
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

LC Pudasjärvi / Hilimat

MessutOlonHyvän
Hyvän Olon Messut la 12.5.2012 Pudasjärven liikuntahallilla, Tuulimyllyntie 4 -lehti

TÄMÄ HYVÄN OLON MESSUJEN TEEMALEHTI ON PUDASJÄRVI-LEHDEN ERIKOISNUMERO 19/2012
PERHEMARKETIN ILMOITUS ON POIKKEUKSELLISESTI SIVULLA 22

Messulehti 9.5.2012MESSUOHJELMA S. 2

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

PUUTARHALTA LAAJASTA VALIKOIMASTA 
KAUNEIMMAT KUKKASET

- Jaloruusut - Gerberat
- Miniruusut - Krysanteemit
- Ruusukulhot - Ruusubegoniat 
- Hortensiat - Leikkokukat
- Atzaleat ja lahjakortit

Orvokki

Hyvän äidin kukka 5,50

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335     Puutarha avoinna ma-su 9-18

10,- / 12 kpl
15,- / 20 kpl Kauppatie 5, Pudasjärvi

040 821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Ilmainen näönkatsastus!
Voit tehdä myös ajanvarauksen

optikolle tai silmälääkärille!

MUKANA
MESSUILLA

Esillä aurinkolasiuutuudet
kaikki -30%

Osuuspankin asiakkaana tai omistajajäsenenä voit 
onnitella itseäsi pankkivalinnastasi. Olet asiakkaana 
pankissa, joka pärjää omillaan, sillä hyvinä aikoina 
olemme ottaneet huonommankin ajan huomioon. 
Vakavaraisuutemme on hyvällä tasolla ja se on nyt 
myös asiakkaidemme etu. 
Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Näinä aikoina on rauhoittavaa 
olla asiakkaana pankissa,
joka pärjää omillaan.

SALOTAR
KAUNEUSKESKUS

Teija ja Senja
040 716 0732

Tervetuloa messuosastollemme 
toivottavat 

Tervetuloa tutustumaan 
monipuoliseen 

hoitovalikoimaan.

Tarjoukset :
• HotStone- jalkahoito

(sis. jalkahoidon ja kuumakivi-
hieronnan) 55€

• Ripsipidennys + 3 huoltoa, 
kulmien muotoilu ja väri 110€

• Kasvohoito, jalkahoito
hieronnalla ja käsien

hoito 130€

Meiltä lahjakortit äidille! 
Lahjakortteja myös messupaikalla!

HILIMOJEN MESSUKAHVILASTA

•	Lapin	ukon	juhlakeitto		6€
 (sis. leipä, juoma, levite)

•	Viinerikahvit		2,50€
Myynnissä myös voileipiä, pizzapaloja,
munkkeja, sinappia, teetä, mehua, ym..

TERVETULOA!   TERVETULOA!

UNIASKEL / Airi Ahonen
Hyvän olon jalkineet

työhön ja vapaa-aikaan.

Mukana Hyvän Olon Messuilla

AH-Telepiste
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
08 824 120

Äitienpäiväksi Äidille,
Mummolle, Isoäidille valmiita 

erilaisia lahjapaketteja!

Lauantaina
lahjakortin
ostajalle ruusu 
kaupan päälle!

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

Remington 
Sleek&Curl

König Shoulder
Massager

Moulinex Mini Multi 
deluxe -leikkuri

Doro PhoneEasy 505

Luxor 19” LED TV

195,-

- antenni- ja kaapeliverkon 
digiboxi

- 12V (johto mukana)

79,-

69,-
Meiltä myös
lahjakortit!

- vähäinen 
virran-
kulutus
- 24kk
takuu

45,-

- helppokäyttöinen
- isot näppäimet
- voimakas ääni
- 12kk takuu

Nokia 7230

24,-

(Luxor 22” LED TV 249,-)

- silppuaa vihannekset
- tee herkullisia mehuja 
hedelmistä ja marjoista

- 2,2 l kulho

suoristus - ja muotoilurauta

König Mini hieroja

9,-

- rentouta vartalosi ja mielesi 
tällä mukavalla olkapäähierojalla
- 21 erilaista hieronta-efektiä

- lämmitystoiminto

- 3,2 MP kamera
- 2,4” näyttö
- MP3 soitin
- bluetooth

- muistikortin
paikka

(24kk DNA sopimuksella)

39,-

Muista äitiä 13.5.



2 nro 19PUDASJÄRVI -lehti 9.5.20122 nro 19

MessutOlonHyvän
Lauantaina 12.5.2012 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-15

Pudasjärven seurakunnan tapahtumat ovat poikkeuksellisesti sivulla 21

Ilmainen lapsiparkki 
nuorisotiloissa 

klo 10 - 14

Birgitta Ojala

MESSUKAHVILA
Lapin ukon juhlakeittoa • Voileipiä • Pizzapaloja 
Munkkeja • Viinereitä • Kahvia • Teetä • Mehua ym.
Myynnissä myös Hilimojen perinteistä sinappia!

Tervetuloa!

 Kuuluttaja: Birgitta Ojala
9.00   Ovet avautuvat
 Pöytien esittely
10.00   Kaupungin tervehdys
 Sivistysjohtaja Juha Valta
10.15   Runoa ja pakinaa
 Lauri Tuomaala, Seija Seppänen, Rauno
 Tuomaala, Aino Tolkkinen ja Pirkko Polvi
10.35   Ella Tolonen, säestäjä Joonas Varpu
11.00   Julia Pätsi
11.15   Voimistelujaoston tytöt
 ohj. Crista Valkola
11.30   Senioritanssijat
 ohj. Ensio Koivula, säest. Kansanmusiikkiryhmä
11.40   Pellet (20kpl)
 ohj. Marja-Liisa Väyrynen ja Tuulianna Tuohimaa

14.15 Zumbaa, ohj. Katja Järvenpää
14.30 Messuarvonta
15.00 Messut päättyvät

   ”Pudasjärvi soi” - suunn. Reijo Kossi
12.00 Puhallinorkesteri
12.20 Viihdeorkesteri
12.40 Kansanmusiikkiryhmä
13.00  Lauluryhmä ja orkesteri
13.15  Senja Latvala ja orkesteri
13.45 Kati Poijula ja orkesteri

Talutus-
ratsastusta 
klo 10 -14



3PUDASJÄRVI -lehti 9.5.2012nro 19 3nro 19

Tarja PeePronails

Geelikynnet ja
varpaankynsien geelaus
Tulossa värianalyysi-palvelu
www.tarjapee.palvelee.fi

Kauniit kynnet
kevään juhliin!

P. 040 487 5479 Parkkilantie 276 Pudasjärvi

Onnittele äitiä
lahjakortilla!

Äidille! Valmistuville! Ylioppilaille!
75 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

Suomen Kelloseppäliitto ry:n 
jäsenliike

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

1. LC Pudasjärvi/ Hilimat: kahvia, sinappia ja messuarpoja
2. Helmikoruja; Mervi Loukusa, Tarja Luoma
3. Alusasuja PXCUndervear; Katja Järvenpää
4. Avonin kosmetiikkaa, Tuisa-suolatuotteita; Helinä Koski
5. Stressipiste: lahjakortteja; Pirjo Leino
6. Savi- ja lasituotteita; Eve Isotalus
7. Salotar; kauneustuotteita
8. T:mi Senja Latvala; kauneustuotteita ja -hoitoja
9. GNLD; Aino ja Arvo Niskasaari
10. Terveyskenkiä; Airi Ahonen
11. Koruja; Tarja Siliämaa
12. Näöntarkastusteltta; Mikko Vilppola
13. Puutöitä; Alpo Simonen
14. Pudasjärven ammattioppilaitos: 
 talutusratsastusta ulkona; Elisa Laakso
15. SuperPudasjärvi
16. Valio; K-Supermarket
17. MTK; Mari Kälkäjä
18. Laukkuja, lompakoita, koruja; Mari Hirvasniemi
19. Iijokiseutu; Martta Oinas-Panuma
20.	Oriflame;	Ritva	Pesälä
21. Magneettikoruja, luomukosmetiikkaa, lahjakortteja;
 Sirpa Sarajärvi
22. Kairan Kuitu, verkko-osuuskunta; Jari Jussila
23. Rimminkankaan 8 B; Pia Ervasti
24. Leivonnaisia, käsitöitä; Anne Vasara
25. Vaatteita: m&i ; Päivi Lantto
26. Swipe-tuotteita; Maria Vääräniemi
27. Itse tehtyjä kortteja ja koruja; Satu Piri-Tihinen
28. Huovutustöitä; Helena Kummala
29. MLL: tuotemyyntiä; Hely Forsberg-Moilanen
30. Leivonnaisia, käsitöitä; Lempi Räihä
31. Kitkan Herkku Oy; Jorma Kälkäjä
32. Posliinia; Kristiina Salmi
33. Posliinimaalauksia; Irma Kipinä
34. Pajutuotteita ja poronsarvikoruja; Hugo Koivukangas
35. Sirina: jalkahoitolahjakortteja; Sirkka Määttä
36. Kaunistamo: kosmetiikkaa; Kati Niemelä
37. Pudasjärven kaupunki ja liikuntatoimi: 
 Sampo Laakkonen
38. Ihonhoitotuotteita, ravintolisiä ja kodin
 puhdistusaineita; Irene Lauri

HYVÄN OLON MESSUJEN 
PÖYTÄVARAUKSET 2011
( Ilmoittautumisjärjestyksessä )
Varauksia otetaan vastaan lauantaihin asti!

Äitienpäivän noutopöytä
sunnuntaina 13.5.

Annokseen kuuluu salaatti- 
ja leipäpöytä, juomina vesi,

maito tai kotikalja

Lapset 3-7v 4,50€ ja
8-12 v 6,30€

1390

• Parsa-cheddarjuustokeitto

• Sitruunainen hietakampela

   katkarapukastikkeella

• Porsaan selykset 

   Cafe de Paris kastikkeella

• Tilli- ja lankkuperunat

• Kahvi ja kakkupala

Koillisportti , Ouluntie 74 A  
puh. 044 788  4812

Valitse itsellesi sopiva ajankohta ja 
ota mukaan harava ja hanskat.

Yhdessä tekemisen 
riemua kirkonmäellä!

Tervetuloa Riekinkankaan
hautausmaan siivoustalkoisiin 

tiistaina 15.5. ja maanantaina 
21.5. klo 12.00-19.00

Pudasjärven seurakunta

Välillä voit lepuuttaa kroppaasi ja nauttia 
pullakahveista ja nuotiomakkaroista.

UUSIA RIVITALOASUNTOJA
KAUPUNGIN KESKUSTAAN, IIJOEN 
LÄHEISYYTEEN
Kauralankuja, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN RANTAKUJA
RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY rakentaa 
yksilöllisiä rivitaloasuntoja Kauralankujalle.

Asunnot valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Kaikkiin asuntoihin tulee korkeatasoinen varustelutaso. 

Jos suunnittelet asunnon hankintaa, tule varaamaan omasi!

Huoneistot pinta-ala myynti- velaton
  hinta myyntihinta____________________________________________
2h+k+ph+s+va 48 m² 54.236,- 105.600,-
2h+k+ph+s+va 60 m² 65.396,-     129.600,-
3h+k+ph+s+va 70 m² 72.095,-  147.000,-

ESITTELY JA MYYNTI
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2

puh. 08-822139
OY

ASUNTOINSINÖÖRIT
RAKENNUSLIIKE

MESSUT LA 12.5.2012
PUDASJÄRVEN LIIKUNTAHALLILLA

 MESSUARPAJAISET

PALKINNOT
lahjakortteja pudasjärveläisiin liikkeisiin

K-SUPERMARKET 200€
PUDASJÄRVEN PUUTARHA 150€
HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ 150€

KANGAS JA OMPELIMO SARA 120€
SADUN KAUNEUSKAMARI 80€

FYSIOTERAPEUTTI TUULA HIETAVA 80€
STRESSIPISTE 50€

PUDASJÄRVEN APTEEKKI 50€

Tuotto käytetään 
nuoriso- ja vanhustyöhön

Pudasjärvellä!

LC Pudasjärvi / Hilimat

Hilimat järjestävät

Arvan hinta 5€
Arpoja on myynnissä AH-Telepisteessä 

sekä messupäivänä liikuntahallilla.

TERVETULOA MESSUILLE!

PUDAS-KONE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. 08-822415

Lahjaksi äidille!
Helkama Ainotar

599€

Laadukas kotimainen pyörä 28”

Vakio pyörä
3 v- pyörä
7 v- pyörä
myös vaihtaen

Meiltä myös 
pyörän

renkaat ja 
tarvikkeet!

499€

689€
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RAINER TUOMAALA
Ranuantie 224, 93100 PUDASJÄRVI
puh. 0400 952 146
rainer.tuomaala@kontio.fi 

Pieni mökki, sauna tai 
aitta – Kontion Pika-
mallistosta löydät yli 
20 upeaa vaihtoehtoa. 
Toimitus jopa muuta-
massa viikossa. Kysy 
myyjältäsi tai katso 
www.kontio.fi 

SAUNA TAI 
AITTA VIELÄ 
KESÄKSI

KONTIO
 HIRSITALOT JA -HUVILAT

kontio.fi 

Kauppatie 1 L 2
Puh. 040 7266 266

Kati Niemelä
Kosmetologi, kestopigmentoija

kynsiteknikko

Dr. R.A. Eckstein yksilöllinen erikoiskasvohoito 79€
Timanttikuorinta- tai ultraäänikasvohoito 69€

Ihon syväpuhdistavahoito 59€

Tehokkailla kasvohoidoilla
iho heleäksi!

Kysy lisää sarjahoitoeduista!

Äidille ja Mummille
Ihanimmat hoidot Kaunistamon lahjakortilla!

Palvelen sinua ammattitaidolla
Avoinna sopimuksen mukaan

ArtDecon meikitovat saapuneet!

Virkistysuimala	Puikkari
Tuulimyllyntie 4

93100 Pudasjärvi
Puh. 040 826 6440

puikkari@pudasjarvi.fi
www.pudasjarvi.fi/puikkari

Avoinna:
Ma 12-20
Ti 6.15-20
Ke 12-20
To 6.15-20
Pe 12-18
La 12-18
Su kiinni

Poikkeuksellisesti avoinna:
Su 13.5. auki klo 12-18. 
Äidit pääsevät ilmaiseksi.

Helatorstain aukioloajat:
Ke 16.5. 12-18
To 17.5. 12-18

Kesäkuussa
avoinna:
Ma-To 12-20
Pe 6.15-14
La, Su kiinni

Vauvauinti maanantaisin 28.5. alkaen klo 12-13.

RIISTANHOITOYHDISTYS 
PALVELEE

PUDASJÄRVEN
RIISTANHOITO-

YHDISTYS

Toiminnanohjaaja
Mikko Lehtola

p. 0400 215 196
pudasjarvi@riista.fi

Puheenjohtaja
Mika Timonen

p. 040 5186 236

Tiistaina 15.5. klo 18.00 kajah-
taa Pudasjärven kansalaisopis-
ton Salikissa Sota-ajan lau-
lut. Tilaisuus on tällä kertaa 
musiikin osalta aikaisempia 
vuosia juhlavampi. Konser-
tin väliajan jälkeen kuullaan 

Sota-ajan lauluja 
Pohjan Laulun mieskvartetin 
HJAM:in osuus. Ensimmäi-
sen puoliajan ohjelma koostuu 
kansalaisopiston musiikkiryh-
mien esityksistä. 

Tilaisuuden juontaa Paavo 
Kurttila ja sen järjestävät yh-

teistyössä Pudasjärven kan-
salaisopisto ja Pudasjärven 
maanpuolustusnaiset. 

Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy. Kahvista peritään pieni 
maksu.

(rk)

100 MEGAN 
LAAJAKAISTA 
HUIPPUEDULLISESTI 
KAIRAN KUIDULTA!

Tuomme Pudasjärven ja Taivalkosken alueelle nykyisiä yhteyk-
siä moninkertaisesti nopeamman valokuituverkon, joka mah-
dollistaa vaativimpienkin sähköisten palveluiden käyttämisen 
salaman nopeudella. Sen avulla voit huolehtia kotitalouden 
tai yrityksen tietoliikennetarpeista. Voit olla tehokkaasti yhte-
ydessä ympäröivään maailmaan hyödyntäen monipuolisesti 
erilaisia sähköisiä palveluita.

www.kairankuitu.fi

Tee siis päätös, jota et kadu: 
valitse Kairan kuidun valokuitu!

Itsenäinen jälleenmyyjä
Katja Järvenpää

0400 886 158
bomzika.fi  pxc.fi

LC Hilimat kokoontuneena huhtikuun hallituksen kokoukseen Kurenkoskessa.
Asioina oli muun muassa Hyvän Olon Messujen järjestelyt. Vasemmalta Brita
Hemmilä, Raija Niemelä, Ritva Saarela, Virpi Eskola, Aila Rissanen, Aila Helve,
Anna-Liisa Seppänen, Ritva Jurvansuu, Merja Jumisko-Putula ja Pirkko Polvi. 
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Hinnat voimassa to-la 10.-12.5.

TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-TARJOUKSISSA
AINA VÄHINTÄÄN -10%

LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA -5%

Hyvää äitienpäivää!

199

Valio   
AURAJUUSTO       
 170 g  (11,71 kg)

kpl -26 %

Ilman korttia 2,69 kpl        (15,82 kg) 

299

Omasta uunista   
KIVIUUNILEIVÄT
400 g (7,48 kg)
kurpitsansiemen-, oliivi- 
ja tumma siemenleipä

kpl

499

Frödinge   
TÄYTEKAKUT
400-565 g (8,83-12,48 kg)
sekä PRINSESSALEIVOS
280 g (17,82 kg),  pakaste   

kpl -18 %

Ilman korttia 6,09 kpl           (10,78-21,75 kg) 

199

Driscoll’s   
MANSIKAT
400 g (4,98 kg)
Portugali/Espanja

rs

359

Ingman Creamy   
KERMAJÄÄTELÖ
850 ml (4,22 l)

pkt -16 %

Ilman korttia 4,29 pkt (5,05 l)

UUTUUS

695
Isokukkainen

RUUKKURUUSU

12 cm 
Tanska

kpl 179

   
TUMMAT RYPÄLEET
500 g (3,58 kg) 
Chile

rs -21 %

Ilman korttia 2,29 rs (4,58 kg) 

985
kg

 

 PORSAAN SISÄFILEET  

 n. 550-650 g

maustamaton ja marinoitu 

-10-17 %

Ilman korttia 10,99-11,95 kg            

K-supermarketit ovat kiinni su 13.5. Hyvää äitienpäivää!

1290
kg

 
Atria takuumurea

NAUDAN SISÄPAISTI

palana, Suomi

ERÄ

399
pkt

 
Paulig Presidentti

KAHVI
500 g (7,98 kg), ei Gold Label

rajoitus: 2 pkt/talous

Ilman korttia 4,89 pkt (9,78 kg)

-18 %

19LV valtakunta 8x525.indd   1 3.5.2012   08:41:51

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

55

Stora Enso Metsä
www.storaensometsa.fi 

Stora Enson kanssa asioiminen on mutkatonta. 
Vain yksi puhelinsoitto riittää. 
Muistathan, että saat meiltä myös kattavat 
metsänhoitopalvelut. Soita ja kysy lisää!

Pudasjärven hankintatoimisto
Kaivorinne Aimo p. 0400 399 066
Pesälä Vesa p. 0400 190 276
Repola Pentti p. 0400 190 267
Toivanen Heikki p. 040 350 5730        

Pudasjärven kansalaisopis-
ton ja kulttuurilautakunnan 
lasten ja nuorten teatteri- il-
maisutaidon ryhmä kokoon-
tuu kansalaisopistolla joka 
toinen lauantai. Lisäksi pi-
detään syksyllä ja keväällä 
kaksi viikonloppuyökerhoa. 
Nämä yökerhot ovat lasten 
keskuudessa olleet erittäin 
suosittuja. Kerhon ohjaaja-
na toimivat teatteri-ilmaisu-
taiteen perusopinnot suo-
rittanut lähihoitaja Kaarina 
Nevanperä, apuohjaajinaan 
nuoret, Marja-Liisa Väyry-
nen ja Markus Liukko. Täl-
lä hetkellä teatteritaiteen il-
maisuryhmässä opiskelee 
esiintymistaitoja yli 20 las-
ta, ja lasten ikäjakautuma 
on 5-13 vuotta. Silloin kun 
tämä innokas teatteri-ilmai-
sutaidon ryhmä kokoontuu 
Salikissa, puhkeaa luovuus 
kukkaan, samalla kasvaa 
rohkeus ja sosiaalinen vuo-
rovaikutus ja yhdessä teke-
misen ilo. 

Teatteri-ilmaisu on laaja 
alue, jossa on mahdollisuus 
moneen. Voit etsiä omia il-
maisukanaviasi, tutkia il-
maisun esteitä ja samalla va-
pautua niistä, tutkia tekstien 
ja muiden harjoitteiden avul-
la suhdetta omaan itseesi ja 
läheisiisi, vahvistaa omaa 
fyysistä ilmaisuasi, tehdä 
teatteri-ilmaisun ja näytte-
lijäntyön perusharjoituksia, 
nauttia improvisoinnista, 
monipuolisesta vuorovaiku-
tuksesta. Kerhopäivä on pit-
kä, joten levähdystaukojakin 
täytyy olla, jolloin voi ottaa 
omia pyrähdyksiä salissa tai 
vaikka seurustella kaverei-
den kanssa. Aluksi on läm-
mittelyä, erilaisia vuorovai-
kutusharjoituksia, yksilö ja 
ryhmäharjoituksia, äänen-
käyttöharjoituksia. Lapset 
keksivät omia näytelmiä, te-
kevät lyhyitä käsikirjoituk-
sia ja improvisoivat. Suun-
nittelemme ja kokoamme 
lavasteita ja teemme esitys-
asuja, joihin käytämme kier-

Lasten ja nuorten teatteri-ilmaisutaidon ryhmä
Luovuus kukkii ja rohkeus kasvaa

rätysmateriaaleja. Vaatteita 
keräämme kotoa ja kirppu-
toreilta. 

Vahvuuksia 
tulevaisuudessa
Teatteri-ilmaisuryhmän ta-
voitteisiin kuuluu myös kas-
vattaa lasta ja nuorta pitkä-
jänteiseen projektityöhön 
valmistamalla näytelmiä, 
joita esitetään yleisölle. Ker-
hotoimilla on siis kasvatuk-
sellinen merkitys. Meillä on 
suunniteltu ohjelma, jon-
ka laadimme yhdessä apu-
ohjaajien kanssa. On siis ta-
voitteet, joita noudatamme 
ja seuraamme, miten kukin 
lapsista edistyy kerhotoimin-
nan edetessä. Näytelmäpro-
jekti ja yleisöltä saatu vuo-
rovaikutus sekä kannustus 
palkitsevat projektin eteen 
tehdyn työn. Näin lapsien ja 
nuorten kiinnostus pitkäjän-
teiseen tehtävään syventyy. 
Yleisönäytökset vahvista-
vat lapsen ja nuoren rohke-
utta, itsetuntoa, keskittymis-
kykyä ja luovuutta. Näitä 
kaikkia lapsi ja nuori tarvit-
see myöhemmin siirtyessään 
työelämään. 

Kerhon sisältöön kuuluu 
myös pitempiaikaisia tavoit-
teita ja projekteja. Esimer-
kiksi joka kerholukukaute-
na valmistamme yleisölle 
esitettävän näytelmän, joka 
vaatii pitkäjänteistä työtä ja 
harjoittelua. 

Jippii! Yökerho, se on 
aivan ihanaa!

Yökerhoissa teemme aina 
iltanäytöksen, kummitusju-
tut ovat bravuureitamme. 
Niistä ei tehdä kuitenkaan 
niin pelottavia, että yö-
unet menevät. Pienenpien ja 
arempien lasten toiveet huo-
mioidaan aina omia luovia 
näytelmiä tehdessä. Kerhon 
vastaavan ohjaajan onkin ol-
tava valppaana, jotta van-
hemmat ja rohkeimmat ot-
tavat huomioon pienemmät 

ja aremmat improvisointiesi-
tyksiä tehdessä. Pyrin siirtä-
mään ohjaajavastuuta mah-
dollisimman paljon myös 
nuorille apuohjaajille, jot-
ta heidän ohjaajan taidonsa 
ja työskentelynsä kehittyisi. 
Seuraan ja arvioin taustalla, 
että kerhon tavoitteet toteu-
tuvat eikä toiminta menisi 
hulinaksi.  

Noin 20 vuotta lasten ja 
nuorten kerhonvetäjän vas-
tuuhommissa toimiessani 
apuohjaajina onkin ollut mo-
nia taitavia ja erittäin lahjak-
kaita nuoria. Heille saankin 
olla kiitollinen, jotta kerho 
on voinut jatkua. Useimmat 
näistä nuorista ovatkin en-
tisiä kerholaisia. He siirty-
vät harrastuksen jatkuessa ja 
kiinnostaessa kerhonohjaa-
jiksi ja näin ollen he saavat 
myös ohjauksesta palkkaa. 

Lasten ja nuorten teatte-
ri-ilmaisutaitoryhmän jatku-
vuudesta saan kiittää myös 
lasten vanhempia, joista mo-
net ovat mukana avustamas-
sa esityksien järjestelyissä. 
Lavasteiden kokoaminen on 
raskasta puuhaa, joten siihen 
tarvitaan myös miesvoimaa. 

Monesti täytyy miettiä, 
miksi minä käytän vapaa-
päivistäni suuren osan tä-
män teatteri-ilmaisutaito-
ryhmän ohjaamiseen. Voin 
vain todeta, että nämä lap-
set ja nuoret, heistä pursua-
va luovuus ja tekemisen ilo 
on vienyt minunkin sydä-
meni mukanaan, ja täällä 
heidän parissaan minulla-
kin on mahdollisuus toteut-
taa syntymälahjaksi saatuja 
luovuuden taitoja. 

Lopuksi toivon, että tu-
lette runsain joukoin katso-
maan teatteri- ja ilmaisutai-
toryhmämme valmistamaa 
kevätnäytelmää, jonka nimi 
on Luontoäidin esiliina. 
Näytelmä esitetään yleisölle 
17.5. klo 15.00 Kansalaisopis-
ton Salikissa.

Kaarina Nevanperä

Kuvassa Jippii-ryhmä, jonka tunnuslause on ”Se on aivan ihanaa!” ja sitä lapset ja nuo-
ret kuvassa huutavat. Kuva Jenny Kärki
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Myymäläautopalvelua Pudasjärvellä!
KAUPPISPOJAT OY

Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi  
puh. 0400 298895, varasto 040 7492826

Paljon erilaisia ruukkukukkia ja 
leikkokimppuja sekä kauniita

lahjatavaroita.

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. 08-823 350 

gsm. 0400 399 830
mattir@pp.inet.fi

www.hautauskukkaräisänen.fi

Äidille 13.5.

Palvelemme
äitienpäiväviikolla:
ma-pe	9-17	•	la	9-15

Su 9-13

Maria Vääräniemi
Puh. 040 7036 852

Myyn Swipe-tuotteita
Hyvän Olon Messuilla!

Parturi-kampaamo Saxari
Puistotie 2 • puh. 08-823023

Parturiliike Laakkonen
Puistotie 2 • puh. 08-822377

Kampaamo Riitta
Toritie 1, 2krs.  OP-talo• puh. 0400 321201

Kampaamo Ojala
Nortamontie 7 • puh.0400 867674

Parturi-kampaamo Camilla
Ahtilantie 21 • puh.050 5278533

Parturi- ja kampaamopalveluita Pudasjärvellä:

Autohitsi Mika Luokkanen
Olen lopettanut.

Kiitän asiakkaitani ja 
yhteistyökumppaneitani!

Helmikuussa pidetyn lähiruokaseminaarin antina oli sen jälkeen alkanut hanke ”Pudasjärvi lähiruokapitäjäksi”. 

Lähiruoka on käsitteenä var-
sin laaja. Wikipedian mu-
kaan se on ruoantuotantoa 
ja -kulutusta, joka käyttää 
oman alueensa raaka-ainei-
ta ja tuotantopanoksia. Lä-
hiruoka voi olla lihaa, mai-
totuotteitta, viljatuotteita, 
hilloja tai muita maatalous-
tuotteita. Käsitteenä se on 
vielä vakiintumaton ja epä-
tarkasti määritelty. Yleinen 
käsitys on se, että lähiruokaa 
on paikkakunnan tai maa-
kunnan tuotteet.

Tärkeimpiä etuja lähiruu-
assa on ruuan tuoreus ja al-
kuperän tunnistettavuus. 
Merkittävänä etuna voidaan 
pitää puhtautta, pienempää 
ekologista jalanjälkeä ja pai-
kallisen ruokaperinteen säi-
lymistä. Lisäksi lähellä tuo-
tetulla raaka-aineella on ns. 
tuottajan kasvot.

Mitä sitten voitaisiin pai-
kallisesti tuottaa Pudas-
järvellä? Meillä on yli sata 
toimivaa maatilaa: 60 mai-
don- tuotantotilaa, toista-
kymmentä lammastilaa, 
muutama naudanlihan tuot-
taja, yksi sikatila ja loput kas-
vinviljely- ja porotiloja. Eli 
meillä tuotetaan lähiruokaa 
paikallisesti, varsinkin pe-
ruselintarvikkeita, joita mai-
totuotteet ja lihakin ovat.

Pudasjärvi  
lähiruokapitäjäksi
Helmikuussa järjestettynä 
lähiruokapäivänä oli panee-
likeskustelu Pohjantähdessä, 
johon osallistui ruuan paris-
sa monin tavoin toimivia kes-

Kotimaiset ruokatarvikkeet ovat puhtaita, turvallisia ja työllistävät
kustelijoita ja yleisöä. Tilai-
suudessa käytiin laajasti läpi 
pudasjärveläistä tuotantoa ja 
mitä mahdollisuuksia meillä 
olisi kehittää paikallista jat-
kojalostusta. Keskusteluissa 
nousi perustuotannon lisäk-
si myös esille meidän mah-
tavat mahdollisuudet esi-
merkiksi marjojen, sienten 
ja muiden keruutuotteiden 
hyödyntäminen paikallisis-
sa tuotteissa. Meillä on myös 
puhdasta luontoa, joka on 
edellytys muun muassa laa-
dukkaan hunajan tuotannol-
le. Tilaisuuden antina oli se, 
että Mauri Ylisirniö alkoi ve-
tää hanketta ”Pudasjärvi lä-
hiruokapitäjäksi.” Palavereja 
on jo pidetty ja tuloksia odo-
tetaan. Meillä olisi mahdolli-
suus työllistää pudasjärvisiä 
jatkojalostukseen, koska raa-
ka-aineista ei ole pulaa. Tar-
vitaan rohkeita yrittäjiä ja tu-
kea alkavalle toiminnalle.

Suomalainen  
ruoka lähiruokaa
Henkilökohtaisesti pidän 
suomalaista ruokaa lähiruo-
kana, koska olemme varsin 
pieni maa ja tuotteiden al-
kuperän tunnistettavuus on 
lainsäädännönkin takia help-
poa ainakin lihassa ja maito-
tuotteissa. 

Joutsenlippu ja Kotimai-
set kasvikset -merkki ovat 
kuluttajalle selkeä apu tuot-
teen valinnassa. Kun teim-
me huhtikuussa järjestetyssä 
Kotimaisen ruuan -päivässä 
kuluttajakyselyjä alkuperä-
maan tunnistettavuudessa, 

Jutun kirjoittaja Merja Jumisko-Putula oli huhtikuussa 
esittelemässä lähiruokaa MTK Pudasjärven Cafe Heinä-
miehessä S-marketin pihapiirissä. 

moni piti varsinkin valmis-
ruokien ja leipomotuotteiden 
alkuperämerkintöjä epäsel-
vinä, jopa harhaanjohtavi-
na. Itse perheenäitinä olen 
huomannut kaupassa, var-
sinkin keksien, suomalaises-
ta tuotemerkistä huolimatta, 
olevan alkuperältään puola-
laista, ranskalaista tai saksa-
laista. On sääli, että meidän 
ainutlaatuinen leivontape-
rinteemme siirretään ulko-
maille. Kova kilpailu kau-
passa on tehnyt Suomessa 
leipomisen kannattamatto-
maksi.

Mielestäni on suuri ris-
ki, kun maataloustuotanto 
ja elintarviketeollisuus vä-
henevät Suomesta. Viime-
vuotinen voipula oli esi-
merkki, miten tuottajien 
vähentyessä käy. Jos ei ole 
maitoa, ei ole kermaa ja sitä 
kautta voita. Maitotuotteille 
on kysyntää kotimaan lisäk-
si idänmarkkinoilla. Pelkään 
tilanteen pahenevan tuottaji-
en lopettaessa kustannusten 
nousun ja jatkajien puutteen 

takia. Laajentavat tilat eivät 
ehdi täyttää lopettavien jät-
tämää aukkoa. Toinen on-
gelma on pääsiäisen aikaan 
ilmennyt kananmunapula. 
Suomeen ei saa tuoda sal-
monellariskin takia munia, 
kuin Ruotsista ja sielläkin oli 
sama ongelma. Eu:ssa kiel-
lettiin häkkikanalat, joten 
meilläkin kolmasosa tuot-
tajista lopetti. Kananmunat 
ovat halpoja eivätkä lopet-
tajat pystyneet investoimaan 
lattiakanaloihin. Kyllä tuot-
tajan kuin muidenkin elin-
tarvikeketjussa olevien tulee 
saada työstään palkka.

Valintojensa kautta kulut-
taja on avainasemassa päät-
tämässä, mitä kaupassa tar-
jotaan. Kotimaiset tuotteet ja 
lähiruoan tarjoaminen voisi 
olla kaupallekin myyntivalt-
ti. Tosiasiahan on, että koti-
maiset tuotteet ovat puhtai-
ta, turvallisia ja työllistävät.

Merja Jumisko-Putula

Magnesiumöljystä helpotusta:

 • kramppeihin, lihaskipuihin, suonenvetoihin niska- ja hartiakipuun
 • migreenikipuun
 • kalsiumin imeytymiseen
 • pehmeän kudoksen kalkkiutumisen ehkäisyyn
 • sydämen hyvinvointiin: auttaa kaikkia lihaksia rentoutumaan
 • korkeaan verenpaineeseen: laajentaa verisuonia
 • iho-ongelmiin, erityisesti psoriakseen
 • ihon yleiskuntoon
Sopii erityisesti urheilijoille ja hierontaan!

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

Avoinna: ma – pe 9.00 – 16.45
puh. 040-524 2545

KÄTEVÄSTI NETISSÄ
- Kysy neuvoa hoitajalta ja lääkäriltä
- Varaa aika laboratorioon
- Tarkista laboratoriotuloksesi

Lähiruokaa
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KOILLISMAALAISET

Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella.

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

perustusten teot.

Hyödynnä verovähennys, max 4000€
tal.työn osuudesta.

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

Vuokrattavana erikokoisia telttoja, kota halk.6m

PUDAS RAK-SA

PUDASJÄRVEN
KIRJASTO

Tervetuloa
HYVINVOINNIN KESKUKSEEN!
http://www.pudasjarvi.fi/kirjasto

Suomalainen nainen satsaa 
muihin Euroopan naisiin 
verrattuna aivan liian vähän 
hyviin ja istuviin alusasui-
hin. Tätä perustellaan alus-
vaatteen näkymättömyydel-
lä. Alusvaatteisiin kuitenkin 
kannattaa panostaa, sillä ne 
vaikuttavat merkittävästi 
päällysvaatteen istuvuuteen. 
Hyvät liivit, laadukkaatkin, 
ovat hyvät vasta sitten, kun 
ne ovat kantajalleen oikean 
kokoiset. Kun yli puolet nai-
sista käyttää vääränkokoi-
sia liivejä, ovat oikean koon 
valitsemiseen liittyvät vinkit 
niitä arvokkaimpia.

Kuinka ja mitä sitten tu-
lisi huomioida liiviä ostetta-
essa? 

Sovita
Liivimalleja on useita niin 
kuin on kantajiakin. Sovit-
tamatta ostetut liivit ovat 
useimmiten vääränkokoi-
set ja päätyvät vain kaappiin 
"sitkun"-vaatteeksi (=laih-
dun/lihon/kasvan/kuih-
dun).

Kun sovitat, niin PUE 
päälle siten, että säädöt ovat 
aluksi löysimmillään, joita 
voidaan tarvittaessa kiris-
tää. Kun liivi on puettu pääl-
le, tee vielä kurota & kumar-
ra testi - nostamalla kädet 
ylös varmistat, että liivi py-
syy paikoillaan ja kumarta-
essa rinnat pysyvät liiveissä 
eivätkä pullahda ulos. Liivin 
valmistajien kesken malleis-
sa ei ole standardeja, joten 
liivien koot voivat vaihdel-
la huimasti, myös materiaa-
lit vaikuttavat kokoihin. Juu-
ri sinulle istuva rintaliivi on 
tärkeämpi kuin mitä siinä lii-

Hyvät vinkit arki- ja juhla 
”ärsyttimien”valintaan

vin kokolapussa lukee. 

Rinnan ympärys
Suurin tuki rintaliiviin tulee 
rintakehän ympäryksestä. 
Liivin pitää istua napakasti 
kehoa vasten kun liivi kiin-
nitetään ensimmäisiin, löy-
simpiin hakasiin. Etu-,sivu-
,ja takakappaleet kulkevat 
ja pysyvät vaakasuorassa.
Kun liivit ajan mittaan anta-
vat periksi, voit kiristää istu-
vuutta kiinnittämällä ne seu-
raaviin hakasiin. 

Kupit
Kuppien tulee mallista riip-
pumatta ympäröidä rinnat 
kiinteästi joka kohdalta -rin-
nat eivät siis pursua yli, eikä 
niihin jää myöskään liiem-
min tyhjää tilaa. Erityyppi-
set liivit muokkaavat rinto-
jen muotoa, joten tarkista, 
miltä liivit näyttävät pusero 
päällä.

Ongelma - ratkaisu
Tyypillisiä ongelmia, jotka 
yleensä johtuvat liian suu-
resta liivin ympäryksestä, 
ovat: 

liivi nousee selästä ylös, 
jonka seurauksena olkaimet 
valahtavat alas. Jos olkapäät 
ovat "pullonkaulamaiset", se 
lisää myös omalta osaltaan 
olkaimien valumista. Ol-
kainten ohjaimet ovat tähän 
oiva ratkaisu.

Olkaimet painavat tai 
hiertävät, liian suuresta 
ympäryksestä tukea ei ole 
ja siksi povi "makaa/roik-
kuu" olkainten varassa, jo-
ten olkaimet painuvat ja pu-
reutuvat ihoon kiinni. Kuta 

ohuemmat 
olkaimet, sen 
kivuliaampi 
ongelma. 

Kaaritu-
et ovat epä-
mukavat, 
puristavat 
ja painautu-
vat ihoon. 
Jälleen liian 
löysästä ym-
päryksestä 
johtuen pie-
neksi valitut 
kupit teke-
vät kaarituis-
ta liian lyhyet. Kun ympä-
rys on löysä, kaarituet eivät 
istu tasaisesti kehoa vasten. 
Ja myös päinvastoin, liian 
tiukalla ympäryksellä ote-
taan suhteessa suuri kuppi-
koko ja kaarituki nousee lii-
an ylös.

Rintaliivit käyttö- 
tarkoituksen mukaan!
Aikoinaan juhlaliiviksi oste-
tut "pyhärintsikat" eivät van-
hetessaan sovellu millään 
muotoa urheiluliiviksi. 

Liikkumiseen PITÄÄ olla 
tukevuudeltaan parhain ja 
uusin niillä ominaisuuksilla, 
mitä kukin laji vaatii. Kuta 
vähemmän liivejä on, sitä 
nopeampaa on kuluminen. 
Jokaisella naisella pitää olla 
vähintään kolme rintaliiviä, 
yksi pesussa, toinen päällä 
ja kolmas lepäämässä vaate-
kaapissa. 

Mitä vähemmän liivejä 
on käytössä, sitä lyhyempi 
niiden käyttöikä on. Varsin-
kin teini-ikäisille urheilulii-
vit ovat todella tarpeeseen 

jo koulun liikuntatunneilla, 
ja myös ensiliivit kannattaa 
hommata hyvissä ajoin. 

Kun ostat - osta "NYT-
KUN olen tässä kunnossa" 
-liivit. SITKUN liivi ostetaan 
sitten kun ollaan siinä kun-
nossa. Laadukkaatkin liivit 
ovat tehty näyttämään hy-
vältä päällä, ei vain viikat-
tuna komerossa tai henkaris-
sa. PXC Underwear-alusasu 
mallisto on laaja. Liivien 
kokoja on saatavilla ympä-
rysmitoissa 65-110 cm sekä 
kuppikoot A-M välillä. Mie-
hille mallistossa on urhei-
lualusasusetti sekä "hyvän 
tuulen" boksereita niin ikään 
myös asiamiesten housuja. 
Ja miesten tuotteet myydään 
pelkällä housukoolla - siis ei 
L-koon housua XL-pussilla - 
vaikka sitähän te kysyisitte.

Tervetuloa onnistuneille 
alusvaatekaupoille!

PXC Underwear
Itsenäinen jälleenmyyjä 
Katja Järvenpää

Viime syksynä Pudasjärven 
Hilimoihin jäseneksi liittynyt 
Rauni Määttä kokee toisten 
auttamisen olevan lähellä sy-
däntään, joten Hilimojen toi-
minta käy yksiin Raunin aja-
tusten kanssa.  

Naisten lionsklubi Hilimat 
on hyväntekeväisyyttä tekevä 
yhdistys, jonka toiminta ja ta-
voitteet ovat tulleet Raunille 
tutuiksi viime kuukausien ai-
kana. Klubilaiset ovat aherta-
neet viime päivinä lauantaina 
olevien Hyvän Olon Messu-
jen järjestelyissä ahkerasti.

- Hyväntekeväisyyttä voi 
tehdä monella tavalla. Rau-
nin toiveena on, että ihmiset 
kävisivät vaikkapa tervehti-
mässä vanhuksia näiden ko-
deissa ja hoitolaitoksissa. On 
paljon yksinäisiä vanhuksia.

- Äitini vietti viimeiset 
elinvuotensa vanhusten hoi-
tokodissa, ja sen jälkeen van-
hustyöstä on minulle tullut 
tärkeä asia, Rauni kertoi aja-
tuksistaan ja arveli kaikenlai-
sen viriketoiminnan olevan 
vanhusten mieleen.   

Auttaminen on tärkeä asia Rauni Määtälle 
Hilimoissa tuttuja
Rauni Määtän houkutteli mu-
kaan Hilimojen toimintaan 
eräs toiminnassa mukana ole-
va ystävätär. Suurin osa jä-
senistä onkin Raunille en-
nestään tuttuja, sillä hän oli 
pitkään töissä kauppa-alalla 
Arina Sokoksessa. 

Hän asuu Honkasenkan-
kaalla Railontiellä.

- Perheeseeni kuuluu avio-
mies sekä kaksi tytärtä, joista 
toinen asuu Oulussa ja toinen 
Kuopiossa. Lastenlapsiakin 
meillä on kolme, joten heitä 
pitää aina käydä tervehtimäs-
sä, Rauni tuumaili perhees-
tään.

Viimeiset vuodet hän on 
ollut eläkkeellä harrastaen ul-
koilua, lukemista ja lenkkei-
lyä.

- Talvisin tulee hiihdet-
tyä. Tänä talvena hiihdin noin 
700 kilometriä, ahkera liikku-
ja kertoi harrastuksistaan, joi-
hin kuului nuorempana teat-
teriharrastuskin.

- Nyt olin mukana kirk-
konäytelmässä, jota esitimme 
viime viikonloppuna. Itse tyk-
käsin siitä kovasti. (rr)

Rauni Määtälle lions-toimintaan mukaan lähteminen oli 
luonnollinen asia.

Apteekki Sinua varten vuodesta 1884.

Palvelemme ma-pe klo 9.00-18.00
la klo 9.00-14.00

TERVETULOA ASIOIMAAN!

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
puh (08) 821 185

www.pudasjarvenapteekki.fi
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Tyttäreni, tyttärentyttäreni 
ja minä päätimme etsiä ne-
tistä edullisen lennon sekä 
edullisen hotellin ja pistäy-
tyä Pariisissa. Tyttäreni löy-
sikin sopivan tarjouksen 
molemmista. Niin lensimme 
sinivalkoisin siivin Ranskan 
pääkaupunkiin ja palasim-
me sieltä kolme yötä myö-
hemmin AirBalticin lennolla 
Latvian kautta Suomeen.

Seikkailua  
Pariisin illassa
Lentoaseman turistiopas 
neuvoi meitä jäämään junas-
ta väärälle pysäkille hotelliin 
mennessämme.

Paikka vaikutti autiol-
ta, eikä kyseistä katua nä-
kynyt. Kysyimme neuvoa 
kohtaamaltamme henkilöl-
tä, jonka ranskaa emme oi-
kein ymmärtäneet. Kaksi 
meistä käsitti hänen neuvo-
neen meitä vasemmalle, yksi 
oikealle. Lähdimme siis va-
semmalle.

Seutu oli aivan hiljaista 
maaseutua. Ei näkynyt ris-
tinsielua, eläintarhan viitta 
vain osoitti tietä eteenpäin. 
Ympärillämme puikkeleh-
ti citykaneja, jotka hämärän 

Omatoimimatka Pariisin kevääseen
turvin olivat uskaltautuneet 
liikkeelle.Tyttäreni alkoi 
huolestua ja arveli meidän 
tulevan ryöstetyiksi. Piilo-
timme rahamme ja passim-
me puseron alle. Eläintarhan 
edessä oli kartta, josta näim-
me, että olimme kulkeneet 
väärään suuntaan.

Yli 15 minuutin käve-
lyn jälkeen alkoi näkyä va-
loja ja taloja. Löysimme ho-
tellin, josta kysyimme omaa 
majapaikkaamme.Se oli ai-
van lähellä käveltäväksikin, 
mutta väsyneinä ajoimme 
loppumatkan taksilla. Hotel-
li osoittautui motelliksi, jossa 
oli vaatimaton huone, mutta 
hyvät sängyt ja siisti kylpy-
huone. Motellin ravintolassa 
söimme joka päivä aamupa-
lan ja illallisen.

Pariisin liikenne
Pariisin metro tuli meil-
le matkamme aikana hy-
vin tutuksi, joskin alkumat-
kasta motellista keskustaan 
käytimme bussiakin. Parii-
sin alla on viisi metron pää-
linjaa, joiden risteysasemil-
la voi vaihtaa toiselle linjalle. 
Saatavissa on hyviä kartto-
ja asemista ja nähtävyyksis-

tä. Eri linjat ja asemat on vii-
toitettu selvästi. Ostimme 3 
päivän yleislipun, jolla saim-
me ajaa mielin määrin maan 
alla ja päälläkin.

Eiffelin torni
Eiffelin 312-metrinen tor-
ni oli luonnollisesti meidän 
mielenkiintomme kohde, 
olimmehan nähneet siitä niin 
runsaasti kuvia. Kun saa-
vuimme sen juurelle, huo-
masimme 4 pitkää jonoa, 
jotka eivät juuri näyttäneet 
liikkuvan eteenpäin. Luim-
me opaskirjasta, että tornille 
olisi saavuttava kaksi tuntia 
ennen 9.30:n avautumisai-
kaa, mikäli aikoi suhteelli-
sen nopeasti päästä jonossa 
eteenpäin.

Kahtena päivänä tulim-
me katsomaan tornin jo-
noja, mutta luovutimme. 
Toukokuu on Ranskassa ja 
naapurimaissa luokkaretki-
en aikaa, joten senkin takia 
oli ryhmiä paljon liikkeellä. 
Tornin ympäristössä liikkui 
laillisten matkamuistomyy-
mälöiden läheisyydessä  lu-
vattomia kaupustelijoita,

joiden valikoimissa oli 
mm. avaimenperiä, pienois-
torneja ja huiveja. Poliisin 
nähdessään kauppiaat koko-
sivat äkkiä tavaransa ja loik-
kivat karkuun pieneksi het-
keksi.

Seinen-jokiajelu
Eiffelin tornin läheisyydes-
sä oli mahdollisuus pääs-
tä veneajelulle Seine-joelle. 
Käytimme tilaisuutta hyväk-
semme ja matkasimme vesi-
bussilla kierroksen. Englan-
ninkielinen opastus kertoi 
joen varrella olevista raken-
nuksista ja yläpuolella ole-

vien siltojen patsaista. Kier-
simme kaksi saarta: Cite`n ja 
St-Louisin ja palasimme tois-
ta rantaa takaisin. Matkan 
varrella näimme mm. Louv-
ren ja Orsayn museot, Notre-
Damen sekä Invalidikirkon.

Notre-Damen  
katedraali
Katedraalin edessä olevalla 
aukiolla oli pitkä jono, mut-
ta päätimme tarkkailla tilan-
netta ja asetuimme jonoon. 
Yllätykseksemme se eteni 
verkalleen koko ajan, ja noin 
viidentoista minuutin pääs-
tä olimmekin jo kirkon etu-
ovella.

Notre-Damen katedraa-
lilla on värikäs historiallinen 
menneisyys, johon liittyvät 
mm. Jeanne d´Arcin ja Napo-
leonin nimet. Victor Hugon 
romaanista ”Notre-Damen 
kellonsoittaja” tehdyt eloku-
vat ovat tehneet katedraalia 
tunnetuksi. Itse katedraali 
on vaikuttava rakennus. Sen 
julkisivun tornit kohoavat 69 
metrin korkeuteen, ja raken-
nuksen pituus on 130 metriä. 
Siellä voi kuunnella Ranskan 
suurimpien urkujen soittoa.

Kuljimme verkalleen 
eteenpäin, ja ihailimme Raa-
matun henkilöihin liittyviä 
maalauksia sekä kuuluisia 
ruusuikkunoita. Sakaristos-
sa oli vanhoja pyhäinjään-
nöslippaita, koriste-esineitä 
ja piispojen pukuja.

Louvre
Olen aina halunnut käydä 
Louvren museossa ja nähdä 
Mona Lisan. Kun iltapäiväl-
lä menimme Louvren pihal-
le, hämmästelimme alueen 
suuruutta ja vähäisiä jono-
ja. Alueen sisäpihaa ym-

päröivät hienot, vanhat ra-
kennukset, keskellä pihaa 
on vesialtaita ja kaksi lasis-
ta rakennettua pyramidia. 
Suuremmasta pyramidista 
johtaa sisäänkäynti itse mu-
seoon.

Museossa on kaikkiaan 
35000 eri aikakausilta ole-
vaa arvokasta esinettä, jot-
ka on tuotu eri maanosista 
ja eri maista. Jos haluaisi tu-
tustua niihin kaikkiin, saisi 
museossa kulumaan viikko-
ja. Meillä oli aikaa niukan-
laisesti, joten sunnistimme 
määrätietoisesti Mona Lisaa 
kohti. Kuljimme opasteiden 

viitoittamia käytäviä pitkin. 
Museo oli ennakoinut ihmis-
ten kiinnostuksen.

Joku on joskus sanonut, 
että taulu oli hänelle petty-
mys, koska hän odotti isoko-
koisempaa maalausta. Tau-
lu oli minulle ilonen yllätys, 
koska se oli isompi ( 77x 53 ), 
kuin olin kuvitellut,  ja koska 
sitä sai kuvata. Kamerassani 
on kuvia Mona Lisasta, mut-
ta ne ovat hämäriä, koska 
valoa ei ollut tarpeeksi eikä 
saanut käyttää salamaa. Mi-
nervan patsaan kohdalla va-
loa oli riittävästi.

Riemukaari

Minerva-patsas Louvressa

Notre-Damen katedraalin julkisivu.
Eiffelin torni on vakaa kovassakin tuulessa, sillä sen ala-
osan rautaristikossa  on 2,5 miljoonaa niittiä.
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Huomiotani museos-
sa kiinnitti kohtelias japani-
laisneitonen, joka tämän täs-
tä ojensi kameransa jollekin 
lähellä olevalle turistille ja 
kuvautti itsensä haluaman-
sa taulun tai patsaan vieres-
sä. Hän luotti lähimmäisiin-
sä eikä pelännyt varkaita. 
Minäkin otin hänestä yhden 
kuvan.

Champs-Elysées ja 
Riemukaari
Riemukaarelle päästään 
Champs-Elysées-katua pit-
kin, joka on Pariisin kuului-
sin katu. Sen varrella on hie-
noja muotiliikkeitä, kuten 
Dior ja Prada, hotelleja ja ra-
vintoloita, mutta myös taval-
lisia katukahviloita ja ham-
purilaispaikkoja.

Tytärtäni huvitti, kun hän 
sai shoppaillessaan ostos- 
kassin, jossa luki Hennes- 

Seinen-ajelulla tulivat tutuiksi sillat, 
patsaat ja rakennukset.

&Mauritz, Paris, Champs-
Elysées. Istuin kadun var-
rella ja katselin ohikulkijoi-
ta sillä aikaa, kun tyttäreni 
ja tyttärentyttäreni shoppai-
livat tuliaisia liikkeistä, joita 
meillä Suomessakin on kau-
pungeissa..

Ihmetystämme herätti, 
kun Vuittonin liikkeen edes-
sä oli kadulle asti ulottu-
va pitkä jono. Ehkä turistit 
halusivat nähdä kalliit lau-
kut itse paikalla.Ostaminen 
ei ehkä sitten ollutkaan niin 
varmaa! Söimme maittavan 
lounaan ihan tavallisessa 
katukahvilassa, josta näkyi 
suoraan Riemukaarelle.

Riemukaari rakennet-
tiin Napoleonin Austerlitzin 
voiton kunniaksi. Sen alla on 
tuntemattoman sotilaan hau-
ta, ja siellä palaa ikuinen tuli. 
Riemukaaren huipulla voi 
katsella Pariisin näkymiä.

Louvren aukio.

Champs-Elysees`llä saattoi istahtaa katsomaan kadun vilinää.
Kaaren vasemmassa jalas-

sa oleva kohokuvioinen veis-
tos kuvaa Napoleonin trium-
fia, oikeanpuoleinen sotaan 
lähteviä vapaaehtoisia.

Summa summarum
Matka oli kolmen sukupol-
ven onnistunut yhteinen 
yritys. Viihdyimme hyvin 
keskenämme. Varsinkin Pa-
riisin metro tuli meille tutuk-
si. Motelli olisi voinut olla lä-
hempänä keskustaa, koska 
matkoihin kului aikaa. Näh-
tävyyksistä olimme kaikki 
kiinnostuneita, shoppailus-
ta varsinkin tytär ja tyttären-
tytär. Päätimme tehdä yhtei-
sen matkan seuraavanakin 
vuonna.

  Pirkko Polvi                         

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.

PUDASJÄRVI

Seurakunta
elämässä

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Mukana 
Hyvän Olon
Messuilla

Talutusratsastus 
klo 10-14

JYRKKÄKOSKENTIE 18 A,
93100 PUDASJÄRVI

PUHELIN 010 27 21085
WWW.OSAO.FI

Varastotie 5

MUISTA ÄITIÄ!
Jalkojenhoito 

C. Ersdal vyöhyketerapia

 
KUUMAKIVIHIERONTA

Lahjakortit

Ajanvaraus
040 187 1760

Jalkahoitaja 
Pirjo Leino

Tervetuloa
asioimaan!

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

MOPOKURSSI ALKAA
KE 16.5. KLO 14.00
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*****
Avoinna:
ma-ke    15-20 Lukiontie 4
la-su       14-17 93100 Pudasjärvi
to-pe      suljettu Puh. 040 8266586

Kulttuuritoimi/ Taidehuone Pudikki

Taidehuone Pudikki    -    Lämpimästi tervetuloa!    

Toukokuu - 7.-29.5.2012
Kansalaisopiston lasten ja nuorten
kuvataideryhmien KEVÄTNÄYTTELY
*****
Kesäkuu
”EUROSPEKTIIVI”
Nuorten taiteilijoiden
ryhmä:Euroveisto 2

Keskustie 10 • 97700 Ranua
Puh. 016 355 1002 • Avoinna ma-pe 9.30-17.00, la 9.00-13.00

Kesän rientoihin!

Ranuan kenkätalo

Lasten,
naisten ja 
miesten
kenkien

hajakokoja
10,-20,-

30,-

93,5094,50
59,80

Mokkasiini
synteettinen
19,90
sh. 24,50

Skate
kenkiä

Koot
36-46

alk.
36,50

Koot
28-35

alk.
29,50

Runsas
valikoima
tyttöjen

juhlakenkiä

Balleriina
alk.

27,90
koot 30-41

Ritva Kujansuu liittyi noin 
kuukausi sitten naislions-
klubi Hilimoihin, johon hän-
tä oli houkuteltu mukaan jo 
usean vuoden ajan. Klubin 
toimintaan hän ei ole juuri 
ehtinyt vielä mukaan, sillä 
Ritva on ollut viime aikoina 
hyvin kiireinen. Leipätyönsä 
ohessa hän on Pudasjärven 
Urheilijoiden huoltojoukois-
sa kantavana voimana. 

Ritva Kujansuuta har-
mittaa kovasti, että Hilimo-
jen järjestämät Hyvän Olon 
Messut liikuntahallilla sekä 
SM-maastojuoksut Jyrkkä-
koskella järjestetään saman 
viikonloppuna, joten mes-
sut jäävät hänellä tällä ker-
taa käymättä. 

- Olin lupautunut jo kau-
an sitten SM-maastojen huol-
totoimikuntaan, joten olen 
sekä lauantaina että sunnun-
taina täydellä työpanoksella-
ni talkoissa Jyrkkäkosken ki-
sakeskuksessa, Ritva kertoi 
harmissaan yhteensattumi-
en vuoksi. 

Ritva on ollut siitä läh-
tien aktiivisti mukana Pu-
dasjärven Urheilijoissa, kun 
perheen tyttäret ryhtyivät 
harrastamaan urheilua.  

- Yleensä minut löytää ki-
sapaikoilta myymästä mak-
karoita ja kahvia, Ritva ker-
toi omaksi kokemastaan 
vapaaehtoistyöstä urheilu-
seuran hyväksi. 

Ritva jakaa aikansa kodin, 
työn ja harrastusten kesken

Monta rautaa tulessa 
Kärsämäellä syntynyt Rit-

va opiskeli apuhoitajaksi ja 
kulkeutui avioliiton myötä 
Pudasjärvelle. Hän on työs-
kennellyt terveyskeskuksen 
vuodeosastolla ja viimeiset 
neljä vuotta kotihoidon yö-
partiossa. 

- Minun sisäinen kelloni on 
jo tottunut vakituiseen yövuo-
roon. Valitsin aikoinani yöpar-
tion tyttärieni vuoksi, joista toi-
nen asuu vielä kotona. Yötyö 
on minun juttuni. Nukun päi-
visin silloin kun tyttäreni on 

koulussa, Ritva kertoi työva-
linnoistaan.

Koska Ritva on hyväsydä-
minen ja pidetty työntekijä, 
Superin ammattiyhdistys on 
valinnut hänet Oulunkaaren 
viiden kunnan yhteiseksi pää-
luottamusmieheksi. Pudasjär-
ven Superissa on noin 180 jä-
sentä. 

- Superilaisten työ on ny-
kyisin kovin raskasta, koska 
ammattihoitajista on pula. Esi-
merkiksi sairauslomituksiin on 
vaikea saada ammattihenkilöi-
tä, Ritva kertoi ja sanoi tykkää-
vänsä työstään kovasti. (rr)

Ritva Kujansuu on uusi Pudasjärven Hilimojen jäsen

Äidille meiltä
Erilaiset ruusut,
kauniit kukkakorit ja kimput ym.
Palvelemme viikonloppuna:
pe 11.5. 9-18, la 12.5. 9-15, su 13.5. 9-14

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA
Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 122, 0400 330 058

Hyvään Oloon!
Runotar jenkkisänky

695€ 

160x200cm 
pocket-tuplajousisto

Lakeus runkopatjasänky 
160x200cm 
multipocket
-tuplajousisto795€ 160x200cm 

muhkealla sijauspatjalla,
16cm korkea-aktiivipocket-pussijousistolla

Vence 
runkopatjasänky

50€
Huonekalukauppaa

988€ 
Hyvään Oloon Tempur tyynyt, patjat 
ja sijauspatjat tarjoushinnoin!

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

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY

Luxus allergiaystävällinen 
pallokuitu tyyny+peitto

(77€)

(ovh 1977€)

väri turkoosi

Pallokuitutyynyt alk. 4,90€

50 vuotta

Palvelemme
ma-pe 9-17
la 10-14
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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

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

Runkoruusu

Runkomarketta

4,90€
kpl

Äitienpäiväksi

15,90€
kpl

Orvokkiamppeli

12,90€
kpl

K-Plussa-tarjous!

Palvelemme perjantaisin
klo 19 saakka!

www.vianor.fi

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 
e/puh.+0,1704 e/min (alv. 23 %)

Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 
e/puh.+0,0595 e/min (alv. 23 %)

Pudasjärvi: Ouluntie 73   
P. 010 401 3910
Avoinna: ma-pe 8-17, 
la 9-13

MUiSTA MYÖS MUUT 
AUTOHUOLTOPALVELUMME

Vuosihuollon

hintaan sisältyy

VIANOR
TIEPALVELU

yhden (1)

vuoden ajan.

24h

Katso lisätiedot www.vianor.fi 
HInta normaalisti 129€

AUTON VUOSI-
HUOLTO alk. 119€

myVianor-asiakkaille

MUKAVIN TAPA 
HUOLTAA AUTO?

13 nro 19

Kaikkien lionsklubien tee-
mana on tänä vuonna ”Vas-
tuu on minun”. Tätä teemaa 

”Vastuu on minun”
LC Hilimojen presidentin tervehdys

myös LC Pudas-järvi/Hili-
mat  on halunnut noudat-
taa.  Olemme tukeneet useita 
kohteita erilaisin aktivitee-
tein kerä-tyillä varoilla ja an-
taneet myös työapua juuri 
pudasjärveläisille avuntar-
vitsijoille sekä osallistuneet 
myös kansainväliseen avus-
tustyöhön.

Lions-järjestö on maail-
man suurin hyväntekeväi-
syys- ja palvelujärjestö, jo-
hon myös LC Hilimoilla on 
kunnia kuulua omana itse-
näisenä naisklubina. Jäseniä 
on 28 tällä hetkellä. Otamme 
mielellämme mukaan toi-
mintaamme lisää uusia pal-
velunhaluisia, hyvänteke-
väisyystyöstä innostuneita 
ja toimeli-aita naisia. Jäsenet 
eri aloilta lisäävät osaamis-
tamme ja vahvuuttamme 
klubin toiminnassa. Yhdes-
sä tekeminen on antoisaa, ja 
Hilimojen oma tunnuslause 
onkin ”Joka iloa tuottaa, hän 
iloa saa”.

Jo viidennen kerran ovat 

LC Hilimojen reippaat ja toi-
meliaat naiset kääräisseet hi-
hat Hyvän Olon Messujen 
järjestämiseksi äitienpäivän 
aattona 12.5.  Messut on eni-
ten voimavaroja kysyvä ak-
tivi-teettimme. Tuotto ta-
pahtumasta käytetään oman 
paikkakunnan lasten, nuor-
ten, perheiden ja vanhus-ten 
hyvinvoinnin edistämiseen.

Messuilla on tuttuun ta-
paan esillä eri tuotteita ja 
tuote-esittelyitä, Hilimojen 
kahviossa on tarjolla keittoa, 
kahvia ja leivonnaisia. Mes-
suarpoja ja sinappiakin myy-
dään. Ohjelma sujuu tänä 
vuonna pudasjärveläisen 
osaamisen voimalla: muka-
na on laulu-, lausunta-, tans-
si-, musiikki- ym. esityksiä..

Muutoinkin toimintakau-
temme on sujunut aktiivisen 
toiminnan merkeissä. Syk-
syllä järjestimme jälleen Riis-
tanhoitoyhdistyksen kanssa 
hirvipeijaiset seurakuntako-
dilla. Laitoimme ruuan ja 
hoi-dimme tarjoilun. Apua 

tarvitseville halusimme tuot-
taa jouluiloa lahjoittamal-
la ostokortteja kauppaan, ja 
yhteistyössä muiden järjes-
töjen sekä yksityisten henki-
löidenkin kanssa keräsimme 
lapsille annettavaksi joulu-
paketteja.                                                

Kansainväliseen Rau-
hanjulistekilpailuun osal-
listuivat koululaiset vii-
densiltä luokilta. ”Vastuu 
on minun”- teemaan liitty-
en jaoimme yhdessä Pudas-
järven miesklubin kanssa 
kaikille neljäsluokkalai-sil-
le netinkäyttöoppaat. Oppi-
laitoksiin annamme stipen-
dejä muiden vuosien tapaan 
koulutyössä hyvin menesty-
neille ja myös omassa kou-
lunkäynnissään hyvin kehit-
tyneille oppilaille.

Vanhusten viikkomessul-
la avustimme kahvitarjoilus-
sa. Mukavan tuokion vietim-
me myös ystävän-päivänä, 
kun veimme lahjoittamam-
me hernepussit ja täytekakut 
kuuteen vanhusten hoitoko-
tiin. Sa-malla testasimme yh-
dessä asukkaiden ja henkilö-
kunnan kanssa pussileikkien 
toimivuutta. Hauskaa oli! 
Museon ympäristön hara-
vointiin osallistumme, kun-
han lumet sulavat.

Brita Hemmilä viime vuo-
den messuilla Hilimojen 
esittely- ja myyntipöydän 
takana.

Kansainvälinen avustus-
toiminta on myös osa Hili-
mojen toimintaa. Meillä on 
kummityttö Sri Lan-kas-
sa. Maksamme hänen kou-
lukustannuksensa ja muis-
tamme häntä jouluna sekä 
syntymäpäivänä. Olemme 
osallistuneet lionsien valta-
kunnalliseen Haiti talo -pro-
jektiin, jolla kerätään varoja 
Haitin maanjäristyksen tu-
hoamille alueille uusien ta-
lojen pystyttämiseksi.

Yhdessä tehden on toi-
mintamme sujunut iloa ja 
hyvää oloa tuottaen itse kun-
kin osallistuessa tekemiseen 
kykyjensä ja mahdollisuuk-
siensa mukaan. 

Kiitän kaikkia Hyvän 
Olon Messujen toteuttami-
seen ja onnistumiseen vai-
kuttaneita tahoja.

Tervetuloa arvoisat mes-
suvieraat sekä kaikki mes-
suille osallistuvat esiintyjät, 
yritykset, yhteisöt ja järjestä-
jät viihtymään ja viettämään 
keväistä lauantaita liikunta-
hallille  Hyvän Olon Messu-
jen merkeissä! 

Brita Hemmilä
presidentti

Aurinkoista ja iloista kesänodotusta kaikille!

Naapurintyttö
044 2109644 / Sinikka Paukkeri

Yrityksille nyt myös lattioiden
peruspesut ja vahaukset

Juuri NYT ovat ajankohtaisia kevään
ja kesän kodinhoito- ja pihatyöt!

Iloista ja osaavaa apua tarjoaa Pudasjärvellä

Sarjat: M/N, M/N40, M/N50, M60. Kuntoilijat: 1/4 -maraton 
M ja N.

Osallistumismaksu 15€ (puolimaraton)/ 10€ (varttimaraton)
tilille Sotkajärven Veto FI8753600450186054, viestiksi 

ilmoittautuneen nimi.

Ilmoittautuminen 14.5. mennessä osoitteeseen 
mirja.laakkonen@pudasjarvi.fi. Tiedustelut:  0400-381548 

Pekka Kinnunen.

Kisa juostaan mukavilla kangaspoluilla ja hiekkateillä. 
Huoltopisteet.

Paikan päällä puffetti. Tervetuloa! 

1. Korentokangas 1/2 -maraton 
17.5. klo 12.00

Hirvaskosken koululla

Sotkajärven Veto

Kuva viime vuoden vappuajosta Pudasjärven keskustan läpi

Moottoripyöräkerho PMC 
Pudasjärvi järjesti perintei-
sen vappuajon. Parikym-
mentä ajajaa pyörineen 
kokoontui S-marketin park-
kipaikalle, josta lähdettiin 
hieman ennen puoltapäi-
vää yhteisajoon Pudasjär-
ven keskustan läpi. Torin 
ohi ajettiin juuri ennen Työ-
väen vappujuhlan alkamis-
ta. Osallistujajoukkoa har-
vensi kolea ja tuulinen ilma. 

Vappuajo motoristeilla
Muutamat jatkoivat matkaa 
Ouluun saakka osallistuen 
MC Oulun järjestämään Ou-
lun vappuajoon.  

Seuraavana yhteisenä ta-
pahtumana on osallistumi-
nen helatorstaina 17.5 Ylikii-
mingin motoristikirkkoon. 
Seuraavana päivänä 12 mo-
toristia on lähdössä retkelle 
Kemoran moottoriurheilu-
radalle, jossa on varattu lau-
antai-iltapäivä turvalliselle 

kaarreajo-opettelulle. 
Kesän huipputapahtuma 

on neljännen kerran järjestet-
tävä MP Huippuajot 27-29.7 
Iso-Syötteellä, jonne odote-
taan yli 400 motoristia. (ht)

Pudasjärven Hilimat lait-
toivat hakemuksen v.2010 
kummilapsen saamiseksi Sri 
Lankasta.

Saimme kummilapsek-
semme silloin 7 vuotiaan 
Imeshan Rabukkanan kyläs-
tä. Imesha käy nyt paikallis-
ta koulua 4 luokalla.

Hilimat avustavat vuosit-
tain 120 eurolla Imeshan pe-
ruskouluopintoja. Jouluisin 
ja syntymäpäivänä lähetäm-
me hänelle pienen paketin.

Lionsien kummilapsitoi-
minta alkoi 1986 Lion Sep-
po Rautaheimon ja Lady 
Birgitan Sri Lankaan suun-
tautuneen lomamatkan seu-
rauksena. He tutustuivat 

Hilimojen kummilapsi
Imesha 9v

siellä Lion Pandula Kannan-
garaan ja ryhtyivät hänen 
avullaan avustamaan köy-
hiä hyvin koulussa menesty-
viä lapsia. Lapset ovat juuri 
koulunsa aloittaneita, usein 
isästään orpoja. Suomen ja 
Sri Lankan lionit ovat teh-
neet kiitettävää yhteistyötä 
auttaessaan varattomia lap-
sia heidän koulutuksessaan. 
Jo yli 1880 srilankalaista las-
ta on saanut omat kummin-
sa Suomesta. Kummeina on 
lionsklubeja, leijonia ja hei-
dän puolisoita sekä lionsjär-
jestön ulkopuolisia henkilöi-
tä. Uusia kummeja tarvitaan 
jatkuvasti lisää. Lisätietoa 
asiasta saa Lions liiton ko-

tisivuilta osoitteesta:www.
lions.fi/kummilapset.

LC Pudasjärvi/Hilimat
Anna-Liisa Seppänen
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Hyvän Olon messujen järjes-
täjä LC Hilimat ovat nosta-
neet tänä vuonna esille erit-
täin ajankohtaisen aiheen 
pudasjärveläiset taitajat mu-
siikin ja monen muun lajin 
alueella. 

Esittelemme tässä jutussa 
osan yhtyeitä ja muita taiteen 
suorittajia esimerkkinä Pu-
dasjärven taitajien monipuo-
lisuudesta ja runsaudesta ja 
heistä suuri osa esiintyy myös 
Hyvän Olon Messuilla. 

Kansalaisopisto kouluttajana:
Pudasjärviset taitajat esittäytyvät messuilla

tia. Musiikkia on ollut opetta-
massa yli 20 opettajaa.

Irja Timonen haluaa nostaa 
esille Reijo Kossin pitkäjäntei-
sen työn yli vuosikymmenen 
kestäneessä musiikinopetus-
työssä. Sillä on ratkaisevan 
merkittävä vaikutus musii-
kinopetuksen tasossa ja mää-
rässä, joka on Pudasjärvellä 
saavutettu.

- Onkohan missään toises-
sa kansalasiopistossa musii-
kinopetus yhtä laajaa ja mer-
kittävää, arvelee Timonen. 
Erityisesti hän haluaa myös 
mainita lukuisten eri instru-
menttien määrän, jollaista ta-
soa saa hakea suuremmiltakin 
paikkakunnilta. Opettajis-
ta suuri osa kulkee muualta, 
mutta tällä halutaan turva-
ta tuntiopetus erikoisaluei-
siin ja -soittimiin esim. sellon-
soittoon. Samat tuntiopettajat 
ovat kulkeneet vuosikymme-
nien ajan oman päivätyön jäl-
keen ja onhan tuntiopettajien 
palkkaamisella myös työllis-
tävä vaikutus.

Oppilaiden kurssitutkin-
tojen suorittaminen, esiin-
tymiset, konsertit ovat ri-
kastuttaneet paikkakuntaa. 
Kansalaisopistolla on myös 
hyvät tilat. Musiikkia voidaan 
opettaa samana iltana mones-
sa eri luokassa ja esimerkiksi 
pienet opettajainhuoneetkin 
olleet opetuskäytössä. 

Valitettavasti nyt vain 
kaupungin keskushallinnon 
muuton vuoksi opetus joutuu 
siirtymään hallinnon tieltä.

Vielä Timonen haluaa mai-
nita, että Kansalaisopisto ollut 
melkoinen ponnahduslauta 
monelle nuorelle opiskeluun, 
ammattiin ja jopa taiteilija-
uralle. Eikä ole vähäistä se-
kään, miten on tuotettu useita 
musiikkinäytelmäprojekteja!

Hyvän Olon Messuilla 
esiintyvät ryhmät, joissa Rei-
jo Kossi on johtajana, paitsi 
puhallinorkesterissa varajoh-
tajana.

Puhallinorkesterin en-
simmäinen esiintyminen oli 
10.12.2000 ja orkesterin pe-
rusrunko on pysynyt samana 
koko ajan. Orkesterin johtaja-
na on ollut alusta asti puhal-
linmusiikin ammattilainen 
Tuomo Honkanen. Ryhmä on 
ainoa toimiva puhallinorkes-
teri Koillismaalla. Orkesteril-
la on kasvattava rooli.

Kansanmusiikkiryhmä 
on toiminut tässä muodossa 
kaksi vuotta, mutta pohjana 
on ollut pitkään toiminut ryh-
mä, joka esiintyy myös muit-
ten ryhmien (kansantanssit, 
lauluryhmät) kanssa

Esiintymisiä on ollut myös 
kansanmusiikkitapahtumis-
sa Pudasjärven ulkopuolella. 
Kansanmusiikilla on pitkät 
perinteet Pudasjärvellä. 

Kati Poijula ja Carlos-
kvartetti on koottu lahjak-
kaan laulajan Kati Poijulan 
ympärille

kunnianhimoisena tavoit-
teena tuottaa korkeatasoista 
tanssimusiikkia. 

Senja Latvala on pudas-
järveläinen kosmetologiyrit-
täjä, joka lauluharrastuksen 
lisäksi tunnetaan myös har-
rastenäyttelijänä. Lauantaina 
on tarjolla Balladeja ja jazzah-
tavaa musiikkia todennäköi-
sesti pienen orkesterin säes-
tämänä.

Yksilöopetuksesta pia-
nonopetusta on eniten Kan-
salaisopistossa. Myös viulu 
ja kitara ovat suosittuja. Lau-
lu on lisännyt suosiotaan vii-
me vuosina. Harvinaisia soit-
timia, joita yleensä ei löydy 
opetustarjonnasta: ovat kirk-
kourut, sello, alttoviulu sekä 
vaskisoittimet. Kaikkiaan on 
opetusta noin 25 soittimessa

Opetusta on myös sivu-
kylillä kaikissa toiminnassa 
olevissa kouluissa ja lisäksi 
vanhoissa kouluissa sekä yk-
sityisiltä vuokratuissa tilois-
sa. 

Muut ryhmät:
Lasten kansanmusiikki-

ryhmä (uusi, aloitti kevätlu-

kukaudella -12), mieskuoro, 
jousiorkesteri, harmonikkaor-
kesteri ja soitinkohtaiset ryh-
mät.

Yhteisten opetustilo-
jen myötä spontaanit ryh-
mät lisääntyneet (myös poik-
kitaiteelliset). Esimerkiksi 
maahanmuuttajat käyvät lau-
lamassa eläkeläisryhmissä. 
Maininnan ansaitsee myös 
Kanteleorkesteri, 

erityisryhmien orkesteri, 
maahanmuuttajien ryhmät, 
sivukylien ryhmät esimerkik-
si Asmundin lauluryhmä. Li-
säksi Kansalaisopisto järjes-
tää yhteislauluryhmiä mm. 
työkeskuksessa ja vanhusten 
palvelutaloissa. 

Rummutus avaa 
Hyvän Olon Messut
LC Pudasjärvi/ Hilimatin jär-
jestämät Hyvän Olon Messut 
avataan rummutuksella tule-
vana lauantaina. Marssirum-
pujen takana on koko ikänsä 
rumpuja soittanut, lyömäsoit-
taja Timo Vuorma.

Etupäässä tanssiorkeste-
reissa soittava, vuonna 1957 
syntynyt Timo Vuorma ker-
too pitävänsä rumpujen soi-
tosta ja sitä hän on tehnyt niin 
kauan kuin muistaa. Tans-
siyhtyeiden tahdissa pitä-
misen lisäksi hän on myös 
soittanut Pudasjärven kansa-
laisopiston puhallinorkeste-
rissa.

– Minä soitin 21 vuotta 
Jarkko Suvanteen yhtyeessä 
ja sitten olen soittanut jo 12 
vuotta nykyisessä yhtyessä-
ni Harri ja Coronetissa. Lisäk-
si olen tehnyt silloin tällöin 
keikkoja myös muille yhty-
eille, pudasjärveläinen Timo 
kertoo.

Senja Latvala 
lauluharrastuksestaan:
”Melkein toinen 
tapa puhua”

Pudasjärven Kansalaisopiston kansanmusiikkiryhmä esiintymässä Pikkujuhannusta-
pahtumassa viime kesänä Iissä Huilingin lavalla. Kuva Unto Kukka.

kuin toinen tapa puhua. Niin-
pä laulankin lähes aina kun 
se on mahdollista, Senja pal-
jastaa.

Senja kertoo, että hän lau-
lelee enimmäkseen omak-
si iloksi ja välillä muidenkin 
iloksi. Julkisia esiintymisiä on 
kuitenkin toistaiseksi aika vä-
hän. Kokemusta kylläkin löy-
tyy muun muassa SPR:n tilai-
suuksista ja eri juhlista.

– Minä rakastan voimak-
kaita balladeja esimerkiksi 
Whitney Houston – tyyppi-
siä, Senja paljastaa.

Balladeja ja jazzahtavaa 
musiikkia on myös lauantai-
na tarjolla todennäköisesti 
pienen orkesterin säestämä-
nä.

Myös nuorta verta 
mukana
Hyvän Olon Messut saavat 
tällä kertaa esiintymiskaar-
tiinsa myös viime kevään abi-
turientin Ella Tolosen, joka 
kokeili menestyksellä siipien-
sä kantavuutta tämän talvi-
sella Idols kiertueella. Hän oli 
mukana Oulun karsinnassa 
ja selvisi Oulusta 15 parhaan 
joukossa Helsingin teatteri-
viikonloppuun, missä laulajia 
oli kaikkiaan 91.

Ellan säestäjänä messuilla 
nähdään tämän kevään abi-
turientti ja kitaristi Joonas 
Varpu, joka myös osallistui 
Oulun Idols karsintaan lau-
lajana.

Kauppakorkeakoulun 
pääsykokeisiin valmistautu-
va Ella Tolonen kertoo esittä-
vänsä messuilla kolme biisiä 
muun muassa Adelea ja Amy 
Winehousea".

– Hyvillä mielin lähden 
messuille esiintymään ja odo-
tan sitä kovasti, vaikka vä-
hän tietysti jännittää, myös 
pianonsoittoa harrastava Ella 
paljastaa.

Runoa ja pakinaa 
viiden lausujan 
voimin 
Monipuolisten musiikkiesi-
tysten lisäksi Hyvän Olon 
Messuilla saadaan henkistä 
ravintoa myös viiden lausu-
jan esityksestä Runoa ja pa-
kinaa.

Lausujista nuorin 15-vuo-
tias Lauri Tuomaala esittää 
oman runon Puiden kiista, 
Lasse Sinkkosen Varpaat ja 
Tommy Tabermanin Kirkas 
aurinkoinen päivä.

Jo pitempään lausuntaa 
harrastaneet Seija Seppänen 
esittää Irja Askolan Satua Et-
simässä ja Lauri Pohjanpään 
Kevät. Rauno Tuomaala esit-
tää Heinäsirkan ja muurahai-
sen ja Aino Tolkkinen Mirja 
Pedersenin Nuoren naittilaan 
opastuksen ja Senja Mäkisen 
Pelin.

Ryhmän vetäjä Pirkko Pol-
vi esittää Anna-Leena Härkö-
sen pakinan Elämää sovitus-
kopissa.

Ella Tolonen ja Joonas Varpu ovat valmiita esiintymään 
messuyleisölle.

Senioritanssi- 
ryhmällä kolme 
kappaletta
12 senioritanssiryhmäläistä 
esittävät vetäjänsä Ensio Koi-
vulan johdolla 12 minuutti-
sen setin. jossa nähdään tans-
sit Jenkka riippakoivun alla, 
Koskisen Sakarin valssi ja 
Karjalan katrilli.

Oikein iloisella 
mielellä laulamaan
Hyvän Olon Messujen ul-
kopuolisena solistina Reijo 
Kossin johtaman kansalais-
opiston viihdeorkesterin ja 
kansanmusiikkiryhmän so-
listina nähdään hirvaskos-
kelainen Alpo Laakkonen. 
Ensimmäisen kerran näillä 
messuilla esiintyvä Laakko-
nen on erityisesti keskittynyt 
kansanmusiikkiin:

– Minä esitän reipasta ja 
iloista kansanmusiikkia, että 
kaikille tulisi hyvä olo, Laak-
konen kiteyttää.

Alpo Laakkonen on sii-
nä mielessä poikkeukselli-
nen laulaja, että hän aloitti 
laulamisen vasta aikuisiällä 
jouduttuaan eläkkeelle Met-
sädivisioona Valmetin palve-
luksesta Euroopan alueelta. 
Tuolloin Pudasjärvellä 1943 
syntynyt Laakkonen asui 
Ruotsissa.

Alpo Laakkonen oli kyllä-
kin laulanut lapsesta asti lä-
hinnä omaksi ilokseen. Sit-
ten Pudasjärvelle palattuaan 
hän otti laulamisen tosissaan 
ja kävi viisikymppisenä mie-
henä kolmena talvena opiske-
lemassa laulamista Pudasjär-
ven Kansalaisopistossa.

– Minä olen laulanut kirk-
komusiikkia, iskelmiä ja niin 
edelleen. Meillä oli myös oma 
yhtye – trio, joka esiintyi ra-
vintoloissa ja muissakin huvi-
tilaisuuksissa, Alpo kertoo.

Tänä päivänä Alpo Laak-
konen on keskittynyt kan-
sanmusiikkiin, mutta ”täh-
teä” hänestä ei tule koskaan, 
jos miehen sanoihin on usko-
minen.

– Minä olen aina tiennyt 
paikkani. Minä olen harrasta-

Senja laulaa lähes aina, 
kun se on mahdollista. 
Jopa suihkussa laulaminen 
on hänelle tuttua. Kysees-
sä on hänelle toinen tapa 
kommunikoida.

Alpo Laakkosella oli 
vast'ikään esitetyssä kirk-
komusiikkinäytelmässä 
paljon lauluosia sisältävä 
Pietarin osa, jonka osan 
esittämisestä hän sai pal-
jon myönteistä palautetta.

Musiikin ja monen muun 
alan monet taitajat ovat saa-
neet koulutusta ja harjoitus-
ta Pudasjärven kansalaisopis-
tossa, jossa palvelusihteeri 
Irja Timosen mukaan musiik-
ki on ollut jo vuosien ajan 
suurin opetusalue. 

Menneenä lukukautena 
on satsattu ja lisätty tunteja ja 
työviikkoja musiikin taiteen 
perusopetukseen, kolmas-
osa opetuksesta on musiik-
kia. Syys- ja kevätlukukau-
della on toteutunut yhteensä 
liki 3000 musiikinopetustun-

Lyömäsoittaja Timo Vuor-
ma avaa messut marssi-
rummuilla soitetulla mars-
simusiikilla.

Pudasjärveläinen yrittäjä, 
kosmetologi Senja Latvala 
on yksi tämän kevään Hyvän 
Olon Messujen esiintyjis-
tä. Lauluharrastuksen lisäksi 
Senja tunnetaan Pudasjärvel-
lä myös harrastenäyttelijänä.

– Laulu on lähellä sydän-
täni. Se on minulle melkein 
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Kesseli Ry järjesti koko per-
heen vapputapahtuman 1.5. 
Lakarin koululla. Ohjelmas-
sa oli kaikenikäisille tarkoi-
tettua yhteistä hauskanpi-
toa, mm. yhteisleikkejä ja 
–kilpailuja. Tilaisuus oli ren-
to ja avoin hetki perheiden 

Wauvasta waariin - hauska wapputapahtuma
ja ystävien kesken. Jutuste-
lua harjoitettiin myös siman, 
kahvin ja munkkien parissa. 
Lapset vanhempien kanssa 
saivat kokeilla onneaan on-
ginnassa sekä viettää tuoki-

Koko perheen vapputapahtumaan osallistui runsaasti kai-
kenikäisiä paikkakuntalaisia. Menossa on tietokilpailu. 

Minna Hanhisuanto läh-
töviivalla Wauvojen leikki-
mieliseen formulakisaan, 
jossa kierrettiin sali kak-
si kertaa peräkkäin omal-
la vauhdilla. Voiton ratkaisi 
se, kuka pystyi kiertämään 
kaksi kierrosta parhaiten 
samaa vauhtia. 

Tapani Alahäivälä voitti for-
mulakisan yhdessä Pau-
li poikansa kanssa ja sai 
palkinnoksi Oulun Carting-
keskukseen tunnin lipun. 
Lahja oli mieluinen, sillä 
Tapanille paikka oli jo en-
tuudestaan tuttu. 

Kongolainen naiskvartetti Amuli, Zaninka, N. Kunio ja Olivia 
esittivät iloisia afrikkalaisia lauluja. Vappusimaa ja –munk-
kia nauttimassa parhaan vappuasun voittanut Petra.

Aimo Pietilä laulatti yhteislauluja veljesten Antti ja Reino 
Jokikokon toimiessa säestäjinä.

on piirustuspöydän luona.  
Tietokoneelta pyöri kuva-
sarja Kesselin avustusmat-
koista vuodesta 2011 Vienan 
Karjalaan. 

Puolen päivän jälkeen 
leikkimieliseen lemmikki-
eläinkilpailuun osallistuvat 
kerääntyivät koulun piha-
alueella, jossa yleisö äänesti 
13 kisaan osallistujan joukos-
ta hellyttävimmät lemmi-
kit. Päivän aikana saattoi tu-
tustua vienan-karjalaiseen 
kirjallisuuteen, esineisiin ja 
suuriin valokuviin.  Antti ja 
Reino Jokikokko sekä Aimo 
Pietilä laulattivat yleisöä. 

Hyvän suosion saivat Wau-
vojen Formulakisa, ja Waari-
en tarkkuusheittokisaankin 
riitti osallistujia. Parhaana 
vappuasuna palkittiin ylei-
söäänestyksen perusteella 
Petran vampyyriasu. Lapsil-
le jaettiin heliumilmapalloja 
sekä pidettiin perheiden vä-
linen tietokilpailu. Tapahtu-
man aikana esiintynyt kon-
golaisten naiskvartetti esitti 
iloisia afrikkalaisia lauluja.  

Tapahtumaan oli saatu 
runsaasti sponsoreita. Näin 
kilpailuissa ja tehtävissä jaet-
tiin runsaasti ja avokätisesti 
palkintoja. Tapahtuman tuo-

ton Kesseli ry käyttää Vie-
nan Karjalassa tapahtuvaan 

avustustyöhön.  (ht)

Kati Poijula esiintymässä 
Kurenkosken iltapäivätans-
seissa säestäjäjään Carlos 
kvartetti.

ja, hän sanoo äänenpainolla, 
johon ei uskalla väittää vas-
taan - vaikka huumorimie-
hestä on kysymys. (ht)

Kati Poijulalla 
ensiesiintyminen 
iltapäivätansseissa
-Pienestä asti olen tykännyt 
lauleskella ja 15-vuotiaana 
hommasin ensimmäiset kun-
non lauluvehkeet kotia, ker-
too pudasjärveläinen laula-
ja Kati Poijula. Hän esiintyi 
ensimmäisen kerran hotelli-
ravintola Kurenkosken ilta-
päivätansseissa sunnuntaina 
22.4. Säestäjänä oli Reijo Kos-
sin johtama Carlos kvartetti. 

Esiintymispelon voittami-
nen on vaatinut työtä. Alus-

sa tuntui, että taju lähtee ja ei 
uskalla esiintyä. Myöhemmin 

on rohkeutta tullut lisää ja 
Kati kertoi harjoitelleensa ko-
tona entistä enemmän.  Vuo-
si sitten hän osallistui Suven 
Sävel karaokekilpailuun Ou-
lussa, joka toi kolmannen si-
jan finaalissa.

-Tämän vuoden puolella 
sitten näin kansalaisopiston 
ilmoituksen alkavasta kara-
okekurssista ja ajattelin, että 
sinne minä menen. Kerran-
kin löytyi itseä kiinnostava 
kurssi. 

Kossin Reijo kysyi, että ha-
luanko kokeilla laulaa bändin 
kanssa. Innostuin asiasta sa-
man tien ja heti ensimmäisten 
treenien jälkeen tuli sellainen 
olo että tätä minä olen aina 
halunnut tehdä. Ja haluan 
ehdottomasti jatkaa tätä lau-

lusolistina oloa niin pitkään 
kuin mahdollista ja olen ai-
van suunnattoman kiitollinen 
siitä, että Reijo ja kumppanit 
antoivat minulle näin mahta-

Kuvassa Senioritanssiryhmä esiintymässä Pudasjärven urheilijoiden kevätkauden pää-
töstilaisuudessa. 

van tilaisuuden päästä toteut-
tamaan itseä.

Valsseja ja muut perintei-
sen tanssimusiikin kappaleet 
eivät ennestään ole olleet Ka-

Mies monipuolisen musiikkitarjonnan takana – Reijo Kossi
Työtäni en vaihtaisi mistään hinnasta

Kossi 56 v. kertoo, että hän 
on ihanneammatissaan.

- Vaikka minä saisin vii-
sinkertaisen palkan, niin tätä 
työtä en vaihtaisi. Tämä on 
minulle työ ja harrastus ja se 
antaa niin paljon, Reijo Kos-
si sanoo.

Reijon työtä on arvostet-
tu myös kansalaisopiston 
ulkopuolella. Hän on Poh-
jois-Pohjanmaan kansanmu-
siikkiyhdistyksen puheen-
johtaja, hän kuuluu läänin 
taidetoimikuntaan ja hän on 
jäsenenä Suomen kansanmu-
siikkiliiton hallituksessa. Ja 
kolmisen vuotta sitten hänet 
valittiin Pudasjärven merkki-
henkilöksi. Lisäksi hänellä on 
muutamia pienempiä luotta-
musmiestehtäviä.

Kansalaisopistotyöt Reijo 
Kossi aloitti Iin ja Yli-Iin kan-
salaisopistossa, missä hän oli 
kaksi vuotta. Sen jälkeen hän 
oli samoin kaksi vuotta Tai-
valkosken kansalaisopistossa 
ennen kuin tuli Pudasjärvelle 

vuonna 1984.
Pudasjärven kansalais-

opistossa hän tekee viikko-
opetusta noin 25 - 30 tuntia 
viikossa. Tämän lisäksi koko 
kansalaisopiston musiikkityö 
ja sen suunnittelu ovat hänen 
vastuullaan. Edelleen hän 
johtaa eri orkestereita ja toi-
mii niissä innoittajana.

- Tämä työ on vapaata ja 
olen aina pitänyt siitä. Aikoi-
naan soitin myös teatterissa, 
mutta ei se ollut näin muka-
vaa.

Kansalaisopiston ulko-
puolisesta työstä Reijo Kossi 
haluaa nostaa esille työn lää-
nin taidetoimikunnassa, joka 
ei ole pelkkää apurahojen ja-
kamista.

- Siinä on päässyt peril-
le koko Suomen taidetoi-
minnasta. Lisäksi on päässyt 
tutustumaan Venäjän taide-
toimintaan useilla reissuilla 
ja on päässyt käymään Brys-
selissä. Italiaankin ollaan me-
nossa, Reijo kertoo. 

Reijo Kossi nähdään messuil-
la usean eri musiikkia esittä-
vän kokoonpanon johtajana. 
Kuvassa Reijo säestysteh-
tävissä pari vuotta sitten Pu-
dasjärven markkinoilla eli sa-
massa tilaisuudessa, jossa 
hänet palkittiin Pudasjärven 
Vuoden merkkihenkilönä.

Pudasjärven Kansalaisopis-
ton musiikinopettaja Reijo 

Lisäksi taidetoimikunnan 
jäsenillä on vapaa pääsy eri 
taidetapahtumiin ja festivaa-
leille.

- Näin tätäkin kautta pää-
see avartamaan itseään, Rei-
jo Kossi kertoo tyytyväisenä.
(ht)

tille kovin tuttuja ja niitä hä-
nen piti harjoitella uutena 
asiana, ennen tansseissa esiin-
tymistä. (ht)
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Neljä eri yrittäjää pitivät yri-
tystensä avajaiset lauantai-
na 5.5 Kauppatie 1:ssä reilun 
100 neliön uusituissa liiketi-
loissa. Parturi-kampaamo Sa-
letin yrittäjä Sanna Kosamo 
oli muuttanut kotoaan Killin-
kujalta, parturi-kampaaja Jo-
hanna Lukkari aloitti uute-
na yrittäjänä Pudasjärvellä, 
Kaunistamo Kati Niemelällä 
oli myös uusi yritys ja Jalko-
jenhoito Sirinan yrittäjä Sirk-
ka Määttä muutti toimitilansa 
Kauppatie 2:sta tien toiselle 
puolelle. Samassa talossa toi-
mii apteekki ja LVI-Center, 
jonka entisiä tiloja saneerat-
tiin parturi-kampaamojen ja 
hoitoalojen tiloiksi.

Pitkät asiakassuhteet 
toiminnan perusta
Reilut 10 vuotta parturi-kam-
paaja yrittäjänä toiminut 
Sanna Kosamo kertoi katsel-
leensa pitempään jo, että LVI-
Centeriltä näytti vapautuvan 
osa tiloista.  Kosamo otti yh-
teyttä tilojen omistajaan Ra-
kennusliike Takaharjuun ja 
vuokrasi tilat talvella. Raken-
nusalan ammattilainen, San-
nan isä Esko Koivula Tai-
valkoskelta teki tarvittavat 
muutostyöt. Tuulikaappia 
muokattiin siten, että sisään-
käynti muuttui hieman sekä 
tehtiin maalaustöitä ja muut 
tarvittavat muutostyöt. Suu-
rimmaksi osaksi asiakaskon-
taktien kautta löytyivät tiloi-
hin sen jälkeen muut yrittäjät. 
Ensin Jalkojen Sirina, sitten 
huhtikuun lopulla Kaunista-
mo ja viimeksi 2. toukokuuta 
vuokratuoliyrittäjänä aloitta-
nut parturi-kampaaja Johan-
na Lukkari. 
-Vielä olisi tilaa yhdelle par-
turi-kampaajalle, mutta sen 

Neljän yrityksen avajaiset:
Olemme kuin yksi yritys, vaikka meitä on monta

tilan täyttämisellä ei ole kii-
rettä, kertoi avajaispäivänä 
Sanna Kosamo. 
-Olemme kuin yksi yritys, 
vaikka jokainen meistä ot-
taa ajanvaraukset suoraan ja 
toimii itsenäisinä yrittäjinä. 
Tämä tuntuu tosi toimival-
ta yhtälöltä, vakuuttaa Ko-
samo. 
Hänellä itsellään suurin osa 
asiakkaista on naisia. Asia-
kaspiiri on muotoutunut niin 
tiiviiksi, että ajanvarauksia 
Kosamo ottaa vastaan vas-
ta reilun kuukauden päähän 
kesäkuulle. 
-Yleensä asiakas varaa seu-
raavan ja jopa sitä seuraavan 
ajan kampaamokäyntinsä 
yhteydessä. Hiusten hoidos-
sa leikkaus on kaiken a ja o. 
Leikkausta korostetaan vä-
reillä ja kihartamisilla. Py-
rin myös neuvomaan hiusten 
kotihoitoa. Neuvonta on osa 
kampaajan palvelua. Pidän 
ammatistani tosi paljon ja in-
nostun aina uudelleen ja uu-
delleen asiakkaiden kanssa 
suunnittelemaan uusia hius-
malleja. Teen työtäni rauhal-
lista tahtia, jossa ehtii paneu-
tua työhön, kertoo pitkään 
alalla ollut Sanna Kosamo. 
Hän kertoi liittyneensä äsket-
täin Suomen Hiusyrittäjiin, 
jota kautta kuuluu myös Suo-
men Yrittäjäjärjestöön. 

Hoitoalalta takaisin 
parturi-kampaajaksi
Johanna Lukkari kertoi teh-
neensä 11 vuotta kampaa-
moalan töitä. Työpaikka oli 
Oulussa sekä sitten myös 
vuokratuoliyrittäjänä Jäälis-
sä ja Kiimingissä. Välillä hän 
opiskeli lähihoitajaksi ja toi-
mi viimeksi reilun vuoden 
ajan lähihoitajana Pudasjär-

vellä. 
-Parturi-kampaaja yrittäjyys 
veti kuitenkin pitemmän kor-
ren ja kun avautui Pudasjär-
vellä yrittäjän paikka toisten 
naisyrittäjien kanssa yhdes-
sä, en empinyt hetkeäkään, 
vaan aloitin toukokuun alus-
ta tutulla entisellä alalla, ker-
toi Lukkari. Hän pitää kun-
nostaan huolta muun muassa 
pelaamalla lentopalloa. 
-Meillä on oma Pallomuorit 
-joukkuekin, jonka puitteis-
sa pelaamme puulaakipelejä 
sekä käymme sopivin välein 
lähialueilla lentopalloturna-
uksissa. 

Hemmottelevia 
kokonaisvaltaisia 
hoitoja
Kati Niemelä on toimi-
nut kosmetologina Oulussa 
vuonna 2008 alalle valmistu-
misensa jälkeen. 
-Ensin työskentelin pienessä 
yrityksessä ja viimeksi Ou-
lun suurimmassa kauneus-
hoitolassa. 
Kati suoritti työn ohessa 
myös kestopigmentoinnin ja 
kynsiteknikko-opinnot. 
Pudasjärvelle Kaunistamon 
perustaminen oli luontevaa, 
sillä hän on kotoisin Pudas-
järven Iinattijärveltä ja muu-
alla asumisen jälkeen asu-
nut perheensä kanssa kolme 
vuotta paikkakunnalla. 
Kati Niemelä on erikoistu-
nut suorittamaan hemmot-
televia yksilöllisiä kokonais-
valtaisia hoitoja, jotka ovat 
kokonaisvaltaisia hoitoelä-
myksiä. Eri hoitomahdolli-
suuksien lista on pitkä. Sii-
hen kuuluvat muun muassa 
yksilölliset kasvohoidot, pe-
rusteelliset käsi- ja jalkahoi-
dot, luksus käsi- ja jalkahoi-
dot sekä samat hoidot orly 
Gel fx kestolakkauksella, 
kestopigmentoinnit, ripsi-
pidennykset, meikkaukset, 
rentouttavat vartalohoidot, 
aromaterapeuttinen hieronta 
sekä ultraääni ja timanttikuo-
rintahoidot. 
-Miehetkin ovat tervetullei-
ta hoitoihin ja Oulussa olikin 

Avajaispäivänä neljä yrittäjää ja henkilökunta kokoontui yhteiseen kuvaan. Vasemmalta harjoittelija Jenna Penttilä, 
Kati Niemelä Kaunistamo, Sanna Kosamo Parturi-Kampaamo Saletti, Sirkka Määttä Jalkojen hoitola Sirina, parturi-
kampaaja Taina Perttu ja Johanna Lukkari parturi-kampaaja yrittäjä. 

Sanna Kosamo esittelemässä Meeri Räisäselle uutta hius-
harjaa, jolla esimerkiksi hiusten takut selviävät helposti. 

Kati Niemelä ny-
kyaikaisen mo-
torisoiden hoi-
totuolin äärellä, 
jonka voi laittaa 
eri asentoihin eri 
hoitomuotojen 
mukaan. 

Sirkka Määttä tekee paljon koti- ja laitoskäyntejä

Johanna Lukkari 
palasi parturi-kam-
paaja-ammattiin

Parturi-Kampaamo Saletti
040 593 8579

Kauneushoitola Kaunistamo 
040 726 6266

Jalkojenhoito Sirina
040 703 1734

Yritysten osoite on Kauppatie 1, mutta sisäänkäynti ta-
pahtuu Pudasjärven keskustan läpi menevän Varsitien 
puolelta. 

paljon myös miesasiakkaita, 
kertoo Kati. 
Hoitojen ohella Kauneushoi-
tolassa on ArtDeco -meikki-
en ja Dr. R.A.Eckstein -hoi-
totuotteiden edustukset. 
Omassa hoitohuoneessaan 
Kati kertoo keskittyvänsä asi-
akkaan kanssa työskentelyyn 
kokonaisvaltaisesti, joten hän 
ei esimerkiksi kesken hoito-
jen vastaa puhelimeen. 
-Soitan sitten hoitojen välillä 
takaisin, kertoo Kati. 
Hän kertoi heti yrityksen pe-
rustamisen jälkeen liittyneen-
sä myös Pudasjärven Yrittäji-
en jäseneksi.

Hoitoja myös kotona 
ja laitoksissa
Jalkojenhoito Sirinan yrittäjä 
Sirkka Määttä kertoo toimi-
neensa yrittäjänä kuusi vuot-
ta. Hän aloitti jalkahoitolayri-
tyksen Ritolantielllä, jossa 
toimi reilun vuoden. Viimek-
si hänellä oli toimitila Anon 
Ase ja Tukun talossa ja josta 
oli kadun toiselle puolen ly-
hyt matka muuttaa nykyisiin 
tiloihin. 
-Täällä työskentelen kuiten-
kin vain yhdestä kahteen päi-
vään viikossa, sillä koti- ja 
laitoskäynnit ovat tulleet yhä 
suositummaksi. 
Jalkahoitojen lisäksi Sirk-
ka Määtältä voi varata kyn-
sien lyhennykset, vyöhyke-
terapiahoidon tai intialaisen 
päänhieronnan. 

Heimo Turunen
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Pudasjärven Urheilijat viet-
tivät keskiviikkona 25.4. tal-
vikauden päätöstilaisuut-
ta liikuntahallilla. Tilaisuus 
alkoi palkitsemisilla, jossa 
kauden aikana ansioitunei-
ta urheilijoita palkittiin po-
kaalein ja stipendein. Lisäksi 
seuran puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo laittoi virallisen 
maskotin, eli oranssin tuhat-
jalkaisen kiertoon sillä eh-
dolla, että se vuosittain luo-
vutetaan uudelle taholle ja 
sille keksitään sopiva nimi.

Tilaisuudessa nähtiin tal-
vikauden aikana treenattu-
ja tanssi- ja liikuntaesityksiä 
sekä yhdistyksen nuorim-

Pudasjärven Urheilijoilla vilkas talvikausi takana

milta että varttuneemmil-
ta liikkujilta. Puli Voimis-
telujaoston Jumppakoulun 
4-6-vuotiaiden ryhmä esit-
ti Vipinää tossuihin ja Mör-
rimöykyn tanssi –esitykset ja 
9-12-vuotiaiden ryhmä esitti 
painajaisen. Mixdance-ryh-
män On the Floor ja Rolling 
in the Deep esitykset nähtiin 
myös.

Eniten väkeä lavalle veti 
Bomzika-ryhmän Zumba-
moviento. Lisäksi mukana 
oli Nuorisoseuran Heikun-
keikun-ryhmä Elvis-Rockin 
kanssa sekä Tillintallin-ryh-
mä Känkkäränkkäesityk-
sineen. Vanhemman väen 

Nuorisoseuran Heikunkeikun-ryhmä Elvis-Rockin tahdeissa

Eniten väkeä lavalle veti Bomzika-ryhmän Zumbamoviento Katja Järvenpään johdolla.

Mixdanceryhmän puvustukseen oli panostettu myös esityksessä On the Floor.

Puli Voimistelujaoston jumppakoulun 9-12-vuotiaiden ryhmä esitti Painaisen.

Kutsuvierastilaisuuden osallistujia. Oikealla Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sammelvuo ohjaamassa 
vieraita tilaisuuden päätteeksi kahville. 

Taekwon-do näytös oli vauhdikas ja tilanteet vaihtelivat nopeasti.

Palkitsemiset ja 
huomionosoitukset: 

Mäkijaoston Veteraanien mäkihypyn maailmanmestari Ola-
vi Leinonen.

Voimistelujaoston ahkerimmat jumppaajat Janni Turpei-
nen, Annika Junnonaho, Alisa Koppelo, Essi Pätsi, Mira Turpei-
nen ja Helmi Koivu.

Uintijaoston palkinnot olivat Kehittynein uimarityttö Jo-
hanna Pesonen, kehittynein uimaripoika Jere Leino, kehit-
tynein naisuimari Sahra Marshalle ja kehittynein miesuima-
ri Markku Poropudas

Lentopallojaosto: Mikko Sammelvuo, jonka ansioiksi lu-
keutui PM-kulta 16-vuotiaiden sarjassa syksyllä 2012, B-poi-
kien Pohjois-Pohjanmaan aluejoukkueen SM-pronssi keväältä 
2012 sekä 18-vuotiaiden maajoukkue 2012. Kauden 2011-
2012 poikapelaaja Joel-Akseli Outila ja tyttöpelaaja Janika 
Kokko. Ahdin Stipendi meni esimerkilliselle tyttöpelaajalle 
Nea Tuomaala ja poikapelaajalle Heikki Ojala. 
Kauden 2011-2012 ahkerimman työmyyrän kunnianosoitus 
meni Kauko Tervoselle.

Hiihtojaosto: Vuoden hiihtäjä Sauli Kuopus, esimerkillisen 
urheilijan ja lisäksi talkoilijan kunniamaininnat saivat Taneli 
Härkönen, Tero Koivula ja Aleksi Härkönen sekä Maidla Epp.

Umpihankihiihdon standaarit luovutettiin seuraaville: 
Antti Härkönen, Aimo Kaivorinne, Jouko Keskiaho, Paavo Er-
vasti, Juha Nyman, Pentti Riekki, Pudasjärven kaupunki, Turve-
ruukki, Metsähallitus, Profin Oy, Kontiotuote Oy, Koillismaan 
kirjapaino, Hotelli Pikkusyöte, Esko Järvinen Oy, Pudasjärven 
Osuuspankki, Pudasjärven Urheilijat, Pudasjärven seurakun-
ta, Suomen Latu, Stora Enso Oy, Polarprize Oy, Pudas-Kone 
ja Vesa Pesälä.

esityksistä nähtiin seniori-
tanssijoiden: Tanssin iloa, 
kuusitoista kiloa –esitys, 
joka sisälsi neljä eri tanssia. 
Lopuksi Taekwon-do Akate-
mian Demotiimi esitteli ha-
vainnollisesti lajia Juha Pät-
sin toimiessa selostajana.

Yleisötilaisuuden jälkeen 
järjestettiin kutsuvierastilai-
suus Pudasjärven Urheili-
joiden jäsenille sekä kutsu-
vieraille. Siellä huomioitiin 
viirien luovutuksilla Um-
pihankihiihdon yhteis-
työkumppaneita ja siihen 
osallistuneita talkoolaisia. 
Kilpailun pitkäaikainen joh-
taja Heino Ruuskanen esitti 
katsauksen Umpihankihiih-
don 15-vuotisesta historiasta. 
Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila piti kiitospuheen 
viirin saajien puolesta. Pu-
dasjärven Urheilijoiden pu-
heenjohtaja Seppo Sammel-
vuo ja sihteeri Marko Koivula 
kukittivat veteraanien mäki-
hypyn maailmanmestarin 
Olavi Leinosen ja kaupungin 
puolesta häntä muisti vapaa-
aikaohjaaja Sampo Laakko-
nen. 

Jenny Kärki ja Heimo 
Turunen
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Vappua vietettiin Pudasjär-
ven torilla perinteisesti työ-
väen yhteisenä vappujuh-
lana, jossa järjestäjinä olivat 
Pudasjärven Sosiaalidemo-
kraatit ja Pudasjärven Va-
semmistoliitto sekä SAK:n 
Pudasjärven osasto. Väkeä 
oli paikalla lähes 300 hen-
keä. Juhlapuhuja kunnan-
hallituksen varapuheenjoh-
taja Paavo Tihinen toi esille 
hallituspuolueena olevan 
Vasemmistoliiton saavu-
tuksia. Hän antoi tunnus-
tusta kainuulaisen liiken-
neministeri Merja Kyllösen 
myönteisestä suhtautumi-
sesta pohjoisen liikenneolo-

Iloinen Vappujuhla torilla:
Uskokaamme parempaan huomiseen ja tehkäämme töitä sen eteen!

Juhlapuheen pitäjä, kaupunginhallituksen varapuheen-
johtaja Paavo Tihinen (keskellä) vaihtamassa ajatuksia 
vappujuhlaan osallistuneiden kesken. 

Rytmihäiriö kuoro esitti Kalevi Vattulan säestyksellä tuttuja lauluja. 

Alpo Illikainen laittoi juuri keitettyä hernerokkaa reilut an-
nokset ja reippaassa tahdissa, joten vappujuhlaan osal-
listuneiden jonokin eteni ripeästi.

Eija Ikonen ja Tapio Pohjanvesi ovat olleet perinteisesti 
vappujuhlien järjestelyissä kantavina voimina.

jen parantamiseen. Kunnal-
lispolitiikassa hän korosti 
tasapainottamisen ohjelman 
merkitystä kunnallisten pal-
velujen turvaamiseksi Pu-
dasjärvellä. Kunnallispo-
liittisessa katsauksessaan 
kaupunginvaltuutettu Päivi 
Pohjanvesi koki valitettava-
na kyläkoulujen lakkautta-
miset ja kaupungin siivous-
toimen, kiinteistönhoidon 
ja tiepuolen ulkoistamiset. 
Viime viikon lehdessä jul-
kaistiin Paavo Tihisen puhe 
lyhennettynä, Päivi Pohjan-
veden puhe julkaistaan täs-
sä lehdessä. Juontajana toimi 
kaupunginvaltuutettu Erkki 

Honkanen, joka painotti kai-
ken palvelujen järjestämisen 
lähtökohtana olevan vakaa 
kuntatalous. Musiikkia esitti 
lauluyhtye Rytmihäiriö Ka-
levi Vattulan hanurin säes-
tyksellä sekä laulua esittivät 
Reeta Karvonen ja Eero Räi-
sänen Kalevi Vattulan säes-
tyksellä. Perinteinen herne-
rokan tarjoilu oli suosiossa ja 
paikallaan hieman kolealla 
ja tuulisella ilmalla. Kaikil-
le riitti 170 litran annokses-
ta ja halukkaat saivat sant-
satakin. 

Heimo Turunen

Meissä on pohjoista ja yhteis-
tä voimaa

Lopuillaan oleva valtuus-
tokausi on Pudasjärvelle ollut 
taantumuksen kausi. Poliittiset 
päättäjät sopivat valtuustokau-
den vaihtuessa laatia sopimuk-
sen talouden tasapainotuksesta. 
Mutta se miten se toteutettiin, 
vei demokraattiselta päätök-
senteolta pohjan pois. 

Ennen talouden tasapai-
notussopimuksen päätöksen-
tekoa valtuutetuilla ei ollut 
mahdollisuutta vaikuttaa sen 
sisältöön. Pienen ryhmän laa-
tima sopimus tuotiin valtuus-
ton päätettäväksi ota tai jätä 
– periaatteella. Tekstimuutok-
sia ei sallittu. 

Valtuustossa kuitenkin ää-
nestettiin sopimuksesta. Yksi-
mielisesti ei hyväksytty tasapai-
notusta, vaikka tätä ovat jotkut 
kovasti painottaneet.

Mitä tästä on seurannut? 
Muutamia esimerkkejä: Viisi ky-
läkoulua lakkautettiin. Ei otettu 
huomioon lasten monituntisia 
koulumatkoja ja moninkertais-
tuneita kuljetuskustannuksia, 

Päivi Pohjanveden puhe:
jotka veivät pohjan pois säästö-
tavoitteilta. Kaupungin siivous-
toimi, kiinteistönhoito ja tiepuo-
len toiminnot ulkoistettiin. Siinä 
ei otettu huomioon työnteki-
jöiden menetettyjä eläke-etuja. 
Ei menetettyjä verotuloja, jotka 
ovat seurausta pienentyneestä 
tulotasosta ja menetetyistä työ-
paikoista.

Miksi ne päättäjät, joilla oli-
si ollut mahdollisuus pitää työ-
paikat ja verokertymät paikka-
kunnalla, eivät tätä tehneet? Nyt 
huomattavat rahavirrat menevät 
kaupungin ulkopuolelle. Pudas-
järvi on kyllä työllistänyt kalliita 
konsulttifirmoja satojen tuhan-
sien eurojen edestä. Paikalliset 
yrittäjät eivät pääse nauttimaan 
näistä rahavirroista. Kaupunki 
näyttää yrittävän periä Helsingin 
Erottajan vuokrahintaa pieniltä 
yrittäjiltä. Pudasjärveläiset tun-
netaan ympäri Suomen ahkeri-
na ja periksiantamattomina. Silti 
kunta tappaa yrityksen toisensa 
jälkeen. Tavalla tai toisella. Liiketi-
lat kaikuvat tyhjyyttään ja yrittä-
jät laittavat y-tunnuksensa pöytä-
laatikkoon. Kuka voittaa?

Voimme ostaa päivittäista-
varamme kotikaupungistamme, 
mutta vähänkin erikoisempiin 
ostoksiin on varattava päivä ai-
kaa ja satasia rahaa – osoitteena 
Oulu. Ennen oli toisin. Saimme 
ostaa kotikylältämme muotivaat-
teita vaateliikkeestä, autoja au-
toliikkeestä, valita pankin, grillin, 
olutterassin ja monet muut asiat.

Jostain kummallisesta syystä 
kaupungin päättäjät haluavat siir-
tää keskustan helminauhaksi ohi-
kulkijoiden ihmeteltäväksi Kuu-
samontien varteen. Se edellyttäisi 
investointeja uusiin kiinteistöihin, 
ja luonnollisesti korkeita vuokria. 
Vastaavasti sympaattinen ja pe-
rinteinen Kurenalus näivettyisi 
lopullisesti, kun Syötteelle kaa-
haavat lomalaiset pysähtyisivät 
vain juoksukahvilla Kuusamon-
tien varressa. 

 Tasapainotussopimukseen 
kuului päästä eroon tuottamat-
tomasta kiinteistöbisneksestä, 
mutta miten on käynyt? Olemme 
kiinteistöyhtiössä Karhukunnaan 
osalta velkaantumassa raskaasti, 
koska kaupunki omistaa kiinteis-
töyhtiön sataprosenttisesti.

Karhukunnaan alueeseen 
on mennyt jo miljoonia vero-
euroja. Miksi kunta syytää vä-
hät rahansa Syötteelle ja ima-
gohakuiseen hirsitalokortteliin, 
kun kunnan omat kiinteistöt 
ovat kuin DDR:n ajalta?

Tästä hyvänä esimerkkinä 
Rimminkankaan koulu. Sen ti-
loissa kärsivät päivittäin oppi-
laat ja henkilökunta. Jatkuvat 
sairastelut vaikuttavat koulu-
menestykseen ja samalla nuor-
ten tulevaisuuteen. On monia 
syitä, joiden vuoksi naapurim-
me, sukulaisemme, lapsemme, 
vanhempamme ja tuttavamme 
ovat vaihtaneet postinumero-
aluetta. Kouluongelma on yksi 
todella hyvä ja painava syy, on-
han kyse tulevaisuudesta ja 
omasta terveydestä.

Syksyn kunnallisvaalit ovat 
meille kaupunkilaisille näytön 
paikka. Teillä, rakkaat toverit, on 
silloin todellinen mahdollisuus 
vaikuttaa asioihin. Valitsetteko 
tulevaisuuden, jossa Pudasjär-
ven henki on ”mitä se hyövää”- 
vai tulevaisuuden, josta aito 
pudasjärveläinen on kuuluisa: 

Tais-
telija, yrittäjä, yhteen hiileen pu-
haltaja. 

Sinä, jokainen teistä ja minä. 
Siitä tulee ”me”. Me olemme yh-
dessä vahvoja, jos haluamme niin. 
Ensin päätämme, mitä haluamme. 
Sen jälkeen sovimme, mitä mei-
dän on tehtävä yhteisen päämää-
rämme eteen. Lopuksi lyömme 
kädet yhteen ja kerromme jo-
kainen, mitä olemme valmiita te-
kemään yhteisen tavoitteemme 
eteen. Meissä on voimaa. Pohjois-
ta voimaa. Yhteistä voimaa. Tämän 

teh-
däksemme emme tarvitse ai-
nuttakaan kallista konsulttifir-
maa, joten ei anneta sen valua 
hukkaan, eikä hautautua kau-
pungin päättäjien päätöksente-
on varjoon. 

Näillä sanoilla haluan toivot-
taa teille, rakkaat kaupunkilais-
toverini, oikein hyvää vappua. 
Uskokaamme parempaan huo-
miseen ja tehkäämme töitä sen 
eteen!

Kaupunginvaltuutettu Päivi Pohjanvesi esitti kunnallis-poliittisen katsauksen.

Ouluhallissa järjestettiin vii-
me viikonloppuna uuden 
konseptin mukaisesti mo-
nimessut, jossa yhdistyivät 
Puutarhamessut, Osaavat 
Kädet messut ja Kunnossa 

Monimessut onnistuivat erinomaisesti 
messut. Konsepti osoitti toi-
mivuutensa ja messuilla on 
varmasti tulevaisuutta.

Messujen näytteilleasetta-
jien antama palaute oli erit-
täin hyvää, samoin oli erit-

täin hyvää yleisöltä saatu 
palaute. Samoin messujen 
ohjelmat olivat hyvin suun-
niteltuja messujen teemoihin 
soveltuvia.

Ohjelmia seurattiin erityi-

sen suurella mielenkiinnolla 
sekä messujen luennoilla että 
messujen päälavan ohjelmia. 
Näytteilleasettajia messuilla 
oli yli 250 ja yleisöä kolmen 
päivän aikana kävi ennakko-

tiedon mukaan yli 15 000.
Pohjois-Suomen Erämes-

sujen järjestämä messuta-
pahtuma toteutetaan joka 
toinen vuosi. Seuraavat mo-
nimessut ovat 2014 touko-

kuussa. Ensi toukokuussa 
järjestetään kymmenennet 
Pohjois-suomen Erämessut. 
Ne ovat 23.-26.5.2013. 

 
Pentti Uusi-Illikainen
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Maanantaina 7.5. Taidehuo-
ne Pudikissa avattiin Kansa-
laisopiston lasten ja nuorten 
kuvataideryhmien kevät-
näyttely. Tunnelmallisessa 
tilaisuudessa kuultiin taita-
vaa viulunsoittoa ja nähtiin 
liikunnallinen pelle-tanssi, 

Lasten ja nuorten kuvataidetta Pudikissa
jonka kävi esittämässä Kaa-
rina Nevanperän luotsaa-
man Jippii-ryhmän iloiset 
lapset.

Näyttely on esillä 29.5. ja 
siellä on nähtävillä pienten 
taiteilijoiden akryylimaala-
uksia, paperiveistoksia, sar-

Pudikin auditorio täyttyi lasten ja nuorten tekemiä lyhytelokuvia katsomaan saapuneesta 
yleisöstä.

Kari Tykkyläinen ja Birgit Tolonen tutustuivat kevätnäytte-
lyn yhteydessä näytettäviin lyhytelokuviin.

jakuvalehtiä, keramiikkatöi-
tä sekä paljon muuta. Lisäksi 
näyttelytilassa on katsotta-
vissa nuorten media- ja edi-
tointikurssin ja kuvatai-
deryhmien lyhytelokuvia. 
Elokuvat näytettiin myös 
isolta kankaalta ensi-ilta-
tyyliin Pudikin auditorios-
sa näyttelyavajaisten yhtey-
dessä.

Lasten ja nuorten kuva-
taideryhmien opettaja Liisa 
Pöllänen oli otettu tilaisuu-
den saavuttamasta suosios-
ta. Myös lyhytelokuvien kat-
selutilaisuus veti auditorion 
täyteen, mikä oli osoitus sii-
tä, että vastaavia tilaisuuksia 
kannattaa järjestää myös jat-
kossa.

Jenny Kärki

Haja-alueitten laajakaista-
rakentaminen nytkähti vih-
doin Pohjois-Pohjanmaalla 
eteenpäin, kun Viestintä-
viraston osarahoittamaan 
Laajakaista kaikille 2015 
–hankkeeseen liittyen maa-
kuntahallitus valitsi Pudas-
järven laajakaistahankkeen 
toteuttajaksi kilpailutuk-
sen perusteella Kairan Kui-
tu –verkko-osuuskunnan. 
Kairan Kuidun tavoittee-
na on toteuttaa valokuidul-
la 100 megan laajakaistan 
koko Pudasjärvelle. Alu-
eella on vakituisia asunto-
ja 1321, yritystoimipaikkoja 
92 sekä vapaa-ajanasuntoja 
3035. Hankkeen tavoitteeksi 
on asetettu 1 300 liittyjää laa-
jakaistaverkkoon. 

Hankealueelle tarvitaan 
runkoverkkoa 730 km. Verk-
ko-osuuskunta toteuttaa 

Kairan Kuitu Pudasjärven
laajakaistaverkon toteuttajaksi

runkoverkon, tilaajayhtey-
det sekä verkko- ja viestintä-
palvelut koko hankealueelle. 
Hankkeen kokonaiskustan-
nusarvio on 10 miljoonaa 
euroa, jolle haetaan 5,8 mil-
joonan euron valtion tukea 
Viestintävirastolta. Pudas-
järven kaupunki tulisi vas-
taamaan 8 prosentista kus-
tannuksia eli 800 000 euroa ja 
verkko-osuuskunnan oma-
rahoitusosuus on 3,4 miljoo-
naa euroa. Rakentamisen on 
tarkoitus alkaa syksyllä 2012 
ja kokonaisuudessaan laa-
jakaistaverkko olisi valmis 
vuoden 2016 lopussa. Kairan 
Kuitu on pudasjärvisten pe-
rustama verkko-osuuskunta, 
joka sitoutuu ylläpitämään 
verkkoa 30 vuotta. 

Laajakaistan kaikille 2015 
-hanketta on toteutettu Poh-
jois-Pohjanmaalla vuodes-

ta 2009. Maakunnan hanke-
ohjelman koko on kasvanut 
29 miljoonaan euroon. Tätä 
ennen kahteen eri laajakais-
tan rakentamisen kilpailu-
tukseen ei ole tullut tarjouk-
sia. Vuonna 2011 ryhdyttiin 
etsimään vaihtoehtoisia laa-
jakaistan toteuttamisvaih-
toehtoja sekä aktivoimaan 
kuntia ja kyliä omaehtoiseen 
toimintaan 100 megan Itä- 
ja Pohjois-Suomi -hankkeen 
avulla. Pudasjärven kaikki-
en hankealueiden julkinen 
tuki avattiin maaliskuussa 
haettavaksi. Ehdotuksia tuli 
yksi, nyt esillä ollut Kairan 
Kuitu –verkko-osuuskunnan 
hanke-ehdotus.

 
Mikko Väisänen 
tutkimus- ja kehittämis-
päällikkö

”Maailmansiivous” (World 
Cleanup) 2012 alkoi maalis-
kuussa Sloveniasta ja kam-
panjassa siivotaan ympä-
ristöä vähintään 85 maassa 
- Suomessakin. Viime vuon-
na siivoukseen osallistui 
noin 295.000 ihmistä, joista 
jokainen keräsi reilun kilon 
roskaa.

Pudasjärven kaupunki sai 
haasteen osallistua näihin 
Suomen suurimpiin ympä-
ristötalkoisiin. Tarkoitus on 
siivota sopivasti äitienpäi-
väksi roskat koko kansan tal-
koilla. Kampanjan tavoittee-
na on myös nauttia yhdessä 
tekemisestä ja lisätä meidän 
kaikkien pudasjärvisten hy-
vinvointia ja viihtyvyyttä.

Luuditaan yhdessä Pu-
dasjärvi (ja Suomi) maail-
man kartalle ja maailman 
ykköseksi sisulla, saunalla, 
kuivalihavellillä ja vastalla. 

Valtakunnallinen sii-
vouspäivä on torstaina 10. 
toukokuuta, mutta oman 
osansa siivouksesta voi 
suorittaa jonain muunakin 
toukokuisena päivänä. Toi-
vomme mukaan luutimaan 
erilaisia yhteisöjä, yhdis-
tyksiä, yrityksiä, ryhmiä 
ja koululuokkia! Ilmoitta-
kaa tarkemmat tiedot osal-
listumisestanne meille ja 
haastakaa joku toinen ryh-
mä, koululuokka tai yhteisö 
mukaan! Samalla voitte esit-

tää toiveen siivottavasta alu-
eesta. Tarjoamme innokkail-
le luutijoille siivousvälineet, 
sekä lisäksi juotavaa ja pien-
tä purtavaa!

www.talkoillaan.fi

http://www.clea-
nuptheworld.org/
en/?gclid=CICm-qmH-
8K8CFeJYmAod03EmUw   

      
Ulla Paukkeri ja
Paula Ylitalo

 
PS. Ympäristötalkoissa huo-
lehditaan jätteiden kierrä-
tyksestä ja siksi metalliro-
mu ja lasijäte kerätään omiin 
säkkeihinsä. 

  

Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset:
Paula Ylitalo, puh.040 
8266611; paula.ylitalo@pu-
dasjarvi.fi 
Ulla-Maija Paukkeri, puh.050 
4366024; ulla-maija.paukke-
ri@pudasjarvi.fi

 

Haasteet: 
Pudasjärven kaupunki haas-
taa Taivalkosken, Puolangan 
ja Ranuan kunnat. 

- Hirvaskosken kyläyh-
distys haastaa mukaan kaik-

ki Pudasjärven kyläyhdistyk-
set ja seurat sekä Jokijärven 
kylän Taivalkoskelta. 

- Osallisena Suomessa 
hanke haastaa Oulun vas-
taanottokeskuksen Pudas-
järven yksikön sekä Kontio-
tuotteen. 

- Liikuntaa kaikille hanke 
haastaa Pudasjärven perus-
koulun valmistavan luokan. 

- Kerttu ja Kauko hanke 
haastaa Karhupajan ja Ku-
renalan koulun 5A luokan. 

- Siuruan kylä haastaa Yli-
Siuruan kylän asukkaat. 

Siivouskohteet: 
Hirvaskosken kyläyhdistys 
siivoaa 30.5. Pudasjärven ul-
koilureitistön Rumavaaran 
laavun ja sen ympäristön. 

Oulun vastaanottokeskus, 
Pudasjärven yksikkö siivoaa 
10.5. klo 12.00 vastaanotto-
keskuksen ympäristön. 

Siuruan kyläläiset siivoa-
vat 12.5. klo 12 alkaen tien-
varret välillä Ikosenniemi - 
Yli-Iin raja. 

Lakarin koulu, sen kaik-
ki oppilaat, opettajat ja muu 
henkilökunta siivoavat 10.5. 
koulun ympäristön. 

Liikuntaa kaikille hanke 
ja peruskoulun valmistava 
luokka siivoavat kansalais-
opiston ympäristön. 

Let´s do it! World cleanup 2012! 
Pudasjärvi siistiksi ja maailman 
kartalle yhdessä ”luutimalla”!  

Piirin mestaruus maasto-
juoksukisat ja 9-15 v. Sisuli-
sä-maastojuoksukisat pidet-
tiin lauantaina 5.5 tuulisessa 
ja koleassa säässä Jyrkkäkos-
kella. Juoksuratoina toimivat 
seuraavana viikonloppuna 
pidettävät SM-maastojuoksu-
kisojen kaksi rataa. Järjestely-
jen kisaorganisaatiolle kisojen 
läpivienti oli hyvä harjoitus 
SM-kisoihin. Kisoissa oli eri 
sarjoissa reilut 130 osallis-
tuja. Pudasjärvisiä oli eni-
ten eli neljä juoksijaa poikien 
15-vuotiaiden sarjassa, jossa 
Aleksi Härkönen pinkoi toi-
seksi vain kuuden sekunnin 
päässä voittajasta. Miesten 
50-vuotiaiden sarjassa Juha 
Laakkonen voitti ja sarja oli-

PM-maastot ja 9-15 v. sisulisä-maastot
SM-kisojen järjestelykoneistolle hyvä harjoitus

kin lähes kokonaan pudasjär-
visten miehittämä. (ht)

Julkaisemme pudasjärvisten tu-
lokset ja niistä sarjoista voitta-
jan nimen ja ajan.
Tytöt 11v 1 km:
1) Saara Laine, KuivAu, 4.52. 4) Jo-
hanna Pesonen, PudasjU, 5.50.

Tytöt 13v 2 km:
1) Heidi Vähäkuopus, OulPy, 8.16, 
7) Kaisa Nissi, PudasjU, 9.54.

Pojat 15v 3 km:
1) Jaakko Pääkkölä, KuivAu, 11.44, 
2) Aleksi Härkönen PudasjU 11.52, 
4) Lasse Moilanen PudasjU 12.03, 
6) Taneli Härkönen, PudasjU 13.20, 
8) Tero Koivula PudasjU 14.36.

Miehet 70 3 km 
1) Heikki Paukkeri Pudasjärvi 
16.42.

Naiset yleinen 4 km 
1) Elina Lindgren, OulPy, 14.20, 6) 
Mari Laakkonen PudasjU, 17.43.

Miehet 45v 4 km:
1) Petri Huhtala OulNMKY, 14.42, 
2) Arto Kuopus, PudasjU 15.08. 

Miehet 50v 4 km 
1) Juha Laakkonen, PudasjU 15.46, 
2) Taisto Puurunen, PudasjU 16.45, 
4) Kalle Jurmu PudasjU, 20.04.

Miehet 55v 4 km 
1) Jukka Kauppila OulNMKY, 14.25, 
5) Juha Ronkainen PudasjU 18.22.

Miehet 17v 4 km 
1) Teemu Julkunen LapLu, 13.51, 4) 
Santeri Hyvärinen PudasjU 16.29, 
5) Juha-Matti Inget PudasjU 17.45.

Miehet yleinen 6 km 
1) Kalle Keskipoikela LapLu 20.11, 
14) Janne Moilanen, PudasjU 21.51, 
19) Sampo Laakkonen PudasjU 
24.01.
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Minkälainen puhelin sinulla on? Puhelimen ominaisuuksia 
verrataan keskenään ja niistä on tullut lyhyessä ajassa ihmi-
selle hyödyke, jota ilman ei pärjää. Turhaan ei Nokia mainos-
ta puhelintaan ”Yhdistää ihmiset”. Olen tavannut paljon ikä-
ihmisiä, jotka kilvan kehuvat puhelimensa kätevyyttä. Lapset 
pitävät päivittäin yhteyttä kaukana asuvaan jo ikääntynee-
seen äitiin tai isään.

Puhelimen muistiin on tallennettu puhelinnumeroita 
aakkosjärjestyksessä, mutta tärkeät ja paljon käytetyt nu-
merot voi järjestää luettelon alkuun. Jos ihmisellä on hätä 
ja kiireellinen asia, yhteyden tulee olla kunnossa ja nume-
ro tiedossa. Ennen vanhaan puhelimissa oli usein vikoja, kun 
langat saattoivat katketa. Kuuluvuudessa voi olla ongelmia 
myös nykyään. Hätä voi tulla yllättäen. Eräs arvostettu asian-
tuntija on esittänyt, että suomessa tulisi olla henkisen hädän 
puhelinnumero.

Mistä löytyy apu, kun ihminen joutuu syntihätään? Syn-
ti on paha asia. Se särkee ihmisen sielunrauhan ja tilalle tu-
lee levottomuus sekä pelko. Rukous on sydämenpuhetta Ju-
malan kanssa eli puheyhteyttä. Mutta jos yhteys on poikki. 
Toisessa päässä ei ole kuulevaa korvaa ja hätääntynyt huu-
to hukkuu kaiken maailman meteliin. Ei auta vaikka kuinka 
huutaa, jos yhteydet ovat epäkunnossa, toisesta päästä ei 
kuulla. Kuuleeko Jumala?

Katkennut yhteys saadaan takaisin, jos se korjataan siitä 
paikasta, mistä se on poikki. Yhteys Jumalaan voi olla poik-
ki synnin seurauksesta. Ihminen on langennut syntiin. Me 
etsimme tulevaa taivaallista kotia ja olemme muukalaiset 
maanpäällä. Sen vuoksi kristinuskon sanoma Jeesuksesta 
syntiemme sovittajasta voi korjata synnin pahat jäljet ja syn-
nyttää uskon sydämeen. Herramme on kärsinyt rangaistuk-
sen ristillä huutaen viimeiset sanat syntiin langenneen maan 
ylle ”Kaikki on täytetty”. Jeesuksen käsky oli ”saarnatkaa 
parannusta ja syntien anteeksiantamusta”. Jeesuksen käskyn 
mukainen työ jatkuu hänen seurakunnassaan Pyhän Hengen 
työnä.  (Kristinoppi)

Laupias, kaikkivaltias Jumala, joka ohjaat ja hallitset kaik-
kia voimallasi! Sinä olet sanassasi todistanut olevasi rauhan 
Jumala. Ole meille armollinen ja kuule rukouksemme. Sinä 
tunnet kurjuuden ja surkeuden, joka ihmisten keskuudessa 
vallitsee sen vuoksi, että he ovat poikenneet tieltäsi ja an-
tautuneet synnin ja itsekkyyden palvelukseen. Sinä tiedät, 
että viha ja katkeruus, kateus ja vallanhimo hallitsevat maan 
päällä. Armahda meitä.

Rukous lyhennetty vanhasta kirkkokäsikirjan rukoukses-
ta vuodelta 1938

  Jaakko Sääskilahti

Puhelinnumeroita Neljäkymmentä päivää

Näyttelijöille, laulajille ja 
kaikille muille kiitos vie-
lä kerran mukanaolosta-
si ”Neljäkymmentä päivää” 
-kirkkomusiikkinäytelmäs-
sä. 570 katsojaa näki ja koki 
jotakin siitä, mitä meidän 
mukana olleiden mielessä 
liikkui kevään aikana.

Kun luovuttaa oman kä-
sikirjoituksen toisten esitet-
täväksi sekä yleisön katsot-
tavaksi ja kuunneltavaksi, 
paljastaa samalla hyvin pal-
jon omasta sisimmästään. 
Varsinkin runomuotoon kir-
joitettujen laulujen sanat 
kätkevät mielestäni sisään-
sä vielä suorasanaista tekstiä 
enemmän kirjoittajan sisin-
tä. Kuitenkin, kun sanoma 
on omasta mielestä tärkeä 
ja esille tuomisen arvoinen, 
rohkeus ja nöyryys riittävät 
tekstin esille tuomiseen. Pa-
laute niin projektissa muka-
na olleilta kuin yleisöltäkin 
on kuitenkin korvannut mo-
ninkertaisesti oman arkuu-
den.

Kuoron rooli näytelmäs-
sä tapahtumien taustoitta-
jana vaatii sekunnintarkkaa 
mukana elämistä ja täsmäl-
lisyyttä: laulujen täytyy al-

kaa ajallaan ja kulloiseenkin 
tunnelmaan sopivalla taval-
la. Tämänvuotinen kuoro si-
toutui alusta saakka tarmok-
kaasti tähän kurinalaiseen 
tehtävään. Itse näytelmän 
seuraamiseen ei kuorolla 
ole aikaa, vaan vuorosana-
osuudet kuluvat tarkkaan 
seuraavaan lauluun valmis-
tautumiseen: kaiken pitää 
olla valmiina mielessä, kun 
laulun vuoro tulee. Kuo-
ron luotsaajalla on oma pai-
neensa sävellajien ja kunkin 
äänialan aloitusäänten löy-

tämisellä hyvissä ajoin val-
miiksi. Kun kuoro onnistuu 
työssään, sen työ nivoutuu 
saumattomasti yhteen muu-
hun näytelmään ja antaa 
oman hienon värinsä tapah-
tumien kulkuun.

Käsikirjoittajan työhön on 
perinteisesti kuulunut myös 
pukujen huoltaminen, kah-
vin ja teen keittäminen, kä-
siohjelman kirjoittaminen ja 
monet muut näkymättömät 
taustatyöt. Ne ovat omalla 
tavallaan antaneet tilaa ja ai-
kaa omien mietteiden läpi-

käymiseen harjoitusten ede-
tessä.

Haluan omasta puoles-
tani kiittää kaikkia ”Neljä-
kymmentä päivää” -kirk-
komusiikkinäytelmään 
osallistuneita.  Oman aika-
taulun sovittaminen näin 
mittavaan projektiin arki-
työn ohessa vaatii halua ja 
sitoutumista. Saimme kaik-
ki yhdessä aikaan lopputu-
loksen, josta voimme olla yl-
peitä.

Terttu Puurunen

Sunnuntaina oli seurakuntasali aivan täpösen täynnä, kun reilut 300 katsojaa saapui 
katsomaan näytelmää. Mukana oli myös 60 henkilöä Hyrynsalmelta ja Puolangalta.

Eipä olisi voinut viettää ke-
väistä lauantai-iltapäivää 
upeammalla tavalla kuin 
nauttimalla seurakuntatalolla 
Terttu Puurusen kirjoittamaa, 
Keijo Piiraisen säveltämää ja 
sovittamaa ja Pirkko Polven 
ohjaamaa musiikkinäytelmää 
40 päivää. Musiikkinäytelmä 
kertoo Jeesuksen, opetuslas-
ten ja muiden Jeesuksen lä-
heisten elämästä ja tärkeistä 
tapahtumista pääsiäisestä he-
latorstaihin.

Kolmisenkymmentä maal- 
likkonäyttelijää loi hartaan 
riemukkaan tunnelman kat-
sojan sieluun, silmiin ja 
korviin Marja-Leena Tyk-
kyläisen hienolla tyylillä to-
teutetulla puvustuksilla Kari 
Tykkyläisen suunnittelemis-
sa puhuttelevissa lavasteis-
sa. Keijo Piirainen Jeesuksen 
roolissa oli niin lämmin ja ra-

kastava kuin vain Jeesus voi 
olla. Alpo Laakkosen esittä-
mä Pietari kauniine laului-
neen ja vakuuttavan tuskai-
sena ja katuvana hahmona 
toimi mainiosti samoin kuin 
Markku Kemppainen epäi-
levänä Tuomaksena. Soti-
laat tiukalla ja eleettömällä, 
mutta kunnioitusta herättä-
vällä esiintymisellään muis-
tuttivat elämän karusta todel-
lisuudesta. Kuoron yhteispeli 
näyttelijöiden kesken oli her-
kullista kuunneltavaa. 

Vaatimattoman nöyrästi 
kiittäen on todettava, että Pu-
dasjärveltä löytyy sekä am-
mattitaitoa että pyyteetöntä 
osallistumisen- ja toisille mie-
lihyvää tuottavan vapaaeh-
toisvoimavaran rikkautta.

Sointu Veivo

Iltapäivä 40 päivän  
vaikuttavissa tunnelmissa

Kirkkomusiikkinäytelmään osallistui noin 40 laulajaa, näyttelijää ja muuta talkoolaista.

Tahdon Pudasjärven seurakunnan puolesta kiittää kaikkia vapaehtoisia, jotka ovat 
olleet mukana toteuttamassa Kirkkomusiikkinäytelmä 40 päivää. Teidän ansiostan-
ne pääsiäisen ilosanoma on saanut puhutella liki kuuttasataa katsojaa.  Vapaaehtoi-
set ovat se voimavara, jonka ansiosta tällainen saavutus on ollut mahdollinen. 

Keijo Piirainen

”Neljäkymmentä päivää” 
kirkkonäytelmä esitettiin 
Pudasjärven seurakuntakes-
kuksessa kolme eri kertaa 
4-6.5. Katsojia oli yhteensä 
lähes 600. Sunnuntaina mu-
kana oli noin 60 Hyrynsal-
melta ja Puolangalta saapu-
neita seurakuntaretkeläisiä. 
Käsiohjelmasta poimittu-

Rohkaisevaa 
palautetta

na näytelmä kertoi opetus-
lasten ja Jeesuksen elämästä 
pääsiäisestä helatorstaihin. 

Mitä Jeesus teki kuolleista 
noustuaan ennen taivaaseen 
astumistaan? Entäpä opetus-
lapset, oliko heidän elämän-
sä täynnä murhetta, tuskaa, 
epäilyä ja pelkoa Mestarin 
kärsimystien ja kuoleman 

jälkeen? Mistä he löytäisivät 
elämäänsä ilon, luottamuk-
sen ja uskon? Ja mihin us-
koa? Ja mitä tehdä, kuka nyt 
enää kuuntelisi heidän ope-
tustaan? Olisiko heille enää 
mitään sijaa juutalaisessa yh-
teisössä? Vai vangittaisiinko 
heidätkin? Odottaisiko hei-
tä sama kohtalo kuin Jeesus-

ta? Samalla näytelmä kertoo 
kaikista meistä – epäilyksis-
tämme, peloistamme, mur-
heistamme. 

Toivottavasti löydämme 
kuitenkin opetuslasten ta-
voin elämäämme myös ilon 
ja luottamuksen: Kristus on 
ylösnoussut! (ht)

Seurakunta kiittää



21PUDASJÄRVI -lehti 9.5.2012nro 19

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

MANNER-SUOMEN

S Ä H K ÖOY
A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUSTYÖT

Puh. 040 737 0143

Pudasjärvi ja lähialueet

Pudasjärven kaupunki on 
valittu Vuoden 2012 Raja-
kunnaksi. Palkitseminen ta-
pahtui perjantaina 4.5 Suo-
men Kuntaliiton tiloissa ns. 
Kuntatalossa Helsingissä. 

Valinnan perusteluissa 
valintaraati toteaa:

-Pudasjärven kaupunki 
on toiminut aktiivisesti tur-
vatakseen harvaan asutun 
ja laajan kunnan  lähipalve-
lut. Kaupunki on aktivoinut 
asukkaitaan sekä kyläyh-
teisöjä omaehtoiseen kehit-
tämistyöhön ja toimeentu-
lon turvaamiseen, työhön 
on saatu sitoutettua viran-
omaisten lisäksi myös va-
paaehtoisjärjestöt, kolmas 
sektori ja yritykset. 

Pudasjärven kaupun-
gin perusajatuksena on, ’et-
tei kyse ole niinkään rahasta, 
vaan uudenlaisesta ajatte-
lusta ja tekemisestä – samat 
ihmiset tekevät uudenlaisia 
töitä – uudella tavalla’.

Kaupunki harjoittaa kan-
sainvälistä, rajat ylittävää 
yhteistyötä Luoteis-Venäjän 
suuntaan ja on toiminut ak-
tiivisesti suomalais-ugrilai-
sen kulttuurin ja perinteen 
kehittämiseksi Komin tasa-
vallan kanssa.

Pudasjärven kaupunki on 
ansiokkaasti edistänyt aktii-
vista pakolaispolitiikkaa ja 
suvaitsevan ilmapiirin luo-
mista ja saanut tunnustusta 
maahanmuuttajien ja turva-
paikanhakijoiden kotoutta-
misessa, jota myönteisen ja 
avoimen ilmapiirin myötä 
myös asukkaat ja kansalais-
järjestöt laajasti tukevat.

Nimeämällä Vuoden Ra-
jakunnan Rajaseutuliitto r.y. 
haluaa antaa vuosittain tun-
nustuksen rajaseutukunnal-
le, joka on kehittynyt elinvoi-
maiseksi ja tulevaisuuteen 
uskovaksi asuin-, työ- ja kas-
vuympäristöksi asukkail-
leen.

Vuoden Rajakunnan va-
linnan tekee 3-henkinen raa-
ti. Siihen kuuluvat Suomen 
Kuntaliiton valtuuston pu-

Pudasjärvi palkittiin
vuoden 2012 Rajakuntana

heenjohtaja, maakuntaneu-
vos Pekka Nousiainen, val-
tioneuvos Riitta Uosukainen 
ja Rajaseutuliiton puheen-
johtaja, maakuntaneuvos 
Timo A. Säkkinen. 

Vuoden Rajakunnan va-
linnan valmistelut tehdään 
maamme viidessä aluehal-
lintovirastossa. Valintaraati 
teki yksimielisen valintansa 
ylijohtajien tekemien eh-
dotusten joukosta. Vuonna 
2002 ensimmäiseksi Vuoden 
Rajakunnaksi nimettiin Vi-
rolahti. Seuraavina vuosina 
valituiksi ovat tulleet Suo-
mussalmi, Salla, Ilomantsi, 
Imatra, Tornio, Kuusamo, 
Lappeenranta, Inari sekä vii-
me vuonna Joensuu 

Vuoden Rajakunta -tun-
nustukseen liittyy veistos, 
"Raja - ihmisen tekemä". 
Tämä veistos on hiottua 
spektroliittia, kotimaista ja-
lokiveämme. Vuoden Raja-
kunta saa veistoksen vuo-
deksi haltuunsa. Veistoksen 
on suunnitellut opetusneu-
vos Heikki Jarva.

Vuoden Rajakuntaan tul-

laan kesän aikana istutta-
maan "Rajan Puu". Vuoden 
lopulla paikkakunnalla jär-
jestetään Rajaseutuliiton 
opintoapurahojen julkista-
mistilaisuus. Samassa tilai-
suudessa palkitaan myös an-
sioituneita kuntalaisia.

Rajaseutuliitto r.y. on 
puoluepoliittisesti sitoutu-
maton kansalaisjärjestö, jon-
ka toiminnan kohdealuei-

Palkinnon ottivat vastaan Suomen kuntaliiton tiloissa 
Helsingissä Pudasjärven kaupungin edustajina kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma ja kau-
punginjohtaja Kaarina Daavittila. Kunniataulua luovut-
tamassa Rajaseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja, 
kauppat.maisteri Arno Latvus. 

Pudasjärven kaupungin edustajat sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja 
Terttu Savolainen ihailemassa veistosta ”Raja - ihmisen tekemä”, joka jää vuodeksi Pu-
dasjärven kaupungin haltuun Vuoden 2012 Rajakunnan tunnuksena.

na ovat Lapin, Koillismaan, 
Kainuun ja Pohjois-Karjalan 
kunnat sekä Etelä-Karjalan 
ja Kymenlaakson rajakunnat 
ja muutamat Turun saaristo-
kunnat. Toiminta kohdistuu 
toiminta-alueen opiskelijoi-
den ja muiden apua tarvitse-
vien tukemiseen. 

Anu Korpinen
Kuvat Seppo Haavisto

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

Messu seurakuntakodissa su 
13.5. klo 10, Jaakko Sääskilahti, 
Kimmo Helomaa, Keijo Piirai-
nen. Kirkkokahvit.
Yhdessä tekemisen riemua 
kirkonmäellä, Riekinkankaan 
hautausmaan siivoustalkoot 
tiistaina 15.5. ja maanantaina 
21.5. klo 12.00 – 19.00. Valitse 
itsellesi sopiva ajankohta ja ota 
mukaan harava ja hanskat. Vä-
lillä voit lepuuttaa kroppaasi ja 
nauttia pullakahveista ja nuo-
tiomakkaroista.
Kuorot: kirkkokuoro to 10.5.klo 
18, eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 9.5. klo 13,

Tulossa omaishoitajien leiri 
Taivalkoskella 15.-16.5. Laita 
päivät ylös kalenteriin ja lähde 
rentoutumaan. Tarkemmat tie-
dot myöhemmin.
Lähetyksen kirpputori ke 9.5. 
klo 10-13.
Ystävän kammari on jäänyt ke-
sälomalle.
Kesäkahvila aloittaa ke 30.5 
klo 12-14 kirpputorin tiloissa.
Kuuloyhdistyksen kevätkau-
den päätös Liepeen väentu-
vassa ke 16.5. klo 9-14, muka-
na kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila ja osuuspankin pal-
velupäällikkö Mikko Filppula.
Sauvakävelyilta tiistaina 8.5 ja 
15.5 Liepeessä klo 18.
Tulossa omaishoitajien leiri 
15.-16.5. Taivalkoskella Jokijär-
ven leirikeskuksessa (Jokijär-
ventie 157). Leiri alkaa tiistaina 
klo 10 ja päättyy keskiviikkona 
klo 14.  Mukaan tarvitset henk.

koht. lääkkeet, peseytymisvä-
lineet sekä vaihto- ja ulkoilu-
vaatteet. Leirin hinta on 20€/
hlö. Seurakunta ei järjestä kyy-
ditystä leirille.  Ilmoittautumi-
nen 10.5. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon.
Tulossa: vanhemman väen lei-
ri Hilturannassa 12.-13.6.
Perhekerhot:  Livon viimeinen 
perhekerho, makkaranpais-
toa laavulla, ma 14.5. klo 10-13, 
seurakuntakodissa kevään  vii-
meinen perhekerho ke 9.5. klo 
10-13 ja viimeinen perhekerho 
to 10.5.  klo 10-13.
Päivä- ja pallerokerhoihin il-
moittautuminen pe 11.5. klo 
9-15.30, Päiväkerhoon voivat 
ilmoittautua 2007-2008 synty-
neet lapset ja pallerokerhoon 
2009 syntyneet lapset. Sivu-
kylien uusien kerhopisteiden 
perustamiseen tarvitaan vä-
hintään viisi lasta. Uusien ker-

hopisteiden perustamisesta tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
kerhoihin,  lapsityönohjaaja Si-
nikka Luokkanen 040-5714629.
Pudasjärven seurakunta ha-
kee kirkonesittelijää ajalle 
25.6.-27.7. 2012. Vapaamuotoi-
set hakemukset pe 11.5. men-
nessä osoitteella. Pudasjärven 
seurakunta, kirkkoherra, PL 
58, 93100 Pudasjärvi. Tiedus-
telut  Kimmo Helomaa 0400-
225055.
Rauhanyhdistykset: Äitienpäi-
väseurat Hirvaskosken ry:llä la 
12.5. klo 19 (Eero Illikainen). 
Kevätmyyjäiset Sarakylän kou-
lulla pe 11.5. klo 19. Äitienpäi-
väseurat Kurenalan ry:llä su 
13.5. klo 17 (Iivari Jurmu).
Haudattu:  Tyyne Valpuri Sa-
rajärvi 85 v, Taisto Olavi Steni-
us 66 v

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

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

ONKO LAHJAPULMIA?
Meiltä Löydät Ihania Valmiita Lahjapaketteja
Äidille, Mummolle, Omalle Kullalle, Ystäville, Lapsille,
Nuorille, Aikuisille siis jokaiselle jotakin...! =)
Uutuuksiakin Saapunut! Tervetuloa tekemään löytöjä! =)

Muista
Äitienpäivä

13.5
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Vappua vietettiin Pudasjär-
ven torilla perinteisesti työvä-
en yhteisenä vappujuhlana, 
jossa järjestäjinä olivat Pudas-
järven Sosiaalidemokraatit ja 
Pudasjärven Vasemmistoliit-
to sekä SAK:n Pudasjärven 
osasto. Väkeä oli paikalla lä-
hes 300 henkeä. Juhlapuhu-
ja kunnanhallituksen varapu-
heenjohtaja Paavo Tihinen toi 
esille hallituspuolueena ole-
van Vasemmistoliiton saavu-
tuksia. Hän antoi tunnustusta 
kainuulaisen liikenneministe-
ri Merja Kyllösen myönteises-
tä suhtautumisesta pohjoisen 
liikenneolojen parantamiseen. 
Kunnallispolitiikassa hän ko-
rosti tasapainottamisen ohjel-
man merkitystä kunnallisten 
palvelujen turvaamiseksi Pu-
dasjärvellä. Kunnallispoliit-
tisessa katsauksessaan kau-
punginvaltuutettu Päivi 
Pohjanvesi koki valitettava-
na kyläkoulujen lakkautta-
miset ja kaupungin siivous-
toimen, kiinteistönhoidon ja 
tiepuolen ulkoistamiset. Vii-
me viikon lehdessä julkaistiin 
Paavo Tihisen puhe lyhen-
nettynä, Päivi Pohjanveden 
puhe julkaistaan tässä lehdes-
sä. Juontajana toimi kaupun-
ginvaltuutettu Erkki Hon-
kanen, joka painotti kaiken 
palvelujen järjestämisen läh-
tökohtana olevan vakaa kun-
tatalous. Musiikkia esitti lau-
luyhtye Rytmihäiriö Kalevi 
Vattulan hanurin säestyksel-
lä sekä laulua esittivät Ree-
ta Karvonen ja Eero Räisänen 
Kalevi Vattulan säestyksellä. 
Perinteinen hernerokan tar-
joilu oli suosiossa ja paikal-
laan hieman kolealla ja tuuli-
sella ilmalla. Kaikille riitti 170 
litran annoksesta ja halukkaat 
saivat santsatakin. 

Heimo Turunen

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

TUOKSUPAKKAUKSET

SHORTSISETTI

YÖPAIDAT

T-PAITA
CHARATEX
HOPEASUKAT
KIRISTÄMÄTÖN

KIROILEVA SIILI
JÄTTIPAITA

GRILLISALAATTI
SINAPPI 350g

OHUT PALVATTU
MAALAISLENKKI 350g

A-LK GRILLIMAKKARA
400g

AAMIAISLEIPÄ
RUIS 450g

TOFFEEPITKO
430g

LEIVON PIKKULEIVÄT

BOYFOOD
SUVISILLI
580g/250g

SUKLAASYDÄN
400g

VADELMARUUSU
500g 3,90pkt

2,99pitko2,20prk UUTUUS!

1,69rs

1,79pkt

1,99pkt

3,90pkt

ÄIDILLE
MUMMOLLE

13.5.

14,90

18,90

12,90
13,50

KORURASIA

6,90

7,90

CASA
FLEECEHUOPA

8,90

NIMIMUKIT

2,90kpl

16,50 10,20
14,90

17,90

1,69pss

UUTUUS!

alk.

Meiltä äitienpäiväkukat!

ONNEA

esim. miniruusu 5,90€

HOX! HOX! Keskiviikkona Nunnauunien & takkojen pystytys myymälässämme!
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KEVÄT-MARKKINAT
Pudasjärven agrimarketissa

Pe 11.5.2012 klo 10-15

Kahvipannu
kuumana koko

päivän ajan!

PALAX
halontekokoneen
työnäytös
Esittelijänä Olavi Korhonen

Agrimarket Pudasjärvi
Pietarilantie 48
93100 Pudasjärvi
Puh: 010 76 84881
Fax: 010 76 84889

AVOINNA
Agrimarket -toimisto

ti ja pe 9-15

Starane XL
KYSY MARKKINATARJOUSTA!

john Deere 5080 esittely
Esittelijänä Eero Määttä

Avant - pienkuormaimen
koeajo
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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 TARVIKKEETAVAINPALVELUT

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

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

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

PURKUOSIA,
ROMUN OSTO

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Palveluhakemisto on 
edullista ilmoitustilaa.

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

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA
040 1951 732

OTA YHTEYS
040 1951 732

Pudasjärven kaupungin nuo-
risopalvelut koordinoi vuon-
na 2012 alueellista lasten ja 
nuorten terveysliikuntatyö-
ryhmää, johon kuuluvat Po-
sio, Kuusamo, Taivalkoski, 
Haukipudas, Utajärvi ja Pu-
dasjärvi. Toimintaryhmä va-
kiinnutettiin osaksi kuntien 
alueellista lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämistyön 
organisaatiota, jota Hyr-
rä-hankkeessa rakennettiin 
vuosina 2009-2011.

Syötekeskuksessa ko-
koontui 4-5.5.2012 alueen 
kunnista yli 50 hengen ryh-
mä, johon kuului nuoria ja 
liikunnan opettajia yläkou-
luilta sekä nuoriso- ja liikun-
tapalveluiden ammattilaisia.

Leiripäivien aikana nuo-
ret ja eri toimijat mm. ver-
kostoituivat, jakoivat omaa 
osaamistaan, ideoita sekä 
toimintamalleja eri kunnis-
ta. Nuoret perehtyivät sy-
vällisesti hyvinvoinnin osa-
tekijöihin, joita ovat ravinto, 

lepo ja liikkuminen. Lisäk-
si opiskeltiin osallisuuspro-
sessin eläväksi ja näkyväksi 
tulemista koulussa ja muissa 
ohjatun liikuntatoiminnan 
toimintaympäristöissä. Oh-
jattu liikuntatoiminta etenee 
jatkumona suunnittelusta 
toteutukseen ja arviointiin.

Nuorten ja eri toimijoiden 

1-2 tuntia liikuntaa päivässä
.. ja hampaiden harjaus kahdesti
päivässä pitää lääkärin loitolla

Pudasjärven ryhmä esittelee liikuntatutortoiminnan kehittämisideoita tuleville vuosille

arvio leiripäivistä oli kaikilta 
osin kiitettävä. Lapsi- ja nuo-
risopoliittisesta näkökulmas-
ta tarkasteltuna tämän tyyp-
pisellä nuorten paikallista ja 
alueellista osallisuutta edis-
tävällä toiminnalla lisätään 
mm. hyvinvointia, terveyt-
tä sekä vähennetään syrjäy-
tymistä ja terveydenhuollon 

menoja. Lasten ja nuorten 
terveysliikunnan edistämis-
työtä tullaan jatkamaan mo-
nialaisena, alueellisena yh-
teistyönä yhdessä nuorten ja 
vanhempien kanssa.

Tarja Väisänen

Lukijan kynästä

Haluan esittää huumorin pilke silmissäni oman käsitykseni vii-
me Pudasjärvi-lehdessä olleeseen tupatarkastukseen Ilmarin 
saunassa. Se ei pidä sikäli paikkaansa, että isäntäväki ei ollut 
paikalla. Paikalla oli kylläkin emäntäväki. Kaiken lisäksi saunalle 
oli annettu väärä nimi: infrapuna, joka ei ole verrattavissa höy-
rysaunaan. SAVUSAUNAKULTTUURIN huumassa olleet tar-
kastajat eivät erota kovin pieniä yksityiskohtia, joita olen huo-
mioinut muuttaessani radikaalisti totuttua saunaperinnettä 
terveellisempään suuntaan. On siis purettu koko kalusto pois 
ja tehty saunasta kodinhoitohuone. Siihen samaan tilaan mahtui 
myös 1m x 1m höyrykaappi, joka palvelee saunana. Ja olemme 
erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun.

No eihän tämä liity tähän. Savusaunakulttuuri on aivan oma 
asiansa ja vaati rituaalinsa siihen vihkiytyneiltä, jotka viettävät 
hienoja hetkiä leppoisan savusaunan lämmössä.

Onhan se savusauna ja yleensä pitkäaikainen oleminen kuu-
massa löylyssä epäterveellistä. Olen kuullut jopa lääkäritason 
ihmisiltä kerrottavan, että saunassa tulevan hikoilun yhteydes-
sä poistuu lihaksistosta myös happea, joten lihakset veltostuvat. 
Pitkäaikaisen hapettomuustilan aikana saattaa muodostua so-
lustossa vaurioita, mikä ei myöskään ole kovin terveellistä. Use-
amman tunnin liikunnalla ja nesteytyksellä pääsee elimistö taas 
normaaliin tilaan. Siinäpä se savotta on.

Vihityille saunoille tulevaan tunnuslampettiin pitää painaa 
teksti: Yhtäjaksoinen pitkäaikainen käyttö erittäin epäterveel-
listä.

Vielä tuosta kustannustasosta sen verran: Nykyisten pääs-
törajoitusten aikana savusaunan hiukkaspäästöt ovat sitä luok-
kaa, että lämmityskerta maksaa päästöverona noin -  jos sylil-
linen puita maksaa 1,50 euroa, ja puita menee kuusi sylillistä… 
Se tekee yhteensä noin 9 euroa! Että muistakaapa kun teette 
tulet savusaunaan, niin ottaa mukaan se päästöraha. Sillä oste-
taan niitä halakoja. 

Tohtorille terveisiä,
 tv Sante

”Saunatohtorit palautetta”
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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). 

OSTETAAN

Myydään polkupyöriä edulli-
sesti. Miesten-, naisten-, tyt-
töjen-, poikien-, lastenpyöriä 
ja maastopyöriä, mm. upea, 
musta mummonpyörä. Otetaan 
joutilaat pyörät. Puh. 040 504 
2814.

Tuoretta tarkastettua naudan 
pihvikarjalihaa suoraan tilalta. 
puh.0400 919 400

Dvd-soitin kahdella näytöllä, 
autovarustus ja kaukosäädin, 
kerran käytetty. Kesärenkaan 
aluvanteilla 185/70 R14 jako 
114. Puh. 044 916 3775

Transporterin T5 kesärenkaat 
vanteineen 6½Jx16. 5/120. 
Puh. 0400 295 103

ATK. pöytä jossa hyllytaso le-
veys noin 120 cm. Siisti. h. 20€ 
Kurenalla. 040-5242541

11 kg kaasupullo ylätäytöllä. 
puh. 040-5242541

Boch yleiskone”universal” vii-
den litran kupilla , taikinakoukut 
ja pallovispilä. Puh. 045 356 
6553

Valmet 15 tai 20, epäkuntoinen 
ja moottorivikainenkin käy, jos 
löytyy kuusen alta tai liiterin 
nurkasta niin ota yhteyttä nu-
meroon  0400 422 528

Roskasäiliö, tilavuus noin 3 
kuutiota, hp 320 e . Tied. puh. 
0400 846 130 tai 0400 255 
049

Agrigaatti, uusi  4-tahti, voima-
virta 6,5 kw/220v. hp. 700e, 
tarpeettomana,puh. 040 596 
6251.

Vähänkäytetty naisten mp-puku 
koko M + kypärä XS + Autocom 
Pro-Rider kypäräpuhelinsarja. 
044 264 8192.

Halvalla remontin alta pois, 
saunanovi karmeineen, suihku-
seinä, peilikaappi loisteputkiva-
laisimella, pesuallas, wc-pytty, 
korkeakaappi pyykkikorilla. 
Tarkemmat tiedot puh. 040 595 
4097

Siisti, ruosteeton Toyta Corolla 
1,6 vuosimalli -94. Soita niin 
kerron lisää! puh. 0440 665 
848

Toyota Corolla vm.89. Ajettu 
270t, 2 renkaat, soitin. Varma 
kunto. Hp. 480€. 044 914 8508

Toyota Hiacen kesärenkaat 
vanteineen viidellä pultilla, hp 
50 e. Puh. 044 302 0104.

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

Keskustan Pudasjärven vä-
keä kokoontui vappupäivän 
iltana Pohjantähteen tapaa-
maan puheenjohtajaehdokas, 
kansanedustaja Juha Sipilää. 
Hänellä oli vappuna neljän 
paikkakunnan puhujakierros, 
Ranua, Posio, Kuusamo, Pu-
dasjärvi, jossa Pudasjärvi oli 
viimeinen paikka. 

-Nyt loppui kiire, hän tote-
si ensi sanoikseen tervehties-
sään paikalle saapunutta noin 
25 henkilön joukkoa. Samalla 
hän jakoi ”Kohti 2020-lukua” 
kirjoittamaansa kirjaansa. 

-Väkeä oli hyvin paikalla 
muillakin paikkakunnillakin, 
hän kertoi. 

Sipilä valitteli tunnetta-
vuuden lisäämiseksi tapahtu-
vaa kampanjointiaikaa lyhy-
eksi ennen 8-10.6 Keskustan 
puoluekokousta Rovaniemel-
lä. 

-Kierrän Suomea kaikki 
vapaa-aikani, mutta kansan-

Tilaisuuden juontaja Jouni Piri (oikealla) toivottamassa tervetulleeksi vieraat Juha
Sipilän Kempeleestä, Kari Vuollon Oulusta sekä Samuli Pohjamon Haukiputaalta. 

Eero Oinas-Panuma toivotti Sipilälle menestystä puheen-
johtajakisaan.

Pudasjärven Isännöinti 
Oy:n yrittäjä Ensio Kauppi-
la sai yritykseensä uuden ja 
motivoituneen työntekijän 
Eeva-Liisa Niskasaaren. Työ-
suhde kehittyy alati käynnis-
sä olevan oppisopimuspro-
sessin avulla. Niskasaari oli 
pitkään työttömänä työnha-
kijana, ja hän sai TE-toimis-
ton kautta mahdollisuuden 

Työ, joka kehittää tekijäänsä
tulla ensin työharjoitteluun 
ja nyt on vakituisessa työ-
suhteessa.

- Pitkäaikaistyöttömänä 
otin työn innolla vastaan, sil-
lä halusin työllistyä, ja mi-
nulle avautui vielä mahdol-
lisuus työni ohella opiskella 
isännöinnin ammattitutkin-
to. Olen myös hyvilläni, sillä 
työnantaja on motivoitunut 
ja kannustava uuden työn ja 
koulutuksen suhteen, iloitsee 
Niskasaari.

Aikaisempaa kokemusta 
Niskasaarella on erilaisista 
asiakaspalvelutehtävistä, jo-
ten pudasjärviset ovat tulleet 
hyvin tutuIksi. Aikaisemmin 
hän on kouluttautunut kau-
palliselle alalle. Aikaisem-
min hankitut taidot tulevat 
hyvään käyttöön, sillä joka 
arkipäivä auki olevassa toi-
mistossa asiakkaita pääsee 
tapamaan helposti. Pudas-
järven Isännöinti Oy:n pal-
veluihin kuuluu kokonais-
valtainen isännöinti, johon ei 
kuulu pelkästään kirjanpito, 
vaan se käsittää kiinteistön 
ylläpidon ja korjausten ajalli-
sen suunnittelun sekä toteu-
tusten esittelyn yhtiökokouk-

sille. Tällöin yhtiön osakkeen 
omistajien omaisuuden arvo 
säilyy tai voi joka nousta.

Niskasaaren opiskelema 
isännöinnin ammattitutkinto 
kestää reilun vuoden ja op-
pisopimuskoulutus räätälöi-
dään aina henkilökohtaisesti, 
jotta sekä opiskelija että työn-
antaja hyötyvät työsuhtees-
ta. Niskasaaren sopimuksen 
järjestelyistä vastaa Oulun 
seudun ammattiopiston Ai-
kuis- ja työpaikkakoulutus-
yksikkö. Oppisopimuskoulu-
tus antaa työnantajalle myös 
mahdollisuuden kouluttaa jo 
olemassa olevia työntekijöi-
tä tai vaikkapa saada tuetusti 
palkattua työvoimaa, vieläpä 
siten, että työntekijää jatku-
vasti koulutetaan yrityksen 
tarpeisiin.

Uusi oppisopimustyön-
tekijä hyötyy saamalla jal-
kansa työelämän oven vä-
liin ja samalla kärpäslätkän 
heilautuksella itselleen kou-
lutuksen, joka kehittää am-
mattitaitoa, mikä on luonnol-
lisesti hyödyksi työnteossa 
sekä myöhemmin tulevissa 
työnhakuprosesseissa.
(jk&s-lt)

Eeva-Liisa Niskasaari on 
nyt Pudasjärven Isännöin-
ti Oy:ssä töissä oppisopi-
muksella.

edustajan työni hoidan tun-
nollisesti. Sipilän tuoli ei tule 
olemaan tyhjänä, jos valoku-
vaajat hakisivat sitä kuvaus-
kohteeksi. 

Sipilä kertoi asettaneensa 
tavoitteeksi Keskustan nou-
semisen suurimmaksi puo-
lueeksi. Samalla hän kertoi 
ratkaisustaan, että ei ole käy-

tettävissä varapuheenjohta-
jaksi, jos ei tulisi valituksi yk-
köspuheenjohtajaksi. 

-Ehdolla on seitsemän hy-
vää ehdokasta. Heidän kuvi-
oitaan en halua sekoittaa ja 
olen sen jo heille kertonut, to-
tesi Sipilä. (ht)

Puheenjohtajaehdokas Sipilä
vieraili vappuna

Viikonloppuna pidetään 
kaksi päivää kestävät Maas-
tojuoksun Suomenmesta-
ruus-kilpailut, joihin odo-
tetaan tuhatta juoksijaa. 
Jyrkkäkosken huvi- ja lii-
kuntakeskuksessa pidettä-
vä kisa on Suomen Urheilu-
liiton myöntämä. Edellisen 
kerran Pudasjärven Urheili-
jat järjesti samat kisat vuon-
na 1994.

Tällä kertaa kisat pidetään 
kaksipäiväisinä, lauantaina 
juoksevat juniorit sekä vete-
raanit ja sunnuntaina kisa-
taan aikuisten suomenmes-
taruuksista. Paikalle saapuu 
myös yleisradion urheilutoi-
mitus tekemään puolentois-
ta tunnin tv-lähetystä.

Kisajärjestäjillä oli kiirei-
nen kuukausi takana kun 
kaikki palaset oli loksahdet-
tava kohdalle ennen varsi-
naista h-hetkeä. Kilpailu-
organisaatiossa on mukana 
reilut 250 toimitsijaa. Sm-

SM-maastot viikonloppuna
maastot ovat tänä vuonna 
suurin voimainkoitos Pu-
dasjärven Urheilijoille.

Seuralla on kokemus-
ta vuosien saatossa myös 
muista SM-tason tapahtu-
mista. Nykyään seura jär-
jestää myös erilaisia lii-
kuntamatkailutapahtumia: 
helmikuussa pidettiin Um-
pihankihiihdon MM-kilpai-
lut 15. kerran ja heinäkuus-
sa järjestetään yhdeksännen 
kerran kesäpilikin MM-kil-
pailut. Suuri kiitos tapahtu-
mien, myös SM-maastojen 
järjestymisestä kuuluu aktii-
viselle talkoo väelle.

Kisa-alueena toimivan 
Jyrkkäkosken Huvi- ja lii-
kuntakeskuksen monet 
tuntevat parin kymmenen 
vuoden takaa pohjoisen par-
haana tanssipaikkana. Kiso-
jen aikana huvikeskus toi-
mii erilaisena ympäristönä, 
mutta heti kisojen jälkeen al-
kaa tanssi- ja huvitoiminnan 

kehittäminen ja Jyrkkäkos-
ki avaa lavakautensa jälleen 
kesäkuun puolivälissä.

- Tänään keskiviikkona 
9.5. kokoontuvat kaikki toi-
mitsijat Jyrkkäkosken huvi-
keskukseen noutamaan kiso-
jen viralliset toimitsija-asut 
klo 17 alkaen. Samassa yhte-
ydessä pidetään isot talkoot 
ja viime hetken kokoukset, 
muistuttaa Marko Koivula

Kisaorganisaatio testa-
si koneistoaan viime viikon-
loppuna PM-maastojen aika-
na. Niistä tulokset toisaalla 
lehdessämme.

Marko Koivula
_MG_2855 Heikki Heik-

kilä, Seppo Sammelvuo ja 
Seppo Kukka maisemoimas-
sa Maastojuoksukisa-aluetta 
talkoovoimin. "Jälleen yksi 
kulttuuriteko leijonilta Pu-
dasjärvelle" sanoi Sammel-
vuo työn tuoksinnassa.

LC Pudasjärven pojat maisemointihommissa.
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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 13.5.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoi-
minen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Luonnossa -Paula Jakunahon valokuvanäyttely Syötteen Luontokeskuk-
sessa 1.5.-29.6.
Kevätnäyttely. Kansalaisopiston lasten ja nuorten kuvataideryhmien 
kevätnäyttely 7.5.-29.5. Pudikissa. Avoinna ma-ke klo 15-20, to-pe sulj., 
la-su klo 14-17.
Kurenkosken tanssit: 12.5 Jore Siltala, 18.5 Chanel Four, 19.5 Naseva,  
26.5 Harri & Coronet, 2.6 Pohjois-Suomen karaoke-kilpailut.
Tyttöjen ja naisten jalkapallo Rimmin kentällä. Ma 14.5. klo 17.30-
19.00. Ma 21.5. klo 17.30-19. 00. Ma 28.5. klo 17.30-19.00. Ma 4.6. klo 
17.30-19.00... jatkuu maanantaisin heinäkuun loppuun ma 30.7. asti. Osallis-
tujille maksuton. Sopii aloittelijoille. 
Möykkälässä tanssit Puhoksella. La 19.5. klo 21 es. Tukkijätkät. La 26.5. klo 
21 es. Siluetti&Miia Mäkelä.
SM-maastot alkaa la 12.5. klo 8.00 alken ja loppuu su 13.5. klo 17. Pudas-
järven 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.
Zumba: sunnuntaina Kurenalankoululla su 20.5. klo 18-20
HIPPO- suunnistuskoulu jatkuu Lakarin koululla ti15.5.2012 klo 18.00. 
Mukaan kaikki suunnistuksesta kiinnostuneet 7-12- vuotiaat: Ohjaajina 
Mikko Raappana ja Kirsi Alahäivälä. Tervetuloa.
Sota-ajan lauluja ti 15.5. klo 18 Salikissa Lukiontie 4.
Karhunveistoviikko Livon koululla alkaa ke 16.5. loppuu la 19.5.
Tanssit Ruostehovilla Livolla pe 18.5. alkaen klo 21. Esiintyy Tiina Pitkänen. 
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä ti 22.5. klo 
19.00. Mukana luennnoitsija jätevesineuvonnasta Oulun ProAgriasta.
Kurenalan halkijuoksu ke 23.5. klo 19. ks www.pudasjarvi.fi/tapahtumat/
Keväthummaus. Kehitysvammaisten tanssit Jyrkkäkoskella to 24.5. 
alkaen klo 17.00. Soittaa Tanssiyhtye Naseva.  Myös vuoden 2011 karaoke-
kuningas Teemu esiintyy. Ilmoit. 10.5. mennessä irja.korhonen(at)oulunkaa-
ri.com. Tansseihin tervetulleita kaikki lähiseudun kehitysvammaiset.

Laulu äidille
1.

Tänne kauas Pohjolahan ehtii,
kevät kaunis, puut jo silmujaan,
aukovat ja koht´ on niissä lehti,

aurinkoinen valaa valoaan,
häipyy hanget, sulaa routa jään,

juhla-aika armas ennättää.
Seutu karu tää, pohjoisen korvet 

nää,
on synnyinseutuni kallis.

 
2.

Sinä äiti hoitelit mua lasna,
hellästi ain´ vaalit vartioit,

sua kiitän hoidost’ antamastas,
minkä äiti sinä mulle soit.

Maja harmaa keskell’ korven on,
mulle rakkain paikka alla auringon.
Seutu karu tää, pohjoisen korvet 

nää,
on synnyinseutuni kallis.

3.
Erämaat  on autioita korven,
elinehdot ankarat on meill’.

Täällä korpi kolkkona vain huokuu,
halla jäinen soitten syväntein.

Sinä äiti mua kasvatit,
köyhyydess’ ja puutteess’ kaikki 

uhrasit.
Herra hyvän työs, palkitkohon 

myös,
nyt sulle kiitosta laulan. 

Sanoittaja tuntematon, sävel: Viirit 
liehuu, venhot vettä vierii..

Perjantai 11.5.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

PUBISSA KARAOKE

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme

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

auki 24-04Wintti
Lippu 4€

sis. ep.

Lauantai 12.5.
JORE SILTALA

PUBISSA KARAOKE

Tervetuloa viihtymään

18.5. Chanel Four  
19.5. Naseva
20.5. Päivätanssit Kati Poijulan tahtiin
26.5. Harri & Coronet 
2.6. Pohjois-Suomen karaoke-kilpailut

TULOSSA

Lippu 2€ sis. ep.

Lippu 10€ sis. ep.

Lauantaina 12.5. Kurenkos-
ken illan esiintyjänä näh-
dään Jore Siltala, joka on  
tullut tunnetuksi koko Suo-
mea kiertäneen tanssiorkes-
terin Ässät jäsenenä, vuo-
desta 1978. Haukiputaalta 
kotoisin oleva mies jätti or-
kesterin viime vuoden tapa-
ninpäivänä auttaakseen vai-
moaan Jaana Siltalaa hänen 
yrityksensä kanssa.

Leipänsä Jore hankkii 
työskentelemällä toimini-
mellä Silturecords, jonka tii-
moilta hän myy omaa oh-
jelmaansa, tuottaa levyjä ja 
pyörittää studiota, joka si-
jaitsee hänen kotinsa pihara-
kennuksessa.

- Viime syksynä kokeiltiin 
jo kuinka hyvin saan lähialu-
eelta soolokeikkoja, ja hyvin-
hän ne onnistuivat, joten us-

Jore siltala esiintyy
soolona Kurenkoskessa

kalsin jättää yhtyeen ja nyt 
ei sitten tarvitse lähteä pit-
kiksi ajoiksi kiertämään ym-
päri Suomea ja maailmaa, 
vaan voi keskittyä perhee-
seen sekä yritystoimintaan, 
kertoo Jore.

Soolokeikkojen lisäk-
si Jore on tehnyt omaa sekä 
tuottanut musiikkia muille-
kin. Tämän vuoden puolella 
Jore on tehnyt keväällä jul-
kaistun sinkun Olet Pois, jo-
hon sanat kirjoitti Reijo Päk-
kilä.

Yksi viimeisimmistä isois-
ta äänityksistä on pitkäsoitto 
viime keväältä. Purkkiin saa-
tiin countryhenkinen Polte 
Veressä -cd. Tampereella il-
mestyvän Aamulehden Va-
lo-liite oli valinnut Jore Sil-
talan vuoden miesartistiksi, 
sillä Polte veressä –albumil-

la hän oli to-
distanut, että 
rouhean mie-
hekkäälle is-
kelmä-äänelle 
on aina kysyn-
tää.

11-vuoti-
aana kontra-
basson soit-
tamisesta 
musiikkiuransa 
aloittanut Jore 
Siltala ryh-
tyi heti täysi-
ikäistyttyään 
päätoimiseksi ravintolamuu-
sikoksi. Viisi vuotta myö-
hemmin hän perusti veljien-
sä kanssa Ässät orkesterin, 
jonka siivittämänä hän pääsi 
kiertämään Suomen lisäksi 
maailmaa. Yhtye on käynyt 
esiintymässä kahdesti Ka-

nadan 
Vancouverin Suomi-seuras-
sa, kahdesti Playa Del Ing-
lesissä Cran Canarialla sekä 
Etelä-Ruotsissa Göteborgis-
sa.

Jenny kärki

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 

puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

Äitienpäivälahjaksi hemmottelua:

 3 x puolihieronta (45 min) 90€

SYÖTE - SUOMEN ETELÄISIN TUNTURIALUE

Äiti enpäivälounas 
Hotelli Pikku-Syött eellä

13.5.2012 klo 11-15
Vihersalaatti, Feta-oliivisalaatti, Sienisalaatti

Katkarapu-parsasalaatti, Graavattu lohi
~~~~~

Kermainen  savuporokeitto
~~~~~

Höyrytetty kylmäsavulohi-kuharulla
Broilerin rintafi lee, Perunakroketti, Yrttiriisiä

~~~~~
Vadelmakakku, kahvi/tee

~~~~~
Noutopöydän hintaan kuuluu leivät sekä kotijuomat

Hinnat: 14€ /hlö, 7€/lapset alle 12 vuotta

www.pikkusyote.fi
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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

JAALANGAN VESIOSUUSKUNNAN

VUOSIKOKOUS
Paukkerinharjun kylätalolla

su 20.5.2012 klo 12.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Kalliosuon vesiosuuskunnan
vuosikokous

hirvimajalla su 20.5. klo 12.
Esillä sääntömääräisen asiat
ja toimihenkilöiden valinta.

Sihteeri

Lähtö to 24.5. klo 9 linja-autoasemalta.

Ilmoittautuminen 16.5. mennessä
Teuvo Törmänen puh. 040 715 0413

Linja-autoretki veteraanien
Rosvopaistitapahtumaan 

Kajaaniin

OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO
PUDASJÄRVEN YKSIKKÖ
JYRKKÄKOSKENTIE 18 A, 93100 PUDASJÄRVI
PUHELIN 010 27 21085 
WWW.OSAO.FI
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Leikkuupuimuri Sampo Rosenlew 500 vm. 1979. Leikkuu-
puimuri myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla, jossa 
se on myyntihetkellä. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä 
tehdyt tarjoukset. Leikkuupuimuri on nähtävissä sopimuksen 
mukaan osoitteessa Jyrkkäkoskentie 18 A. Lisätiedot arkisin 
klo 8.00-16.00 Tapio Ojala p. 010 27 23777 tai sähköpostilla 
tapio.ojala@osao.fi

Sitovat kirjalliset tarjoukset tulee palauttaa 
25.5.2012 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: 
Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärven yksikkö, 
Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi.

Kuoreen on merkittävä ehdottomasti tunnus ”puimuritarjous”.

Myydään tarjousten perusteella

TYÖKESKUKSEN TAIDEPIIRIIN NÄYTTELY KIRJASTOSSA
2.-31.5.2012

OHJAAJANA KRISTIINA SALMI KANSALAISOPISTOSTA
***

SIIRI MAGGA-MIETTUSEN
NUKKETEATTERIESITYS

PUDASJÄRVEN KIRJASTOSSA 
PE 11.5. KLO 10.00

SUOSITELLAAN YLI 5-VUOTIAILLE
VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA!

Pudasjärvi-lehden 
toimitus 

toivottaa oikein m
ahtavaa 

Äitienpäivää kaikil
le

Äideille!

YRITYSTOIMINNAN TUET -INFO
HYPYT - Hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi ja Elinvoimaa ja menestystä 
maaseudulle -hankkeet järjestävät infotilaisuuden toimintaansa kehittäville 
yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille
torstaina 24.5.2012 klo 10-12 Pudasjärvellä, Puikkari, Varsitie 7

HYPYT -hankkeen käynnissä ja suunnitteilla olevat toimenpiteet sekä hankkeen 
toteuttaminen Pudasjärvellä, projektipäällikkö Leila Junttila

Maaseudun yritystuet ja niiden hakeminen, yritysneuvoja Jukka Koutaniemi

Ennakkoilmoittautuminen ja erityisruokavaliot ma 21.5. mennessä ProAgria Oulu, 
08 316 8611 tai anne.kipina@proagria.fi
Lisätietoja: Leila Junttila, 040 514 1365, leila.junttila@maajakotitalousnaiset.fi tai 
www.proagriaoulu.fi/hypyt. Jukka Koutaniemi, 045 6578 704, jukka.koutaniemi@
proagria.fi tai www.proagriaoulu.fi/masva2.

    Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Asemakaavan muutos koskee Kurenalan eteläisen osan asema-
kaavan korttelia 58 ja sitä ympäröivää Paavalinpuistoa. Kaavoi-
tettava alue sijaitsee Puistotiellä. Kaavamuutoksen tavoitteena 
on rakentaa alueelle päiväkoti.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 9.5. - 11.6.2012.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa, osite Puistotie 
2, sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Nähtävänäolon aikana on 
osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus tehdä kaavaehdotuk-
sesta muistutus kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, 
kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpos-
tilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 8.5.2012  
Kaupunginhallitus

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

Ape Nieminen kutsuu
ystäviä ja tuttuja 

50	v	merkkipäiväkahveille	
keskiviikkona 16.5 klo 16 alkaen

seurakuntakodille alkaen kahvitarjoilulla.

Klo 17 ohjelmallinen tilaisuus, jossa esiintyy
paikallisia taiteilijoita:

Aimo Pietilä, Eero Räisänen, Alpo Laakkonen, Igor Ibatov, 
Diana Rotenko, Franscel Mountsounou Anna ja Miika 

Polso, Kari Tykkyläinen ym. 

Klo 18 Apen konsertti sekä valokuvaesitys

Klo 19 kaikille avoin ehtoolliskirkko, toimittaa
Jaakko Sääskilahti, musiikki Keijo Piirainen.

Mahdolliset muistamiset avustustyöhön
Kesseli ry:n tilille FI33 5360 0420 0467 01.

Teuvo Kalliola on 10.5. merkkipäivänään matkoilla. 
Jos kuitenkin joku haluaa muistaa merkkipäivänä, 

niin muistamiset voi osoittaa avustustyöhön
Kesseli ry:n tilille FI33 5360 0420 0467 01

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)
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Avoinna viikonloppuna:
La pub 12-04, yökerho 23-04

Su klo 12-18

Ravintolan molemmat puolet avoinna:

Pub klo 20 alkaen ja

ohjelmaravintolan puoli klo 23 alkaen.

Avoinna arkisin toistaiseksi ma-pe 14-21.
Myöhemmin aukioloajat täsmentyvät.

Tulossa 25.5.

Pudasjärven oma bändi Woyzeck 

virallisen Rocklavan avajaisissa!

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

Käyttövesi- ja lämmitysputkisto
remontit laadukkaalla Uponor
komposiittijärjestelmällä.

Korkealaatuiset suomalaisiin
olosuhteisiin suunnitellut
Jäspi puukattilat ja varaajat
myös asennettuna

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt ammattitaidolla

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


