
valla ”Taivaan koti-ikävää”, vaikka se tekee vähän kipeää. Mutta 
se ei haittaa, sillä joukkueemme on luottaa siihen, että Poika 
palaa kotiin!

  Marko Väyrynen

Taivaan koti-ikävä
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Kolmen kuukauden tyytyväisyystakuu >
Monitehosilmälasit ohuilla ja kevyillä linsseillä alk. 149€

Yli 1000 
kehyksen 
valikoima

Alk.

79€
Pakettihinta>

Hinta-
vallankumous!

Kehyksiin sisältyy 
moniteholinssit

 PUDASJÄRVI :  Kauppatie 5 , puh.  040 821 1819 . Avoinna  ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu .

Kotitalousopettaja ja intohi-
moinen valokuvaaja Han-
nele Kojo on luonut ”Kau-
siherkkuja omasta pihasta” 
-kirjaan vastustamattomia 
ruokaohjeita, joihin raaka-
aineet löytyvät usein omal-
ta pihalta ja lähiympäristös-
tä. Nyt on vappusiman teon 
aika, ja uutuuskirjan ohjee-
na on käyttää sen mausta-
miseen minttua tai muuta 
tuoretta yrttiä. Tänä vuonna 
Vuoden Vihannekseksi on 
valittu tuoreet yrtit.

– Nyt on aika valmistaa 
simaa ja saat hieman erilais-
ta simaa, kun käytät valmis-
tuksessa yrttejä. Etelä-Suo-
messa mintut alkavat jo 
pilkistää maasta, ja nuoria 
versoja voi kerätä. Kaupasta 
saatavan mintturuukun voi 
siirtää kasvamaan isompaan 
ruukkuun tai ilmojen läm-
mittyä istuttaa maahan, neu-
voo Hannele Kojo.

Kojon mukaan simaan voi 
kokeilla muitakin yrttejä, jot-
ka antavat uuden makusävä-
yksen. Raparperisima on rai-
kas vaihtoehto, johon myös 
löytyy ohje uutuuskirjasta.

Vappusimaa
tuorein yrtein

Minttusiman ohje
 
4 l vettä
3 dl sokeria
3 dl fariinisokeria
2 sitruunaa
iso nippu minttua
½ tl hiivaa
rusinoita

 
Kiehauta puolet vedestä.
Puserra sitruunoista mehu.
Mittaa sokerit isoon astiaan, 
kaada kuuma vesi päälle. Se-
koita, kunnes sokerit ovat su-
laneet.
Lisää loppu vesi, sitruuname-
hu ja mintut varsineen.
Sekoita hiiva tilkkaan kylmää 
vettä ja lisää se kädenlämpöi-
seksi jäähtyneeseen juomaan.
Peitä astia kannella ja anna si-
man käydä huoneenlämmös-
sä noin 1 vrk.
Siivilöi sima toiseen astiaan ja 
pullota.
Lisää jokaiseen pulloon 1 tl 
sokeria ja muutama rusina.
Sulje pullot tiiviisti ja siirrä 
jääkaappiin.
Sima on valmista, kun rusinat 
nousevat pintaan. Siihen ku-
luu aikaa muutamasta päiväs-
tä viikkoon.

Hannele Kojo

Sima virtaa ja tippaleivät len-
televät kun jälleen Pudasjär-
velläkin vietetään Vappua. 
Tiistaina 1.5. klo 12 alkaen 
Pudasjärven torilla vietetään 
perinteistä Työväen yhteistä 
vapputapahtumaa, jossa tar-
joillaan viime vuotiseen mal-
liin myös hernekeittoa.

Musiikkiesitysten ja mui-
den vapaamuotoisten oh-
jelmanumeroiden lisäksi 
tapahtumassa kuullaan Va-
semmistoliiton edustajan 
juhlapuhe sekä Päivi Pojan-

Vapputapahtumia Pudasjärvellä
vesin kunnallispoliittinen 
katsaus. Järjestäjät eli SAK:n 
ja Vasemmistoliiton Pudas-
järven osastot sekä SDP:n 
Pudasjärven Työväenyh-
distykset ovat tilaisuudessa 
mukana.

Vapputunnelmaa nosta-
tetaan myös Lakarin kou-
lulla tiistaina 1.5. kello 12-
15, jossa Wauvasta Waariin 
Wapputapahtuma tarjoaa 
viihdykkeitä koko perheelle. 
Tapahtuman järjestää Kesse-
li ry. 

johtajaehdokas, kansanedus-
taja Juha Sipilä Kempeleestä. 
Kahvitarjoilu. (jk)

Vappujuhlan puhuja kau-
punginhallituksen varapu-
heenjohtaja Paavo Tihinen 
kuvattuna viime vuoden 
vappujuhlassa. Taustal-
la Vasemmistoliiton Pu-
dasjärven yhdistyksen 
puheenjohtaja Tuula Kuu-
kasjärvi.

Vappujuhlassa on viime 
vuoden tapaan hernesop-
patarjoilu, joka viime vuon-
na sai suuren suosion.

Pudasjärven Keskustan 
tilaisuus on vappuna 1.5. klo 
19 Pohjantähdessä. Vieraili-
jana on Keskustan puheen-
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Koiranomistajat voivat seu-
rata lemmikkiensä elämää 
Internetissä pudasjärveläis-
lähtöisen Simo Tolosen omis-
tamassa Lemmikkihoitola 
Vierashuoneessa. Seuraami-
nen tapahtuu Euroopan en-
simmäisellä Pet Camera-jär-
jestelmällä, joka on ihan uusi 
ja tiettävästi tällaisessa käy-
tössä ainutlaatuinen koko 
Euroopassa.  

-Idea Pet Camera-järjes-
telmän asentamiseen lähti 
liikkeelle ajatuksesta helpot-

Koirahoitolassa kamerat –
omistaja näkee lemmikkiänsä
hoidon aikana

taa koiranomistajien ikävää 
pitkien hoitojaksojen aikana, 
sanoo Tolonen.  Asiakas pää-
see nyt seuraamaan koiraa 
reaaliaikaisesti omilla tun-
nuksilla internetissä ja tote-
amaan että koiralla on kaik-
ki hyvin. 

-Aika moni asiakkaistam-
me on soitellut matkanpääl-
tä hoitojakson aikana ja ky-
sellyt koiran tilanteesta. Nyt 
sen voi todeta myös livenä ja 
saada näköhavainnon leik-
kivästä koirasta, jatkaa To-

lonen.  Vierashuoneen asi-
akkaiden suhtautuminen 
uuteen järjestelmään on ol-
lut erittäin positiivista ja hoi-
tola odottaa sen tuovan uu-
sia asiakkaita hoitolaan. 

Vierashuone on 15 -paik-
kainen koirahoitola, jonka ti-
lat ovat erittäin korkeatasoi-
set ja koirien hyvinvointiin 
panostetaan jatkuvasti. Vie-
rashuoneen yhteydessä toi-
mii monipuolinen lemmikki-
tarvikkeiden verkkokauppa 
Lemmikkikauppa.fi. (ht)

Muistelmateos Pohjoisen teol-
lisuusneuvos Jorma Terent-
jeff julkaistiin tiistaina 17.4. 
Julkistamistilaisuutta vietet-
tiin kahdella paikkakunnal-
la Helsingissä ja Oulussa ja 

Terentjeffin muistelmateos julkaistiin
etenkin Helsingissä järjestetty 
tapahtuma veti hyvin poruk-
kaa ja eduskunnastakin pai-
kalle saapui useampi tunnet-
tu kasvo. Julkistustilaisuuden 
lisäksi MTV3 oli kutsunut Te-

rentjeffin aamuvieraakseen.
Mika Kuljun toimittaman 

kirjan sisällöstä keskusteltiin 
myös Oulussa Lauri Salovaa-
ran johdolla. Kuulijoita kiin-
nosti sekä menestyvän liike-
toiminnan niksit että kuinka 
teollisuusneuvos itse on pär-
jännyt median ryöpytyksen 
keskellä.

– Johtajan työ on melko 
yksinäistä. Pahin asia on, ettei 
kenenkään kanssa voi pun-
taroida, mitä seuraavaksi pi-
täisi tehdä. Kyllähän se kävi 
psyykelle kun Kemijärvel-
lä piti laittaa väkeä satamää-
rin pois. Aallonpohjat onnek-
si kestävät vain lyhyen aikaa, 
kertoo Terentjeff.

Tuoreesta kirjasta ei löy-
dy äkkirikastumisen avai-

Kirjailija Mika Kulju ja teollisuusneuvos Jorma Terent-
jeff olivat esittelivät tiistaina 17.4 ilmestynyttä Terentjef-
fin muistelmateosta.

Terentjeff al-
lekirjoitti tilai-
suuden päät-
teeksi useita 
kirjoja, joista 
yksi oli omis-
tettu Pudas-
järvi-
lehden Hei-
molle ja Ei-
lalle.

Maaseudun Sivistysliiton 
Koti maalla -hanke järjes-
tää yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin kanssa Mitä kuu-
luu kylät? -tilaisuuden Kult-
tuurikeskus Pohjantähdessä 
3.5. klo 17.30. Illan tavoittee-
na on kerätä kylien edustus 
yhteen ja keskustella ajan-
kohtaisista asioista ja viritel-
lä entistä vahvempaa yhteis-
työtä kylien ja myös kylien ja 
kaupungin välille.

Tilaisuuteen toivotaan 
mukaan mahdollisimman 
monia kylätoimijoita ker-
tomaan oman alueensa toi-
minnasta ja mahdollisista 
kehitystavoitteista. Kyläyh-

Kylät kokoon!
distyksiltä ja toimijoilta pyy-
detään lyhyitä kyläkohtai-
sia esittelyjä, joissa käydään 
läpi muun muassa pysyviksi 
muodostuneita tapahtumia 
ja muuta toimintaa. 

Kylien esittelyjen ja toisiin 
tutustumisen lisäksi illan ai-
kana on tarkoitus keskus-
tella muun muassa yhteisen 
tiedottamisen mahdollisuuk-
sista ja kylien omista vaiku-
tusmahdollisuuksista. Myös 
alueella toimivat hank-keet 
kertovat ajankohtaisista toi-
minnoistaan. Tulevaisuuden 
näkymät viittaavat vahvas-
ti siihen, että kylä-toiminnal-
le ja paikalliselle osaamiselle 

ja näkökulmille on kysyn-
tää. Tapahtumasta pyritään 
rakentamaan vuosittainen 
keskustelufoorumi, jossa tie-
dotetaan ja tuodaan esille 
toimijoiden viestejä.

Tilaisuus on avoin kaikil-
le kylillä asuville ja kylien 
asioista kiinnostuneille. Ilta 
alkaa kahvitarjoilulla. Kyli-
en esittelijät voivat ilmoit-
tautua kysyä tietoja etukä-
teen Koti maalla -hankkeen 
koordinaattori Anu-Maa-
rit Moilaselle puh. 044 -568 
1123. tai anu-maarit.moila-
nen@msl.fi. 

Rovaniementie 27, 97700 Ranua
puh. 0400 - 358 807

SER-vastaanotto avoinna 3o.4 saakka: Ma - to klo 8.00 - 16.00
                      Pe        klo 8.00 - 15.00

                      

1.5.2012 alkaen myymälä avoinna:
               Ma - pe klo 10.00-15.30
                      

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

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

Mahdollisuus saada oma mahlakoivu!

Keskustan puheenjohtajaehdokas Juha Sipilä 
tavattavissa Pudasjärvellä Vapunpäivänä 1.5.2012

klo 19-20.30. Pohjantähdessä.
Ovet avoinna klo 18.30 alkaen. Kahvitarjoilu.

Järjestöväki, puoluekokousedustajat ja
muu keskustaväki TERVETULOA

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

www.pudasjarvi-lehti.fi

Päivän aikana perehdytään mahlan
keruuseen ja käsittelyyn.

Maksu 20e/hlö, 
hintaan sisältyy
nisukahvit ja 
3 kpl 10l mahlapusseja.

Puh. 0400-1666 55

Mahlapäivä Nokipannussa
Puolangantie 1148 la 28.4. klo 10.00

mia eikä skandaalihakuisia 
paljastuksia. Terentjeff halu-
si kirjasta totuudenmukaisen 
kertomuksen elämästään ja 
tekemisistään, yksiin kansiin 
tiedoksi lapsille mitä isä-uk-
ko oikein on tehnyt. Lisäksi 
useilta Terentjeffin luotsaa-
milta yrityksiltä puuttuu his-
toriikkijulkaisut, joten yri-
tyksien käännekohdat on 
dokumentoitu nyt ainakin yh-
den muistelmateoksen muo-
dossa. Siinä mielessä kirja on 
osa Pohjois-Suomen elektro-
niikkateollisuuden historiaa.

Sekä teollisuusneuvoksel-
le itselleen että kirjailijalle kir-
joitusprosessi oli haastava tai-
val. Terentjeff oli kirjoittanut 
aluksi löyhän aihion omas-
ta näkökulmastaan, ja tätä ai-

hiota Kulju lähti muokkaa-
maan kirjan muotoon keräten 
runsaasti materiaalia ja haas-
tattelemalla Terentjeffiä lu-
kuisia kertoja.

- Haastattelutunteja ker-
tyi paljon, mutta yhteistyötä 
maustoi innostava ilmapiiri 
ja hyvä yhteisymmärrys. In-
nostavuuden vuoksi työtä oli 
myös helppo tehdä, kertoo 
Kulju ja Terentjeff lisää nau-

raen, että ainoa oikeasti tus-
kan kyyneliä aiheuttanut asia 
oli prosessin lopussa karsia 
kertyneestä tekstistä yli puo-
let pois, jotta olennainen tari-
na saadaan mahtumaan kan-
sien väliin.

 
Jenny Kärki
ps. Luettukin jo ja mielen-
kiintoinen oli (Eilan kom-
mentti)
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Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

 • auTOmaaLauKSeT
 • KOLarIKOrJauKSeT
 • LaSINVaIhDOT
 • VaKuuTuSyhTIöIDeN TyöT
 • TraILerIN VuOKrauS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

AVAINPALVELUT

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

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto
LAHJATAVAROITA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KauTTamme LVI-, SähKö-, KyLmä-, 

PeLTITyöT SeKä TarVIKKeeT
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

VALOKUVAUSLIIKEITÄ

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät PURKUOSIA,

ROMUN OSTO

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KAUNEUDENHOITOA

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

avoinna ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/ensio

ISÄNNÖINTEJÄ

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Huom! 22.2. alkaen
ajanvaraukset iltaisin

klo 17 jälkeen.

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUAKOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Hannu Ylitalo 
0400 244 769
040 576 4537

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

TAKSEJA

Palveluhakemisto on 
edullista ilmoitustilaa.

OTA YHTEYS
040 1951 732

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

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 29.4. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Jaakko Sääskilahti, Kei-
jo Piirainen.
Kansallisen veteraanipäi-
vän juhla seurakuntakodis-
sa pe 27.4. klo 12.
Kirkkomusiikkinäytelmän 

harjoitus seurakuntakodissa 
ke 25.4. klo 18.
”Neljäkymmentä päivää” 
kirkkomusiikkinäytelmä esi-
tetään Pudasjärven seura-
kuntakodissa  pe 4.5 klo 19,  
la 5.5. klo 16 ja su  6.5. klo 
14.
Kuorot: kirkkokuoro to 26.4. 
klo 18, lapsikuoro to 26.4. 
klo 17, eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 25.4. klo 13, Sara-
kylän kappelikuoro to 26.4. 
klo 18.45.
Lähetyksen kirpputori ke 
25.4. klo 10-13.
Ystävän kammari ti 24.4  klo 
12-13.30 seurakuntakodissa.
Kuuloyhdistyksen kerho 

seurakuntakodissa ke 25.4. 
klo 11.
Sauvakävelyilta ti  24.4   klo 
18 Liepeessä. Voit tulla kä-
velemään porukassa ilman 
sauvojakin. Kävelyn päät-
teeksi iltapala ja –hartaus. 
Tervetuloa!
Vanhemmanväen retki ti 
8.5. Kouvan suuntaan. Lähtö 
9.00 seurakuntatalolta ja ta-
kaisin seurakuntatalolla ol-
laan n.15.00. Retken hinta on 
20€.  Ilmoittaudu 30.4. men-
nessä kirkkoherranviras-
toon. Retki on kaikille avoin! 
Ystävänkammarilaiset ja 
omaishoitajat muistakaahan 
tekin ilmoittautua.

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 30.4.  
klo 10-13, seurakuntakodis-
sa perhekerho ke 25.4. klo 
10-13 ja to 26.4. klo 10-13.
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 29.4. klo 12.
Riekinkankaan hautaus-
maan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon 
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.
Pudasjärven seurakunta ha-
kee kirkonesittelijää ajalle 
25.6.-27.7. 2012.Vapaamuo-
toiset hakemukset pe 11.5. 
mennessä osoitteella.Pudas-
järven seurakunta, kirkko-
herra, PL 58, 93100 Pudas-
järvi.Tiedustelut  Kimmo 
Helomaa 0400-225055.
Rauhanyhdistykset: Käsi-
työilta Sarakylässä Iivari Jur-
mulla pe 27.4. klo 19. Laulu-
seurat Sarakylän kappelissa 
su 29.4. klo 19 (Jaakko Sääs-
kilahti). Lähetysseuroja: ke 

25.4. klo 19 Taipaleenharjus-
sa Riitta ja Vesa Korteniemel-
lä, to 26.4. klo Aittojärvellä 
Eija ja Pirkka Ylikoskella, pe 
27.4. klo 18 Puhoksella Hele-
na ja Timo Kosamon mökillä 
(Tallukantie), la 28.4.klo 19 
Korpisella Merja ja Heikki 
Putulalla, su 29.4. klo 12 Ii-
nattijärvellä Anna ja Tuomo 
Kauhasella, su 29.4. klo 17 
Kurenalan ry:llä (Keijo Kuk-
kola, Olavi Voittonen).
Kastettu:  Sakari Ahti Juhani 
Peltoniemi
Haudattu:  Ellen Jaakola 87 
v, Paavo Helmer Ossi Holm-
ström 75 v, Paavo Aimo An-
tero Ramstedt 74 v
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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 € + 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). 

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

VUOKRATTAVANA

Hiekoitusvaunu, Hietahakki 
4500 p. 0400 246 808

Elho niittomurskain, HNM280 
HYDRO p. 0400 246 808

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

14” kesärenkaat. 55€. Puh. 
0440-923946

Philips väritelevisio 32” ilman 
dikiboksia. Hp. 50e Puh 040 
572 3506

Mäntypölkky, 50x190cm. 80€ 
044-0502 480.

Pudasjärven Urheilijain tal-
vikausi päättyy komeasti 
keskiviikkoiltana Liikunta-
hallilla. Ensin palkitsevat eri 
jaostot urheilijoitaan ja työ-
myyriään ja sitten saadaan 
ihailla silmän täydeltä voi-
mistelujaoston esityksiä. Ky-
seessä on voimistelujaoston 
perinteinen liikuntanäytös, 
jossa nähdään, mitä jaoston 
monissa ryhmissä on talven 

Talvikausi päättyy komeasti 
mittaan opittu. 

Liikuntanäytöksen jäl-
keen on vielä Puikkaris-
sa kutsuvierastilaisuus, jos-
sa jatketaan palkitsemisia. 
MM-umpihangessa oli hel-
mikuussa 15-vuotisjuhlakisa 
ja nyt haluamme muistaa en-
nen lumien sulamista tämän 
kisan suurimpia työmyyriä 
ja tärkeimpiä tukijoitamme 
vuosien varrelta.

PuU on päättänyt jo pa-
rina vuotena kesäkauden 
koko seuran yhteiseen ti-
laisuuteen Jyrkkäkoskella. 
Tämä talvikauden päätös on 
nyt ensimmäinen laatuaan. 
Näillä tilaisuuksilla haluam-
me kohottaa seurahenkeä ja 
kirkastaa entisestään seu-
ramme imagoa.

Seppo Sammelvuo

SEKALAISTA
Kotikirppis su 29.4 klo 12-18 
Uittomiehentie 8.

Olohuoneen pöytä - loimu-
koivua, tummanruskea. Koko 
120x75cm, tosi siisti. Hinta 
150€, puh. 044-5822 015

MatkaTV, toimii akulla ja verk-
kovirralla.Hyväkuntoinen väritv, 
hinta 70€. Puh. 044-5822 015

Myydään polkupyöriä edulli-
sesti. Miesten-, naisten-, tyttö-
jen-, poikien-, lastenpyöriä ja 
maastopyöriä. Otetaan joutilaat 
pyörät. Puh. 040 504 2814.

MB 190B vm -87, 2 renkaat, 
katsastettu, soitin, erinomai-
nen kunto. Hp 760€. Puh. 044-
9148508

Halutaan vuokrata rt-kolmio, 
puh. 040 845 3962.

VUOKRATAAN

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

Käytettyjä 3kert. ikkunoita. 
14x15+tu.luk. 5 kpl, 12x14+tu.
luk. 1kpl, parvekeovi 9x12. Tie-
dustelut puh. 040-7642101

Cd-soitin/kasetti kaksi kaiu-
tinta, radio. Otetaan Abban ja 
Souvareiden cd-levyjä ja pieni 
kirjahylly tai lipasto. Otetaan 
kiltti ja rauhallinen saksanpai-
menkoira. Puh. 045 855 4828

Radion kuuntelijoille tiedoksi, että keskiviikkona 25.4 klo 18.50 on 
Pudasjärven seurakunnan kanttori Keijo Piiraisen pitämä iltahartaus 
yleisradio 1:llä. 

Piiraisen iltahartaus radiossa
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 29.4.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!

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

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!

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

Pöytävaraukset puhelimitse 040 839 8561

MLL:n kirppis
Kurenalan koululla

la 28.4.2012 klo 10-14

Ohjelmaa sisätiloissa: 

- kahviosta: aitoa Mummin mehua / simaa / kahvi / tee + 
munkkeja (2e)
- perheiden välinen tietokilpailu (palkinnot)
- Wauvojen Formula (palkinnot)
- Waarien tarkkuusheittokisa (palkinnot)
- yleisö valitsee hauskimman wappuasun (palkinto)
- yhteisiä leikkejä ja –kilpailuja 
- mahdollisuus pelata: coronaa, Kimbleä, Afrikan tähteä,
 tammea… 
- lapsille ilmapalloja
- Antti Jokikokon hanurimusiikkia
- yhteislauluhetkiä Aimo Pietilä johdolla
- kuka on nopein narunpyörittäjä-kisa (palkinnot)
- taiteile oma piirustus lahjaksi Vienan Karjalan lapsille
- ongintapiste lapsille ja lapsenmielisille (0.50e)
- Dvd esitys Kesselin avustusvuodesta 2011 
- valokuvia ja esineitä Vienan Karjalasta
- Aunuslainen Diana Krotenko laulaa ja tanssii
- Arvontaa

ulkona:

-  yleisölle avoin lemmikkieläinkilpailu klo 13.00
   (palkinnot)
- tutustu Jonna Parkkisen 14-viikoiseen
   alaskanmalamuutin pentuun

Kaikkien tapahtumassa kävijöiden kesken arvotaan
yhdeksän lounaslahjakorttia. 

TERVETULOA !

Wauvasta Waariin
Wapputapahtuma II

Lakarin koululla 1.5.  klo 12-15

Järj. Kesseli Ry.
Sponsoroi Pudasjärvi-lehti.

Tiloista kiitos Lakarin koululle!

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€

Kurenalan koulun 3A-luokka myy
heliumilla täytettyjä folioilmapalloja.

Pallot löytyvät K-Supermarketin
käytäviltä niin kauan kuin niitä riittää.

Käteismaksu kaupan kassalle
10 €/kpl, 200 kappaleen erä.
Myynti alkaa torstaina 26.4.

Kiitos tuestanne luokkaretkemme hyväksi.

Kurenalan koulun 3A-luokka

Vapun värikkäät
folioilmapallot

K-Supermarketista

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Tunturin huippubileet:

Kevään tähtiesiintyjä:

• Su 29.4.

 ERIN

AarreArkku Ay 
AH-Telepiste 
Aittojärven kyläseura
Anon Ase & Tukku Ay 
Anttila Oy Rovaniemi
BioKlapi Oy 
DNA Rovaniemi
Diana Krotenko
ELISA Rovaniemi
Faunatar Rovaniemi
Finnlaukku Oy 
Hovimäki Rovaniemi
IF Rovaniemi
Ilopilleri Rovaniemi
Intersport Rovaniemi
Jonna Parkkinen ja Romeo
Karhunjälki Oy Rovaniemi
Kauneusateljee Oy Rovaniemi
Kello ja Kulta Pulkkinen Oy 
Kodin Terra Rovaniemi
Koillisparkki 
Koillistele 
Koo-Kenkä Rovaniemi
K-Supermarket 

Wauvasta Waariin
Wapputapahtuma II

Yhteistyökumppanit
Lakkapää Oy Rovaniemi
Lappset Oy Rovaniemi
Life Rovaniemi
M-Tavaratalo 
Oulun Sports & Karting Center / 
OSAO/Pudasjärven yksikkö: Puuprosessi
OSAO/Pudasjärven yksikkö:Matkailu
Pauliina Aula-Kyrö
Perhemarket 
Polarn O. Pyret Rovaniemi
Posti Rovaniemi
Pudasjärven 4H-yhdistys 
Pudasjärven Kesport 
Pudasjärven kirjakauppa 
Pudasjärvi-lehti 
Pudasjärven Neste 
Puukeskus Oy Rovaniemi
Pörhö Lapin Auto
S-Market Pudasjärvi
Sonera Rovaniemi
Sportia Rovaniemi
Suomalainen Kirjakauppa Rovaniemi
Temrex Oy Rovaniemi

KIITOS!
Nylon Beat –yhtyeestä suo-
malaisten sydämiin itsensä 
laulanut Erin Anttila esiin-
tyy Iso-Syötteellä sunnuntai-
na 29.4. 

Eriniä on kutsuttu myös 
"Nylon Beatin tummaksi puo-
liskoksi". Nylon Beat osallistui 
Suomen Euroviisu-karsintoi-
hin vuonna 1998 kappaleella 
”Umm Ma Ma” sekä vuonna 
2000 ”Viha ja rakkaus” -kap-
paleellaan. Nylon Beatin lo-
petettua Erin ja hänen pitkäai-
kainen miesystävänsä, Nylon 
Beatin entinen kitaristi Vesa 
Anttila, muuttivat vuonna 
2004 noin vuodeksi Wicklo-
wiin Irlantiin, jossa Erin opis-

Erin Iso-Syötteelle

keli musiikkia.
Erinistä on kuoriutunut 

parissa vuodessa varmaot-
teinen lauluntekijä. Kokeiltu-
aan tekstitystä ensin toisella 
äidinkielellään englanniksi, 
Erin päätti julkaista Suomes-
sa asuvana laulunsa kuiten-
kin suomeksi. Erinin albu-
milta kovassa radiosoitossa 
on ollut debyyttisingle "Van-
ha nainen hunningolla". Kap-
paleen teksti ja sävellys ovat 
Erinin omaa käsialaa. Albu-
milla kuullaan myös irlan-
tilaisille tyypillistä ilottelua, 
kuitenkaan unohtamatta suo-
malaisia mollivivahteita. (Kai-
kuentertainment/Wikipedia)

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.
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
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/
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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

Myyjäiset Karhupajalla
torstaina 26.4. klo 10-15
Myytävänä keramiikkaa sekä puu- ja metalli-
tuotteita. Lisäksi pajalaisten oma kirpputori-
pöytä, jonka tuotto käytetään opintomatkaan. 
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
Teollisuustie 12

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

Kipinän  Vesiosuuskunnan
vuosikokous

pe 4.5.2012 klo 18 koululla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Kaupungintalo on suljettuna
remontin vuoksi 27.4.-30.9.2012

Asiakaspalvelupiste muuttaa osoitteeseen Puistotie 
2 (Iijokiseudun talo, ent. Kynttilätalon tilat). Muuton 
vuoksi asiakaspalvelupiste on suljettuna pe 27.4. ja ma 
30.4.2012. Tavoitat meidät asiakaspalvelupisteen puhelin-
numerosta 040 826 6417 kyseisinä päivinä.
Jatkossa asiakaspalvelupiste palvelee arkisin klo 8.00-
16.00 ja juhlapyhien aattoina klo 8.00-15.00.
Kaupungin virallinen ilmoitustaulu siirtyy osoitteeseen 
Puistotie 2 pe 27.4.2012.
Kaupungin postilaatikko sijaitsee osoitteessa Puistotie 2 
27.4.2012 alkaen.
Käräjäpaikka sijaitsee osoitteessa Lukiontie 4 ma 23.4.2012 
alkaen.
Tiedotamme muiden osastojen 
muutosta myöhemmin. PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärven Puu- ja erityisalojen ao 272
järjestää linja- auto kyydin jäsenilleen ja heidän

perheilleen Lapin Erämessuille
Rovaniemelle 19.5.2012

lähtö linja-auto asemalta klo 8.00, paluu klo 18 mennessä.
Paikkoja rajoitetusti .

Ilmoittautumiset 11.5.2012 mennessä
tekstiviestillä numeroon 040 778 7867

aVaTTu uuSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!

Koko katsastus

55€
ha/Pa

Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 90900 Kiiminki • Puh. (08) 220062 • fax (08) 8169 700

avoinna ma-pe klo 9-17

Klo 10.30 Veteraaneille ja heidän puolisoilleen ruokailu
 - Rimminkankaan koulun ruokasali
 - Linja-autokuljetus Nevakiven linja-autolla
 seurakuntakeskuksesta Rimminkankaan koululle  
 klo 10.15 ja paluukuljetus klo 11.15

Klo 11.00 Juhlakahvit seurakuntakeskuksessa

Klo 12.00 VeTeraaNIJuhLa  seurakuntakeskuksessa 
  
 • Tervehdyssanat   
 Kirkkovaltuutettu Tauno Kujala

 • Juhlapuhe
 Eversti Timo Ekdahl

 • Hartaus
 Pastori Jaakko Sääskilahti

 • Jonka jälkeen
 Seppelpartio sankarihaudoille
     
 • Musiikkiesityksiä
 - Kansalaisopiston mieslaulajat
 - Risto Lauhikari, yksinlaulu
  - Lakarin koulun kuoro
 - Milena Liikanen, laulu- Lakarin koulu
 - Kaisa Nissi, piano – Lakarin koulu
 - Vilhelmiina Heikkilä, sello
 - Riku-Ville Heikkilä, sello

 • Liput
 Maanpuolustusjärjestöt
   
Pudasjärven Lions Club järjestää tarvittaessa sivukyliltä 
veteraaneille kuljetusapua juhlaan. 
yhteyshenkilö: antti Pesälä puh. 040-5782344

KANSALLISEN
VETERAANIPÄIVÄN 
 JUHLALLISUUDET
”Jälleenrakentamisen sankarit” 

Pudasjärvellä perjantaina 27.4.2012

TERVETULOA!
KUNNIAMERKIT

Pudasjärven kaupunki     Pudasjärven seurakunta    
Maanpuolustusjärjestöt     LC Pudasjärvi     Nevakivi Oy

KUTSU

Maaseudun Sivistysliiton Koti maalla -hanke järjestää
yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa
Mitä kuuluu kylät? -tilaisuuden Kulttuurikeskus
Pohjantähdessä 3.5.2012 kello 17.30–20.00.
Tilaisuus on avoin kaikille kylillä asuville ja kylien asioista 
kiinnostuneille. 
Tule kertomaan oma mielipiteesi ja ideoimaan yhteistyötä. 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

OHJELMA

17.30 KAHVIT

17.45 TERVETULOA KYLIEN FOORUMIIN!
 Anu-Maarit Moilanen, koordinaattori Koti maalla -hanke

17.50 KAUPUNGIN TERVEHDYS
 Kaupungin edustaja

18.00 KYLIEN LYHYET ESITTELYT JA TÄMÄN HETKISET  
 KUULUMISET
 Kylien esittelyt maksimissaan 10min. / kylä

19.00 AKTIIVINEN KUNTALAISUUS JA VAIKUTTAMINEN
• Alueen hanketoiminta lyhyesti
• Mitä toiveita kunnan ja kylien väliselle yhteistyölle?
• Seuraava kylätapaaminen ja ensi vuoden Mitä kuuluu   
 kylät? -tilaisuus
• Tulevia tapahtumia
 KESKUSTELUA

20.00 TILAISUUS PÄÄTTYY

Lisätietoja:
Anu-Maarit Moilanen p. 044- 568 11 23   
Koti maalla -hanke

Kevään kunniaksi Karhu-
pajalla järjestetään torstai-
na 26.4.2012 kaikille avoin 
myyjäis- ja kirpputoripäi-
vä. Voit tutustua pajan toi-
mintaan, sekä hankkia itsel-
lesi pajan suosikkituotteita. 
Tempauspäivänä pidettävän 
kirpputorin tuotto käytetään 
kokonaisuudessaan pajalais-
ten opintoretkeen Helsin-
kiin. Karhupajalaiset käyvät 
tutustumassa mm. Eduskun-
tataloon ja osallistuvat Edus-
kunnan täysistuntoon.

Hanna Sallinen,
Karhupaja

Karhupajalla 
tapahtuu!

Oikaisu:
Pudasjärvi-lehden 18.4. ilmes-
tyneessä numerossa kerrottiin 
ensi kuussa kirjastolla olevas-
ta Työkeskuksen taidepiirin 
näyttelystä. Juttuun oli eksynyt 

asiavirhe: taidepiiriä vetää Kris-
tiina Salmi, eikä Sahuri, kuten 
jutussa kerrottiin. Pahoittelut 
väärinkäsityksiä aiheuttanees-
ta virheestä. /TOIMITUS)
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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


