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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pikku-Paavalin 
päiväkodissa 

Muumi-projekti s. 3

Onnistuneet SM-kisat 
Iso-Syötteellä s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 25.4.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Valloittavaan vappuun 
kuuluvat nakit ja lihapyörykät
Poronakki 240 g 2 pkt 5,00 10,42 kg

Herkkunakki 240 g 
3 pkt 5,00 6,94 kg

Krakovannakki 185 g 2,30 12,43 kg

Kartanon napakatnakit 500g 
2,99 kpl 5,98 kg

Chorizonakki 250 g 2,95 11,80 kg

Minipyörykät 250 g tai 
Lihaisat pyörykät 350 g 

2 rasiaa 5,00 7,14 - 10,00 kg 

Cocktailpyörykät 1 kg 9,90

PALVELLEMME VAPPUNA
TIISTAI  30.4.   9-18
KESKIVIIKKO  1.5.    10-19

Herkkuja grilliin
Herkkugrillimakkara 1,5 kg 

6,90 pkt 4,60 kg 

Juustoinen Porogrillimakkara 
400g 2 pkt 5,90 7,38 kg 

Pororyynäri 400g 
2,49 pkt 6,23 kg

Pikkumusta 400g tai Juusto -
ryynäri 400g 2,49 pkt 6,23 kg  

Grillikylki kuivamaustettu 
n. 1 kg 6,95 kg

Porsaan Grillipihvi 
marinoitu n. 1 kg 5,95 kg

Porsaan Filepihvi kuivamaustettu ja 
naturel 300g 2 rasiaa 6,90 11,50 kg

Vappubrunssin 
täydentää mainiosti

Läminsavupekoni 
1,5 kg 14,90 9,93 kg

Kokonaiset etikka-
kurkut 1550 g/850 g 

4,95 prk 5,82 kg 

Muikut tomaatti kastik-
keessa ja Savu muikut 
210 g 5,50 kpl 26,19 kg

Paahdettu sipuli 500 g 
2,99 5,98 kg

Kylmäsavustettu poronpaistileike 
100 g 3 kpl 20,00 66,67 kg 
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TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

ROMUT 
RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

Pudasjärvi-lehti ilmestyy to 2.5. 
Aineistot toimitukseen toimitus@vkkmedia.fi 

ma 29.4. vedostettavat ilmoitukset klo 10 mennessä, 
valmiit ilmoitukset viimeistään klo 14 mennessä.
Lehti painetaan vapun vuoksi jo tiistaina ja 

lehti on netissä luettavana tiistai illalla!

PUDASJÄRVI -lehti

KEVÄTMARKKINAT
KAO Kuusamossa la 11.5. klo 10-14.
Kainuun ammattiopisto, Apajatie 1, 93600 Kuusamo

Varaa oma myyntipaikkasi:
virpi.raatesalmi@kao.fi   044 497 5048, 
ritva.oikarinen@kao.fi    044 497 5037.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 15.5., ke 22.5. ja ke 5.6.

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

kaupan päälle
POLAROIDUT AURINKOLASIT 

tai  TOISET SILMÄLASIT

Tarjous voimassa kun ostat normaalihintaiset kehykset ja linssit. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin!

Suojaa silmäsi 
kevätauringolta, 

uudet aurinkolasi-
mallistot 

saapuneet!

Silmälasien ostajalle samoilla voimakkuuksilla

HUOM! liike auki vappuviikolla Ma 29.4. klo 9-17 ja 
To 2.5. klo 9-17. Liike suljettuna Ti 30.4.- Ke 1.5. sekä Pe 3.5.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

LETKU GARDENA 
CLASSIC 13MM 20M 

SETTI 18005-20
Puutarhaletkusarja sisältää seinätelineen, 
20 metriä 13 mm:n (1/2”) letkua, kaikki tar-

LETKUVAUNU GARDENA 
AQUAROLL S

Tukevassa letkuvau-
nussa on säädettävä 
teleskooppiaisa. 
Letku on helppo kelata 
suuren kammen avulla. 
Vino letkuliitin estää 
letkun taittumisen. 
Sisältää 20 m 
Classic-letkua, 
ruiskusuut-
timen ja 
liittimet.

2995
/ setti

Tarjoukset voimassa 4.5.2019 asti.
ERÄ 

SIEMENPERUNOITA!
3995

/ setti

vittavat Original 
GARDENA -jär-
jestelmän liittimet 
sekä säädettävän 
ruiskusuuttimen. 
Paineenkestävä 
letku säilyttää 
muotonsa 
(paineenkesto 
22 bar).

Hauskaa Vappua!

VUOKRATTAVANA KOLMIO 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

lyhyemmäksi aikaa kalustettuna.
Tiedustelut: p. 050 501 9090.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 28.4. kello 10, toimittaa Ari 
Kokkonen, saarnaa rovasti Leila Ikonen, kanttorina Keijo 
Piirainen, Vox Margarita-kuoro avustaa. Messu on katsotta-
vissa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 
Naistenpäivät.

OlenNainen, naistenpäivä seurakuntakodissa su 28.4. kel-
lo 10-16. Jumalanpalvelus klo 10, muu ohjelma alkaa juma-
lanpalveluksen jälkeen. Vieraina evankelista Anne Pohtamo-
Hietanen ja Aino Viitanen Suomen Raamattuopistosta.  

Seppeleenlasku Riekinkankaan sankarihaudalla kansal-
lisena veteraanipäivänä la 27.4. kello 10.

Yhteisvastuusauvakävelyilta ma 29.4. kello 17-20.30. 
Kierrämme Kurenalla Yhteisvastuukeräyslippaiden kanssa 
muutaman keräämättömän alueen sauvakävellen tai ilman 
sauvoja kävellen. Lähtö seurakuntakodilta kello 17-17.30. 
Tule ja ota kaverisikin mukaan. Kierroksen päätteeksi tee-
tarjoilu. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Marko Väyrynen  
0400 866 480 tai marko.vayrynen@evl.fi

Pärjänsuon kyläilta Hirvihallilla pe 3.5. kello 18, mukana 
seurakunnan työntekijöitä.

Kuorot: kirkkokuoro to 2.5. kello 18, Sarakylän kappeli-
kuoro to 2.5. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 29.4. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12. 

Omaishoitajat ja diabeetikot seurakuntakodin rippikoulu-
salissa ma 29.4. kello 13.

Perhekerho iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 29.4. 
kello 17-19.

Lapsiparkki seuraavan kerran pe 26.4. kello 9.30-12. Il-
moittautumiset lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arki-
päivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Il-
vo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217. 

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jot-
ka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2019. Työaika ajoit-
tuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja 
lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. Hakemukset 30.4. men-
nessä  sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse 08 
882 3100 (kello 9-15)

Siioninvirsiseurat pe 26.4.2019 kello 18 Raili Kinnusella, 
Kotolantie 8 B 8.

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Jaakko 
Jurmulla pe 26.4. kello 19 ja lauluseurat Heidi Mannisella 
su 28.4. kello 19.  Seurat Merja ja Heikki Putulalla Jaurak-
kajärvellä la 27.4. kello 19 (Eero Illikainen, Jukka Jaakko-
la). Seurat Kurenalan ry:llä su 28.4. kello 16 (Heikki Pöyhtä-
ri, Paavo Tahkola). 

Kastettu: Joosua Benjamin Mattila.

Haudattu: Siiri Amali Kokko 91 v, Jenni Matilda Puurunen 
83 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Siiri Amali
KOKKO
o.s. Manninen
s. 4.8.1927 Pudasjärvi
k. 29.3.2019 Pudasjärvi

Käy enkeli vierelläs taivaanrantaan,
on kulkusi kevyttä, jalkasi kantaa.
Ei kipua tunne taivaantiellä,
monet on rakkaat vastassa siellä.
Muistissa elät keskellämme,
säilyt aina sydämissämme.

Rakkaudella muistaen
Ritva
Jukka, Antti ja Nina
Raija ja Timo
Aku-Erkki ja Maria
sisar perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 20.4.2019 läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos kaikille Siiriä hoitaneille.

Meille kaikille niin rakas

Pauli Eelis
VUORMA
s. 14.6.1922 Pudasjärvellä
Enkelit noutivat taivaan kotiin
28.3.2019

Kiittäen ja ikävöiden
puoliso Maila
Helena
Anna-Lea ja Aapo
Mirjami ja Mark
Taimi
Torsti ja Leena
Tapio ja Seija
Tarmo ja Minna
Markus ja Marjo
lastenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Hymni soi holvissa hiljaa,
tummana kaipuuta soi.
Aika on korjannut viljaa,
sarka jo kynnetty on.

Rakas Pauli-isämme on siunattu läheisten ja 
ystävien läsnä ollessa. Lämmin kiitos kaikille osanotosta.

Jos meillä  on silmät katsoa, voimme löy-
tää ihmeen. Olemme juuri hiljentyneet 
kristikunnan suurimman juhlan pääsiäis-
mysteerin edessä. Arkiseen olemassa-
oloon kätkeytyy uskon suurin mystee-
ri: Jumalan läsnäolo. Siitä syntyy kokemus 
elämän merkityksellisyydestä. Samaan ai-
kaan saamme kokea kevään tulon, vesi 
ryöppyää ränneistä, jää hellittää otteensa 
ja kinokset sulat. Nyt ikkunasta näkyvää 
maisemaa ei tahtoisi uskoa samaksi, joka 
sieltä näkyi vielä pari kuukautta sitten. 

Uskon ja kevään mysteereissä on jo-
tain samaa. Mysteeri tulee itse meidän 
luoksemme, tekee sen uudestaan ja uu-
destaan. Se herättää sydämemme het-
keksi unestaan – aivan kuin jokin kauan 
sitten unohdettu koskettaisi meitä. Se pal-
jastaa meille jotain äärimmäisen kaunis-
ta  jääden itse kuitenkin olemukseltaan 
kätkeytyneeksi. Uskon mysteerin ydin on 
Jeesus Kristus. Mies, joka kuoli ristiinnau-

littuna noin 2000 vuotta sitten. Hän sa-
noo olevansa läsnä omassa ruumiissaan ja 
veressään, jotka me nautimme ehtoollisel-
la hänen muistokseen. Mutta on hän läs-
nä muuallakin.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus il-
mestyi Magdalan Marialle sekä opetuslap-
sille. Nämä eivät aluksi tunnistaneet häntä. 
Meidän kohdallamme voi olla samoin. Kai-
paamme uskonnollista kokemusta, joka 
selittäisi meille olemisemme merkityk-
sen. Tällaisen kokemuksen oletamme en-
sisijaisesti yliluonnolliseksi kokemuksek-
si. Useimmille tällaista kokemusta ei tule 
koskaan. Eikä tarvitse tullakaan, koska us-
konnollinen kokemus löytyy paljon lähem-
pää. Se on koko ajan läsnä. Meidän ajatuk-
semme vain ovat jossain muualla.

Uskonnollinen kokemus ilmenee usein 
eräänlaisena onnellisuutena. Tämä onnel-
lisuus nousee siitä, että ihminen uskal-
taa tyytyä osaansa ja elämäänsä sellaisena 

kuin se on. Uskallus tähän saattaa nousta 
siitä, että sydän tunnistaa kaikkialla läsnä 
olevan kauneuden. Se myös vakuuttaa vai-
keidenkin asioiden merkityksellisyydes-
tä. Näitä merkityksiä ihminen ei voi tietää 
ennalta, mutta hän voi kokea merkityksen 
antajan läsnäolon. 

Jumalan läsnäolo antaa ihmiselle rau-
han, jota ei ansaita, vaan joka on koko 
olemisemme perustus. Jumala on kaik-
keen kohtaamaamme kätkeytyvä hyvyys 
ja kauneus, joka jää meiltä arjessa usein 
huomaamatta. Hän on kaikki se, jonka 
saamme lahjaksi pyytämättä, mutta jon-
ka ohitamme arvottomana. Tällainen ko-
kemus esiintyy yleensä arjessa, mutta se 
ei ole vähääkään arkinen. Se pikemminkin 
avaa jokaisen asian ja hetken 
arvon paljastamalla niiden lo-
puttoman syvyyden.

Sirkku Fali 

Arjen ihmeitä

Kiitämme lämpimästi kaikkia teitä,
jotka kunnioititte rakkaamme

Jenni Matilda PUURUSEN
muistoa ja otitte osaa suruumme.

Lämmin kiitos kaikille Jenniä hoitaneille.
Omaiset

Niin ilosta kuin 
surusta

ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 
P. 0400 385 281 

Jorma Siliämaa pyysi Saini Kaukon kokoamaan palmusun-
nuntaiksi pääsiäisaiheisen kimpun. Samalla Jorma osti 
myös maljakon. 

AarreArkussa 
yksi-vuotissynttäripäivä 
Matkahuoltopalveluja tar-
joava sekä askartelutarvik-
keita, lahjatavaroita, toimis-
totarvikkeita ja leluja myyvä 
AarreArkku on toiminut ny-
kyisen yrittäjän Saini Kau-
kon vetämänä vuoden, jon-
ka merkeissä yrittäjä tarjosi 
lauantaina 13.4. asiakkail-
le yksi-vuotissynttärikah-
vit. Juhlapäivän ohjelmassa 
oli myös arvontaa ja lapsille 
kasvomaalausta. Pudasjär-
veläissyntyinen Saini Kauk-
ko osti yrityksen siskoksilta 
Heli Kemppaiselta ja Rei-
ja Jokikokolta, jotka ehti-
vät olla yrittäjinä kahdeksan 
vuotta. AarreArkku toimii 
S-marketin kiinteistössä. 

Jäälistä Pudasjärvel-
lä yrittäjänä toimiva Saini 
Kaukko vetää yritystä yk-
sin. Juhlapäivänä olivat aut-
tamassa perheen kolme ai-
kuista tytärtä Essi, Nette ja 
Jatta sekä isä ja aviomieskin 
Mika oli paikalla asiakkai-
ta jututtamassa. Tampereel-
la asuva neljäs tytär Tiia ei 
päässyt paikalle. 

-Monipuolisesta pal-
velu- ja tavaravalikoimas-
ta askartelutarvikkeet ovat 
nousseet suosituimmaksi, 
kertoi Kaukko keskellä juh-
lapäivän toimintaa. Liike on 
avoinna arkisin kello 10-18 
ja lauantaisin 10-14.  HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA TO-TI 25.-30.4. ELLEI TOISIN MAINITA

SAARIOINEN 
KULTA- JA PIPPURISARJAN  
KOKOLIHALEIKKELEET 150-200 G,

HERKKU- JA KASVIS- 
PYÖRYKÄT 200-300 G JA

ISO KEBAKKO
400 G (6,25-16,67/KG)

5.-

RS

199
NIPPU

 
VIHREÄ PARSA
500 G (3,98/KG) 
UNKARI/ESPANJA

359
PKT

Parasta
VAPPUA

-5-43%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman korttia 2,65-4,39 kpl (10,30-21,00/kg)

2
KPL

ATRIA   
TAKUUMUREA NAUDAN 
ULKOFILEE JA ENTRECOTE
PALANA

1995
KG

-14%
PLUSSA-KORTILLA

PALVELEMME VAPPUNA
ke 1.5 klo 10 - 21 

Tervetuloa! 
Hyvää vappua!

RS

390
KIMPPU

490
KIMPPU

REILUN KAUPAN 
RUUSU
7 KPL, KENIA

099

REILUN KAUPAN 
TERTTUNEILIKKA
KENIA

 
MINILUUMU-
TOMAATTI
250 G (3,96/KG) ESPANJA/MAROKKO

ATRIA PERHETILAN 
KANAN OHUET  
FILEELEIKKEET
480-600 G 
(8,32-10,40/KG) 

499
Ilman korttia 4,19 pkt (12,70-14,96/kg)

HK MAAKARIT 
RAAKAMAKKARAT
280 G TAI CHEF’S SPECIAL

GRILLIMAKKARAT
280-330 G (10,88-12,82/KG)

CALINDA 
MANSIKKA
900 G (5,54/KG) ESPANJA

499
LTK

VIP 
SIMA
1,5 L (SIS. PANTIN 0,40)

219
PLO

TAIVALKOSKEN LEIPOMO 
SOKERIMUNKKI

039
KPL

APPELSIINI-
TUOREMEHUPURISTIN!

Asiakkaidemme 
toiveesta! 

Nyt uutta Hedelmä-
osastollamme! 

299
PLO 499

PLO

0,5 L PULLO 1 L PULLO

Pikku-Paavalin päiväkodis-
sa toteutettiin suuri Muu-
mi-projekti, joka käynnis-
tyi lasten toiveiden pohjalta 
tammikuussa. Aluksi Har-
maahukkien ryhmässä vie-
raili Haisuli. Sen jälkeen 
lapset saivat tehdä oman 
Haisuli-hahmon. Lapset in-
nostuivat hahmon tekemi-

sestä niin paljon, että hahmot 
päätettiin äänestää. Jokai-
nen lapsi sai äänestää suo-
sikkihahmoaan, joiden työs-
täminen päätettiin toteuttaa 
äänestysjärjestyksessä eni-
ten äänestetystä hahmos-
ta vähiten ääniä saaneeseen 
hahmoon saakka. Hahmoja 
työstettiin erilaisin menetel-

Pikku-Paavalin päiväkodissa Muumi-projekti
min; askartelemalla, ompe-
lemalla jne. Hahmojen työs-
tämisen lomassa teimme 
kaikki yhdessä myös Muu-
milaivaa; Merenhuisketta. 
Sen mahdollistivat vanhem-
milta ja eri kaupoista saadut 
materiaalit (K-Supermarket, 
S-Market, Huonekaluliike 
Heikkilä Oy ja Koskitrakto-

ri Oy:n verhoomo). Laivasta 
tuli aivan upea kokonaisuus. 
Lapset saivat nukkua päivä-
unetkin Merenhuiskeessa. 

Projektin laajetessa työs-
timme Muumitalon ja 
Tuutikin uimahuoneen 
laitureineen. Molemmat ra-
kennukset ovat olleet lasten 
päivittäisissä leikeissä käy-
tössä, kuten Merenhuiske-
kin. 

Muumi-projekti huipen-
tui Muumimamman let-
tukesteihin, jossa lasten 
huoltajat saivat vierailla 
Harmaahukkien ryhmässä 
lettu- ja pizzakahvilla (piz-
zat tarjosi Apetit). Samal-
la huoltajat pääsivät ihai-
lemaan lastensa tuottamaa 
upeaa projektin tuotosta. 

Projektimme onnistui 
mielestämme erittäin hy-
vin. Jokainen lapsi on omalla 
osallistumisellaan ja toimin-
nallaan mahdollistanut tä-
män hienon projektin toteu-
tumisen. Me kaikki ryhmän 
kasvattajat olemme erittäin 
tyytyväisiä projektin loppu-
tulokseen. On ollut ilo työs-
kennellä taitavien lasten 
kanssa.

Päiväkodin henkilökunta, 
kuvat Heimo TurunenYhteisesti valmistettu Muumilaiva Merenhuiske on ollut lasten suosikki ja laivassa on nu-

kuttu päiväuniakin. 

Muumiprojekti kuului Mervi Kestin Oulun yliopistossa var-
haiskasvatuksen opettajan opintoihin liittyvään päättöhar-
joitteluun. Mervi keskustelemassa Teemu Torvisen (sylissä 
Ilari 3v) ja Anuliina Sarajärven kanssa. 

Muumiprojektiin kuuluneessa lettu- ja pizzakestipäivänä 
päivähoidon ohjaaja Jaana Tuohimaa esittelemässä Heidi 
Sotkasiiralle kasvunkansiota, joka kootaan jokaiselle Pik-
ku-Paavalin päiväkodin lapselle. 
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Antero Kokko s. 14.3.1946 
Pärjänsuolla, k. 10.3.2019 
vaikean sairauden uuvut-
tamana. Hänet siunattiin 
haudan lepoon 30.3. moni-
lukuisen sukulaisten ja ys-
täväjoukon saattelemana.

Antero muistetaan läm-
minsydämisenä ihmise-
nä. Hän oli aina valmiina 
auttamaan. Antero antoi 
omaa aikaansa pyyteettö-
mästi apua tarvitseville. 
Hän oli sukuhaaransa ko-
koava voima, joka halu-
si pitää yhteyttä ja tietää, 
mitä perheenjäsenille ja 
sukulaisille kuuluu. Hän 
myös osallistui mielellään 
sukunsa yhteisiin juhliin 
ja tapahtumiin. Yksi hänen 
mielipuuhistaan oli tilan-
nevalokuvaaminen. Valo-
kuvia lähettämällä hän ha-
lusi jakaa muistorikkaita 
muistoja tapahtumista ys-
täville ja sukulaisille. 

Lastenlapset ja lasten-
lastenlapset saivat iloita 
papan hassuttelusta sekä 
moottorikelkkaretkistä 
metsään makkaranpais-
toon. 

Antero oli koko työelä-
mänsä ajan ahkera itsen-
sä kouluttaja ja uusien asi-
oiden opiskelija. Vuonna 
1961 hän muutti Ouluun, 
jossa kävi ammattikoulun 
sähkölinjan ja oli sähkö-
alan töissä kymmenkun-

ta vuotta. Välillä oli armei-
ja ja siitä ajasta alkoi myös 
yhteinen taival vaimon-
sa Pirkon kanssa. Sitten tuli 
kouluttautuminen kiinteis-
töhoitajaksi ja suoritti kyl-
mäalan kursseja. Jälleen rei-
lu vuosikymmenen työpesti 
EKA-yhtymän laitosmesta-
rina. Työnantajalla oli voi-
makasta rakennustoimin-
taa ja laajentumista, joka vei 
Anteron perheineen vuonna 
1987 Vantaalle. Pääkaupun-
kiseudulla oli monipuolis-
ta työtä voimakkaasti kas-
vavan yhtiön eri huolto- ja 
korjaustoimintojen vastuu-
henkilönä sekä vuodesta 
1990 huoltopäällikkönä, jo-
hon kuulu kiinteistöhuolto, 
lvi-, kylmä-, metallipaja- ja 
rakennustyöt. 

Vuonna 1991 pohjoi-
sen ikävä toi Kokon per-
heen takaisin Ouluun ja sa-
mana vuonna Antero aloitti 
myös AK-Huolto -yrittäjä-
nä. Remontti- ja kylmäasen-
nustöitä riitti EKA-yhtymän 
myymälöissä koko Pohjois-
Suomen alueella. Siinä sa-
malla hänet nimitettiin Kiin-
teistöhuolto Meratek Oy:n 
Pohjois-Suomen aluepääl-
liköksi. Kuitenkin Antero 
huomasi pian, että työ oli 
mielekkäämpi ja kannatta-
vampi hoitaa yrittäjänä. 

Vuonna 2003 Antero pyr-
ki vähentämään töitä, al-

koi nostamaan osa-aikaelä-
kettä ja alkoivat valmistelut 
paluumuutosta syntymä-
kuntaan Pudasjärven Ruu-
hijärvelle. Siinä samalla An-
tero suoritti kolme vuotta 
kestäneen Kylmämestari 
-tutkinnon. Kurssi oli ensim-
mäinen laatuaan Suomessa. 

Vuonna 2008 Antero myi 
yrityksen liiketoiminnot ja 
kaluston henkilökuntineen 
pudasjärveläiselle LVI -yri-
tykselle, jossa jatkoi työs-
kentelyä aina tämän vuoden 
tammikuun loppuun saak-
ka. Lisäksi hän harjoitti pie-
nimuotoista yritystoimin-
taa AK-huolto Oy:n nimissä 
sekä oli mukana myös Kyl-
mälaitepalvelu Kidex Oy:n 
toiminnassa. 

Anteron elämäntyö oli 
työntekoa, yrittämistä ja lä-
heisten sekä apua tarvitsevi-
en auttamista ja hyvinvoin-
nin huomioimista.  

Harrastustoiminta oli An-
terolla vilkasta Pudasjär-
vellä. Niistä mainittakoon 
Rotary-klubissa toiminta, 
Pelttarinseudun metsästys-
seuran pitkäaikainen pu-
heenjohtajuus, Pudasjärven 
Kokoomuksen puheenjoh-
tajuus ja siihen liittyvät eri 
luottamustehtävät, Pudas-
järven Yrittäjissä aktiivijä-
senä ja Senioriyrittäjien pu-
heenjohtajana viimeiseen 
saakka. 

Antero poismenoa voisi 
kuvailla Eino Leinon ru-

non sanoilla: 
”Pois aurinko painui, 

lankesi ilta 
jäi taivahan rannalle 

säihkyvä silta
mut kaukaa korven 
tummuvan yöstä 

soi laulu ihmisen työstä”. 

Anteroa jäivät kaipaa-
maan aviopuoliso Pirk-
ko, kolme lasta puolisoi-
neen, 14 lasten lasta ja 
kolme lapsenlapsenlasta, 
veli sekä viisi sisarta per-
heineen, täti sekä lukuisa 
joukko työ- ja yrittäjäkave-
reita sekä ystäviä eri yhte-
yksistä. 

Lähiomaiset 

Antero Kokko in memoriam

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvoston kokous 
pidettiin tiistaina 23.4. 
Kirkkoneuvosto antoi lau-
sunnot seurakuntapastorin 
virasta ja viransijaisuudes-
ta. Viranhoitaminen alkaa 
1.6. ja viransijaisuus 24.6. 
Seurakuntapastorin vir-
kaa haki määräaikaan 4.4. 
mennessä Annemari Ai-
raksinen, Maarit Fagernäs, 
Rolf Heikkinen, Heli Hän-
ninen, Pia Lehtinen, Eva-
Maria Mustonen, Mira 
Pauna, Teemu Sarkkinen 
ja Leea Vahtera. Kirkko-
neuvosto esittää tuomio-
kapitulille, että se nimittää 
virkaan Rolf Heikkisen. 
Hänen kieltäytymisensä 
varalle nimettiin järjestyk-
sessä sijalle kaksi Annema-
ri Airaksinen ja kolme Eva-
Maria Mustonen. 

Avoinna olleeseen seu-
rakuntapastorin viransijai-
suuteen ovat ilmoittaneet 
kiinnostuksensa määräai-
kaan 15.4. mennessä Esa 
Laitinen, Leea Vahtera, 
Nanne-Sofie Tirkkonen, 
Eva-Maria Mustonen, Tuo-
mo Niemelä, Rolf Heikki-
nen, Heli Hänninen ja Pia 
Lehtinen. Kirkkoneuvosto 
esittää lausunnossaan tuo-
miokapitulille, että se ni-
mittää viransijaisuuteen 
Eva-Maria Mustosen.

Molempien pastorin 
tehtävien osalta asiat ete-
nevät tuomiokapitulin 
päätettäväksi. Pappisvih-
kimystä hakevat suoritta-
vat tuomiokapitulissa or-
dinaatiokoulutuksen ja 
pappistutkinnon, jonka jäl-
keen heidät voidaan vih-
kiä papiksi. Seuraava pap-
pisvihkimys on kesäkuun 
9. päivä.

Asuntoja  
vuokrattavana
Kanttorilan asunto vapau-
tuu 1.5., kun vs. nuoriso-
työn-ohjaaja Janna Renko 
muuttaa asunnosta pois. 
Lisäksi Liepeen pappilan 
asunto vapautuu 1.6., kun 
vs. seurakuntapastori Ari 
Kokkonen muuttaa asun-
nosta pois. Kirkkoneuvos-
to valtuutti talouspäälli-
kön vuokraamaan Liepeen 
pappilan asunnon ja Kant-
torilan asunnon niiden 
vapauduttua. Asuntoja 
tarjotaan ensisijaisesti seu-
rakunnan työntekijöiden 
vuokrattavaksi. Kuitenkin 
talouspäällikkö valtuutet-
tiin vuokraamaan asun-
not työyhteisön ulkopuo-
lisellekin, jos seurakunnan 
työntekijät eivät tarvitse 
asuntoja vuokralle. Vuok-
rien määrän perusteena 
käytätetään paikkakunnan 
käypiä vuokratasoja.

Työnantajan velvoi-

te on järjestää palvelusuh-
teessa oleville henkilöil-
le työtapaturmavakuutus. 
Tapaturmavakuutuksen 
kilpailutus tehdään yleen-
sä neljän vuoden välein. 
Pudasjärven seurakun-
ta on osallistunut Poh-
jois-Suomen seurakuntien 
yhteiseen tapaturmava-
kuutusten kilpailutukseen. 
Kirkkoneuvosto hyväk-
syi LähiTapiolan työtapa-
turmavakuutustarjouksen 
5684 euroa/vuosi. Samal-
la päätettiin, että ei oteta 
työntekijöille vapaa-ajan 
tapaturmavakuutusta.

Uurna-alueen  
suunnittelu  
käynnistetään
Seurakunnan tilikauden 
2018 tulos on ylijäämäinen 
40 839 euroa ja hautainhoi-
torahasto ylijäämäinen 1 
026 euroa. Varat on siirret-
ty taseen yli-/alijäämätilil-
le. Allekirjoitettu tilinpää-
tös vuodelta 2018 on ollut 
tarkastettavana ja anta-
nut siitä tilintarkastusker-
tomuksen, jossa esitetään 
tilinpäätöksen hyväksy-
mistä ja vastuuvapauden 
myöntämistä tilivelvolli-
sille. Päätettiin esittää tilin-
päätös ja tilintarkastusker-
tomus kirkkovaltuuston 
hyväksyttäväksi.

Todettiin, että seura-
kunnan kuluvan vuoden 
käyttötalouden toiminta-
tuottojen toteuma maa-
liskuun loppuun men-
nessä on 33 prosenttia ja 
toimintakulujen toteuma 
on 24 prosenttia. Tasai-
sen kertymän mukaan to-
teutumaprosentti olisi 25 
prosenttia. Tuottoihin si-
sältyy kirkkoherran pap-
pilan myynti, jonka 69 000 
euron myyntihinnasta tu-
loutuu tuloslaskelmaan ta-
searvon ylittävä osuus 45 
502 euroa. Tuloslaskelman 
verotulokertymä maalis-
kuun loppuun mennes-
sä on noin neljä prosenttia 
pienempi kuin edellisenä 
vuonna vastaavana aika-
na. Tuomiokapitulille on 
jätetty 40 000 euron harkin-
nanvaraisen avustuksen 
hakemus. Investointiosas-
sa ollut Riekinkankaan 
hautausmaan uurna-alu-
een suunnittelu käynniste-
tään vuoden 2019 aikana ja 
toteutus vuonna 2020. Seu-
rakunnan rahoitusarvopa-
perit, rahat ja pankkisaa-
miset olivat maaliskuun 
lopussa noin 1 120 000 eu-
roa. Ne ovat samalla tasol-
la kuin viime vuonna sa-
maan aikaan. Päätettiin 
saattaa kirkkovaltuustolle 
tiedoksi talousarviototeu-
ma 31.3.2019. RR

Seurakuntapastorin 
virkaan useita 

hakijoita

Kesätyöpaikoista ajankohtaista tietoa 
Hirsikampuksella 
Hirsikampuksella järjestet-
tiin maanantaina 15.4. tee-
mapäivä nuorten ja kou-
lulaisten kesätyöpaikoista, 
joita olivat esittelemässä Pu-
dasjärven 4H-yhdistys, Pu-
dasjärven kaupunki ja Ou-
lun Seudun Leader. 

Kesäduuni 2019 -kam-
panjan kohderyhmänä ovat 
tänä vuonna pudasjärveläi-
set 2001-2004 syntyneet nuo-
ret. Kampanjan käytännön 
toteuttajana on Pudasjär-
ven 4H-yhdistys, yhteistyös-
sä Pudasjärven kaupungin, 
yksityisten, yhdistysten ja 
yritysten kanssa.  Nuori saa 
kaupungilta kesätyösetelin, 
jonka arvo on 50 euroa ja se 
on tukea työnantajalle nuo-
ren palkkaamiseksi.

Koululaisia neuvottiin 
toimimaan siten, että miettii 
ensin mikä työ kiinnostaisi 
ja kuka voisi tuolle alalle Pu-
dasjärvellä työllistää. Kah-
den viikon (60h) kesätyöstä 
nuorelle maksettava brutto-
palkka on 345 euroa ja yh-
den viikon (30h) kesätyöstä 
nuorelle maksettava brutto-
palkka on 172,50 euroa. 

4H:lla pyritään tarvittaes-
sa yhdistämään sopiva työn-
hakija ja -antaja.

Työntekijä on työsuhtees-

sa 4H-yhdistykseen, joka 
huolehtii työnantajavelvoit-
teista. Tilaaja suorittaa so-
pimuksen mukaiset maksut 
4H-yhdistykselle.

Tietoa annettiin myös 
työkokemuksen hankkimi-
sesta 4H-yrittäjänä, joita on 
Suomessa jo satoja. Pudas-
järven kaupunki tukee ke-
säyrittäjyyttä kesätukirahal-
la 350 euroa. 4H-yhdistys 
maksaa tukirahan kesäyrit-
täjälle, kun yritys on perus-
tettu ja toiminut jonkin ai-
kaa.

Yritysideaa voi värittää 
tulemalla yrityskurssille, 
jonne voi tulla ilman valmis-
ta yritysideaakin, sillä kurs-
silla pohditaan yhdessä mitä 
osaa, voiko harrastuksella 
tienata rahaa ja tarvitaanko 
nuoren alueella jotain tiettyä 
tuotetta tai palvelua.

Kaikille avoin  
rahoitusinfo
Oulun Seudun Leaderin pis-
teessä leaderneuvoja Marjo 
Takalo kertoi Pudasjärvellä 

Koulukuraattori Suvi Kipinä ja Dieu Merci 7B luokalta keskustelemassa koululaisten ke-
sätyöpaikoista. Tietoa jakamassa tapahtumatuottaja Marjut Järvinen, leaderneuvoja Mar-
jo Takalo, työllisyyspäällikkö Irina Hallikainen sekä 4H:sta Tiina Salonpää, Mirva Kirves-
kari ja Annika Parkkila.

25.4. kello 18 kaupunginta-
lossa järjestettävästä rahoi-
tusinfosta alueen yrittäjil-
le, yhdistystoimijoille sekä 
asukkaille. Illan aikana ker-
rotaan Leader toiminnasta ja 
kuluvan ohjelmakauden ra-
hoitusvaihtoehdoista. Taka-
lo kyseli myös kuntalaisil-
ta ideoita ja vinkkejä mihin 
seuraavan ohjelmakauden 
varoja tulisi kohdentaa. Kai-
kille avoimen tilaisuuden 
järjestelyissä on mukana 
myös Pudasjärven Kehitys 
Oy. HT
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAI-LAUANTAI
26.-27.4.

MAANANTAI-TORSTAI
29.4.-2.5.

089

499

995 100

399
ras

279 239799

195

299

299

129

100

089

1395
kg

149

raj. erä

1195
kg

Snellman maatiais-
possun ULKOFILEE 
n. 1,5 kg/kpl

Naudan
PALAPAISTI

1095
kg

595
kg699

kg

Viljaporsaan
SPERE RIBS

695499

500

pss

149
kg

2 filettä/talous

199

pkt

1195
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

kg

359
ras

2 kg/
talous

2 pss/talous

kg

pss

229

kg

kg

2 ltk/talous

ras

795

ras

ltk

kg kpl

pkt

kg

149
pkt

299

100
pkt

kpl

4800
4950

2790

2390

950

plo

kg

pkt

795
kg

Hyvä NAUTA 
JAUHELIHA
rasvaa 
max 10%

119
pss

MA-TI 29.-30.4.         TO 2.5.

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg

RAUTAOSASTOLTA

Tuore
norjan
LOHIFILEE

HK viljaporsaan
KASSLERPIHVI

450 g
marinoitu

PE-TO 26.4.-2.5.

Kivetön
TUMMA tai 

VIHREÄ 
RYPÄLE

500 g

2 pkt

Taffel SIPSIT ja 
SNACSIT
MEGAPUSSI
235-325 g

Vaasan
OOH
DONITSI
6 kpl/200 g

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
8 kpl/320 g, tumma tai vaalea

HK Popsi
ISO VIITONEN 

900 g

HK
AITO NAKKI

420 g

Grillattu 
BROILERIN-
KOIPI

pkt

Atria PERUNA-, 
ITALIAN- tai 
PUNAJUURI-
SALAATTI 400 g

VIP  
SIMA
1,5 l
sis. pantin 0,40

YLIKYPSÄ-
MAALAIS-
KINKKU
palana ja siivuina

PE 26.4.                  LA 27.4.

Naudan luuuttomat 
KEITTOLIHA-
PALAT

Hartwall
APPELSIINI tai 
ANANAS LIMSA
6x0,33 l, sis. pantit   

HK
PIKKU 
PRINSSI
1 kg

695
kg

Suomalainen
TUOREKURKKU

Porsaan
GRILLIKYLKI 
maustettu

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Snellman
maatiais-
possun

SISÄFILEE
n. 700 g/kpl 

marinoitu

Conference
PÄÄRYNÄ

Hollanti

Punainen
PAPRIKA

Hollanti

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

kg

Atria
KAISERWURSTI
palana

Valio
VIOLA
TUOREJUUSTOT
200 g

PUUNHALKAISUKONE 
6 TONNIN 
sis. jalustan

199,-

Master lock 
AVAINSÄILÖ-
KOTELO

3490

99,-

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

IRTO-
KARKIT

399
Kananpojan
GRILLIBOKSI
n. 1.7 kg/ras

Porsaan
KYLJYKSET

KENKÄOSASTOLTA

pss

Kottikärryn
UMPIRENGAS
4x6

1990

Sievin 
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

HALLITUNKKI
2 ton

2495

TEKSTIILIOSASTOLTA

HERKKUSIENI
200 g

Hollanti

Weetos
SUKLAAMUROT
375 g

Magnum
JÄÄTELÖPUIKKO
88-120 ml

PUUTERVA
esim. 2,5 l

3295

Lasten Softshell
LENKKARIT

Strollers
LENKKARIT
Koot: 36-46

Miesten
ULKOILUHOUSUT
verkkovuorella

Miesten
PUUVILLAPAITA
sininen ja viinin punainen

Naisten
VÄRIKKÄITÄ
FARKKUJA

PE-TI 26.-30.4.
SOKERI-
MUNKKI

kpl

02920 kpl/
talous
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Laulaminen yhdistää pudasjärveläislähtöisiä siskoksia 
Pudasjärveläislähtöiset lau-
lajasiskokset Tiina Pitkänen 
ja Eveliina Hiltunen, o.s. Pit-
känen ovat mukana Poh-
jankartanossa Oulussa tänä 
vappuna Iso Ilo sekakuoro 
-ryhmässä pelaamassa hul-
vattoman hauskaa Viisubin-
goa. Pohjankartanon lavalla 
nähdään 45 hengen soiva ja 
liikkuva Iso Ilo kuoro bändei-
neen, johon kuuluu viisi hen-
keä. 

Viisubingon käsikirjoitta-
ja on Petri Kauppinen. Upeat 
sovitukset kaikkiin kokonai-
suuden kappaleisiin on teh-
nyt syksyllä 2018 aloittanut 
Iso Ilon uusi musiikillinen 
johtaja Atte Kekkonen. 

-Kekkosen ohjauksessa 
kuoro soi dynaamisesti ja tar-
kasti, viisubingon ohjaaja ja 
koreografi Milla Korja toteaa. 

Viisubingo esitykset ovat 
sunnuntaina 28.4. ja tiistaina 
30.4. Pohjankartanossa, kak-
si esitystä kumpanakin iltana. 

-Iso Ilo on ollut mahtava 
porukka, jossa huumori kuk-
kii ja porukka on koko sydä-
mellään mukana. Meillä mo-
lemmilla siskoilla on pienet 
roolit Ison Ilon esityksessä. 

Ne paljastuvat sitten esityk-
sessä. Toivotamme lämpi-
mästi kotipitäjäläiset vappu-
ajelulle Ouluun ja katsomaan 
esitystämme.

Nykyään me molemmat 
siskot vierailemme perhei-
nemme Pudasjärvellä usein 
mummolassa ja mökkeile-
mässä, kertovat Eveliina ja 
Tiina. 

Eveliina Hiltunen muut-
ti opiskelujen perässä Pudas-
järveltä lukion jälkeen Ou-
luun.  Musiikki tuli kuvioihin 
coverbändi Never Greenin 
laulajan paikan myötä. Bän-
di perustettiin Nokian työ-
vuosien aikana yli 10 vuotta 
sitten työkavereiden kanssa 
ja keikkailee edelleen satun-
naisesti esimerkiksi firmo-
jen tai yhdistysten juhlissa. 
Laulaminen toi myös Noki-
an laulukilpailun voiton ke-
säjuhlilla vuonna 2010. Eve-
liina on vieraillut pari kertaa 
Woyzeckissa taustalaulaja-
na. Viimeisin kerta oli Eput 
Pudiksella tapahtumassa yh-
dessä Jenni Jaakkolan kanssa. 
Eveliina on ollut Iso Ilossa jo 
toista vuotta, ja tälle kaudel-
le sai ilokseen rakkaan siskon 

Laulajasiskokset Tiina Pitkänen ja Eveliina Hiltunen Viisu-
bingo -julisteen äärellä. 

Viisukoti Hopeasoinnun käytävillä kuuluvat juuri ne kaik-
kein ihanimmat Euroviisuklassikot.

Tiinan mukaan laulamaan! 
Tavoitteena olisi saada koko 
sisarusparvi mukaan, sillä 
joukosta puuttuu Riikka-sis-
ko. 

Tiina Pitkänen kertoi 
muuttaneensa Pudasjärveltä 
lukion jälkeen ensin Ouluun, 
ja palannut reilun kymmenen 
vuoden Ikaalisten ja Porvoon 
vuosien jälkeen taas takai-
sin Oulunseudulle muutama 
vuosi sitten. Hän kävi Ikaa-
lisissa Artistikoulutuksen ja 

Ideasta Estradille -koulutuk-
set ja keikkaillut vuodesta 
2003 lähtien. Tiina on vierail-
lut esiintyjänä myös Jyrkkä-
kosken huvikeskuksella sekä 
Pudasjärven markkinoilla. 

- Tällä hetkellä teen enem-
män konsertteja, jonkin ver-
ran tanssikeikkoja sekä lau-
lukisojen tuomarointeja. 
Järjestän myös ensimmäisen 
esiintymisvalmennuksen ke-
säkuussa. Laulun tekstit ovat 
minulle hyvin tärkeitä. Sydä-

meni palaa halusta välittää 
tunteita ja tunnelmia, koske-
tuksia iholla, värähtelyä sy-
dämissä, ja tietysti viihdyttää, 
Tiina kertoo.

Hänen seuraava oma kon-
sertti onkin nimeltään Laulu-
tarinoita ja tarinalauluja Kel-
lossa sunnuntaina 19.5., jossa 
laulujen väleissä on lyhyitä 

tositarinoita laulujen syn-
nystä ja niiden myöhemmis-
tä vaiheista, osin koskettavia, 
osin hauskoja. 

Tiinan viimeisimmät sin-
kut julkaistiin 2018, radiois-
sakin ihan mukavasti soittoa 
saaneet Sielua en myy ja Sil-
missä palaa. HT

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com Huom! Pidätämme oikeudet listan muutoksiin.

Herkkubuffassa tarjolla 

suolaista ja makeaa!

KESKIVIIKKONA 1.5.
3 kattausta klo 12.00-12.45, 13.00-13.45 ja klo 14.00-14.45.

Ennakkoilmoittautumiset la 27.4. klo 15 mennessä. 
Jokaiseen kattaukseen mahtuu 25 hlöä.Makea

- Paistettu karpalo-kinuski juustokakku
- Sitruuna-laku juustokakku
- Kinderjuustokakku
- Minttu-oreosuklaakakku
- Mansikkatäytekakku
- Porkkanapiirakka
- Toscapiirakka
- Marenkeja
- Mustikka-valkosuklaa cup cakes
- Vanilja-vadelmapannacotta

Suolaista
- Kikkuvoileipäkakku
- Tex-mex jauhelihapiirakka
- Savupororieskarullat
- Kasvisnyytit
- Lohitäytteiset ruisnapit
- Kasvissosekeitto

Hinta: aikuiset 15,90€ ja lapset 1€ x ikävuosi

Juomista
- Jäätee
- Kotikalja
- Mehu
- Sima
- Vesi

AUKIOLO-
AJAT: 

Ma-Pe 10-16 
la 12-15 

su suljettu 

Mieslaulajien konsertti
Kansalaisopiston mieslau-
lajat pitivät torstaina 11.4. 
”Hoi purteni hoi” -kuoro-
matinean Pohjantähdessä. 
Kuoron johtajana toimi Keijo 
Piirainen. Merellisiä laulu-
ja olivat mm. On armas mul-
le aallon tie, Syvä niin kuin 
meri, Tukkipoika tunnetaan, 
Meripojan laulu, Meren ran-
nalla, Lähtevien laivojen sa-
tama, Ilta redillä, Kai muis-
tat kannella fregatin, Me 
rannalla istuttiin ja Tähdet 

meren yllä. 
Yleisö lauloi kuoron mu-

kana Unto Monosen Onnen-
maa ja Satumaa -laulut. Vä-
liajalla oli SVS:N järjestämä 
buffetti. Tilaisuuteen oli va-
paa pääsy. HT

Kansalaisopiston 
Mieslaulajat järjesti 

Hoi purteni hoi -kuoromati-
nean Pohjantähdessä.
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Virvon varvon tuoreeks terveeks
Virvonta tai virpominen on 
lasten perinne, jossa käy-
dään pääsiäisaikaan palmu-
sunnuntaina koskettamassa 
koristelluilla pajunkissavit-

ka tultiin noutamaan pääsi-
äislauantaina.

Korpitien alun taloissa soi 
ovikello palmusunnuntaina 
neljä eri kertaa iloisten vir-
pojien toimesta. 

Heimo Turunen ja
Eila Lahtinen

soilla toivottaen onnea ja ter-
veyttä omaisille ja naapureil-
le. 

Sana virvonta on yhtey-
dessä notkeaa oksaa tarkoit-

tavaan virpi-sanaan. Virvot-
taessa pajunkissakimppua 
heilutetaan virvottavan 
edessä ja lausutaan virvon-
taluku eli -loru. Virvottaval-

le annetaan vitsa ja virpoja 
saattaa saada palkkioksi ma-
keisia. Yleisesti käytössä ole-
va virvontaluku on: ”Virvon 
varvon tuoreeks terveeks tu-

levaks vuodeks. Vitsa sulle, 
palkka mulle.” Erilaisia lo-
ruja on kuitenkin useita mui-
takin.  

Alun perin virvonta on 
itäsuomalainen ortodoksi-
seen kristillisyyteen liittyvä 
siunaava palmusunnuntain 
perinne. Pajunoksat siunat-
tiin kirkossa lauantain juma-
lanpalveluksen yhteydes-
sä, jotta niillä voitiin virpoa 
sukulaisille tai perheenjä-
senille palmusunnuntaina. 
Virvonta on tehty Jeesuk-
sen palmunlehvätervehdyk-
sen muistoksi. Se on toimi-
nut siunauksena, terveyden 
tuojana ja pahan karkottaja-
na. Pajuissa on vanhastaan 
ajateltu olevan taikavoimaa. 
Suomalais-ugrilaisilla kan-
soilta tunnetaan tapa kar-
kottaa oksanheilutuksella 
pahoja henkiä. Pajunoksa 
annettiin virvotulle virpo-
misluvun päätteeksi ja palk-

Niilo Panuma 8v keräsi vir-
pomislahjat kahvipannuun. 

Sonja Lammi 8v virpojana.

Jimi ja Iiris Takkinen olivat lähteneet 
virpomismatkalle Hetekylästä, äidin 
toimiessa kyyditsijänä.

Koulukaverit Petra Riekki ja Moona 
Väyrynen olivat yhdessä liikkeellä.

Iso-Syötteellä kilpailtiin en-
nen pääsiäistä viikonloppuna 
lumilautailun suomenmesta-
ruuksista Boarder crossissa, 
Slopestylessä ja Big Airissa. 
Kilpailut kestivät torstais-
ta sunnuntaihin ja yhteensä 
yli sata lumilautailijaa mitteli 
suomenmestaruustitteleistä 
neljässä eri ikäsarjassa (Kids, 
Grom, Rookie ja Open). Kids-
sarja(2008 ja myöhemmin 
syntyneet) nähtiin nyt lu-
milautailun suomenmesta-
ruuskilpailuissa ensimmäistä 
kertaa, aiemmin kaikki nuo-
rimmat ovat kilpailleet Gro-
meissa.

Big Airissa nähtiin hyp-
pysuorituksia, joita ei ole 
koskaan aiemmin Suomen 
kilpailuissa nähty. Huomio-
ta keräsi Roni Aallon Groms-
sarjassa (2004-2007) tekemä 
frontside 1080, jolla olisi voi-
tettu tuomareiden mukaan 
myös seuraava sarja. Mies-

Onnistuneet SM-kisat Iso-Syötteellä

Iiläiset Aallon sisarukset Renee, Roomeo ja alhaalla Roni 
voittivat SM-mitaleita Iso-Syötteellä.

ten avoimessa sarjassa jokai-
nen kilpailija pyöritti 900 as-
tetta tai enemmän ja jokainen 
viiden parhaan joukossa 1260 
astetta- tai enemmän. Tais-
telu kultamitalista oli kui-
tenkin kahden kauppa, jos-
ta voittajaksi nousi Mikko 
Rehnberg. Hänen frontside 
1440 sai hivenen paremmat 
pisteet kuin Kalle Järvileh-
don backside tripla 1440. 

– Meni yllättävän hyvin. 
Tuli sellainen frontside tor-
nado heitettyä ja pääsin ja-
loilleni alas. En ole ennen 
kotimaan kilpailuissa noin 
paljon pyörinyt, ja kun Kal-
lekin teki tripla korkin, ei täl-
laista ole ennen Suomen ki-
soissa nähty. Mikäs täällä oli 
laskea: plus kuusi, aurinko 
paistoi ja alastulo oli pehmeä. 
Täällä on ollut tosi kivaa, mu-
kava olla vaihtelun vuoksi 
muualla SM-kisoissa, Rehn-
berg kertoi kilpailun jälkeen 

Lumilautaliiton tiedottajalle. 
Slopestylen suomenmes-

taruuksista kilpailtiin lauan-
taina. Rataan kuului reile-
jä, eli kaiteita, ja hyppyreitä. 
Voiton naisten sarjassa vie-
nyt Enni Rukajärvi kehui 
erityisesti Iso-Syötteellä en-
simmäistä kertaa järjestettyä 
Kids-sarjaa, jossa kilpailivat 
2008-syntyneet ja sitä nuo-
remmat.

- Junioreissakin oli tosi 
kovaa laskemista, varsinkin 
Kids-sarjaa oli kiva katsoa: 
siellä oli hyvää laskemista ja 
hieno meininki. Loistavalta 
näyttää lumilautailun tule-
vaisuus ja mukava olla täällä 
paikalla, Rukajärvi kommen-
toi Lumilautaliitolle kilpai-
lun jälkeen. 

Miesten sarjan voittanut 
Rene Rinnekangas kuvai-
li Slopestylen tasoa SM-kil-
pailuissa erittäin kovaksi; 
toiseksi tullut Mikko Rehn-

berg ja kolmanneksi laskenut 
Aleksi Nevakivi olivat mo-
lemmat vain alla kolmen pis-
teen päässä voittotuloksesta. 
Lajissa maailmalla suursuo-
sion saavuttanut Rinnekan-
gas tituleeraakin Suomea 
yhdeksi lumilautailun johta-
vista maista. 

Torstain Boarder crossissa 
kilpailemassa oli myös Suo-
men ainoa lajin maajoukkue-
laskija Anton Lindfors. Hän 
oli ilahtunut nähdessään sa-
tapäisen osallistujajoukon, 
myös rata sai kelpo arvoste-
lut. Lajin pariin Lindfors kan-
nustaa nykyistä useampia, 
monilla potentiaalia crossiin 
riittäisi, mutta harva harjoit-
telee ja kilpailee tosissaan. 

Big Airin ja Slopestylen li-
säksi Enni Rukajärvi voitti 
sarjassaan myös crossissa.

- Hyvältä tuntuu, oli jän-
nä kisa ja jännittävä rata. Oli 
kovaa ajoa, lähtöpaikka rat-

kaisi aika paljon. Crossi la-
jina merkitsee aika paljon, 
kun sitä pääsee vain kerran 
vuodessa laskemaan. Ihan 
hauskaa, jännää touhua, Ru-
kajärvi kommentoi Lumilau-
taliitolle. 

Lumilautailun SM-kil-
pailut järjestettiin ensim-
mäistä kertaa Iso-Syötteellä, 
paikalliset menestyivät läpi 
viikonlopun. Iso-Syötteen 
omia tiimilaskijoita nähtiin 

kaikissa sarjoissa. Kids-sar-
jassa kilpaili useita Iso-Syöte 
Airforcen jäseniä. Grom-sar-
jassa Iso-Syötettä edustivat 
Amateur Teamilaiset Roo-
meo Aalto, Aarni Harju ja 
Roni Aalto, sekä Rookieissa 
Juho Virsunen. Open sarjassa 
laski Iso-Syötteen oma poika 
Aleksi Nevakivi, sekä tiimi-
laskija Kalle Järvilehto. 

 
Veinalotta Vesterinen

SM-mitaleita Aallon perheelle
Aallon perheen kisakausi huipentui 

Iso-Syötteellä käytyihin Lumilautailun 
SM-kisoihin menestyksekkäästi.

Iso-Syötteellä käytiin 11.-14.4. 
lumilautailun Sm-kisat. Ki-
saohjelmassa oli Crossi, Slo-
pestyle ja Reilit sekä Big Air. 
Iiläistä edustusta oli paikal-
la myös, kun Aallon perheen 
kolme lasta osallistuivat kaik-
kiin lajeihin. 15-vuotias Jak-
kukyläläinen Roni Aalto voit-
ti Groms-sarjassa (2004-2007) 
Sm-kultaa niin Crossissa kuin 
Big Airissa, jossa hänen front-
side 1080 keräsi paljon huo-
miota. Tuomareiden mukaan 
tällä tempulla olisi voitettu 
myös seuraavassa sarjassa-
kin. Ronilla on myös hallussa 
tämän kevään Suomenmesta-

ruus Banked Slalomista Tah-
kolta. Veljeksistä nuorem-
pi, 13-vuotias Roomeo Aalto 
sijoittui samaisessa Groms-
sarjassa hyvin: Crsossissa 7. 
Slopestylessä 10.  sekä Big Ai-
rissa Roomeo oli 8. Roomeo 
voitti Sm-pronssia Tahkolla 
lasketusta Banked Slalomis-
ta. Perheen nuorin, Kids-sar-
jassa (2008 ja nuoremmat) ki-
saava, 10-vuotias Renee otti 
mitalleja haltuun joka laijista. 
Sm-pronssia Crossissa, Sm-
kultaa Slopestylessä, Reileis-
tä sekä Big Airista. 

Kaikki perheen lapset ovat 
laskeneet laudoilla lähes nel-

jä -vuotiaasta asti. Roomeol-
le ja Ronille tämä oli kolmas 
kisakausi, Reneelle ensim-
mäinen. Kotikeskus Aallon 
perheellä on Iso-Syöte, jossa 
perheen lapset nähdäänkin 
harjoittelemassa ja laskemas-
sa joka viikonloppu ja kaik-
ki lomat. Pojat kuuluvat Iso-
Syötteen AM-teamiin, jota 
valmentaa Mikko Terentjeff. 
Valmennuksen myötä laske-
mista ja harjoittelusta on tul-
lut tavoitteellisempaa ja näin 
ollen myös kehitystä on ta-
pahtunut. Roni on osallistu-
nut myös kuluneella kaudella 
Vuokatti-Ruka Urheiluakate-
mian ja Suomen Lumilautalii-
ton järjestämään yläkoululei-
ritykseen.  Roomeo ja Renee 
ovat olleet mukana Iso-Syöt-
teen järjestämällä Alakoulu-

leirillä. Renee on kuluneen 
talven aikana treenannut las-
kuaan myös Iso-Syötteen 
Youth Camp-valmennusryh-
mässä, jota on vetänyt Niko 
Häggman. Kouluilla, Yli-Iin 
koulu sekä Jakun koulu, ol-
laan harrastukseen oltu myö-
tämielisiä. Tämä onkin mah-
dollistanut osallistumisen 
harjoitusleireille ja kisamat-
koille. Vaikka kisakausi on 
tämän kauden osalta ohi, vie-
lä on pari laskuleiriä kaikil-
la kolmella. Siellä treenataan 
uusia temppuja ensi talvea 
varten ja ennen kaikkea pi-
detään hauskaa kavereiden 
kanssa.

Sari Aalto

Boarder cross
KIDS Pronssia tytöissä Renee Aalto, 
hopeaa pojissa Pyry Posio ja prons-
sia Tuomas Pyykkönen.
GROM Kultaa Roni Aalto
ROOKIE Kultaa Juho Virsunen
OPEN Pronssia Kalle Järvilehto
Slopestyle
KIDS Kultaa tytöissä Renee Aalto, 
kultaa pojissa Pyry Posio.
GROM Pronssia pojissa Aarni Harju

ROOKIE Kultaa pojissa Juho Virsu-
nen
OPEN Pronssia Aleksi Nevakivi
Big Air
KIDS Kultaa tytöissä Renee Aalto, 
hopeaa pojissa Pyry Posio.
GROM Kultaa Roni Aalto, hopeaa 
Aarni Harju.
ROOKIE Hopeaa Juho Virsunen
OPEN Hopeaa Kalle Järvilehto

Iso-Syötteen laskijoiden tulokset:
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Masadan pääsiäinen
Kuolleenmeren lähellä Isra-
elissa kohoaa Masadan jyrk-
kä tasalakinen vuori. Sen 
huipulle pääsee kaapelihis-
sillä tai polkua kipuamalla. 
Kävijöitä houkuttelee erityi-
sesti Masadan dramaattinen 
menneisyys.

Masada oli 70-luvulla jKr. 
roomalaisten viimeinen val-
loitus ensimmäisessä juu-
talaissodassa. Kun vuorelle 
linnoittautuneet juutalaiset 
eivät halunneet joutua roo-
malaisten käsiin, he päätyi-
vät traagiseen joukkosur-
maan keväisenä yönä 73 jKr. 
Erään tiedon mukaan silloin 
olisi ollut juutalaisten pesah, 
pääsiäinen.

Ajanlaskumme alkuun 
mennessä Juudeasta oli tul-
lut Rooman alistama maa-
kunta. Kiihkeimmin rooma-
laisia vastustivat selootit eli 
kiivailijat, joista jyrkimpiä 
kutsuttiin tikarimiehiksi, si-
carii. Kapinalliset ryhmät 
kahinoivat keskenäänkin. 
70 jKr. roomalaiset tuhosi-
vat Jerusalemin. Erityisesti 
temppelin menetys masensi 
juutalaisia. Kristityille tuho 
merkitsi ennustettua lopun 
aikaa. Ryhmä selootteja siir-
tyi Masadalle. 

Ainoa aikalaiskuvaus 
Masadan kohtalosta sisäl-
tyy Josefuksen kirjoittamaan 
Juutalaissodan historiaan. 
Ariel Livson toteaa kirjas-
saan Israel – luvattu maa 
Masadan olleen roomalaisil-

le niin nolo voitto, että Ta-
cituksen tapainenkin tarkka 
historiankirjoittaja vaikeni 
siitä.

Herodeksen  
kotkanpesä
Jo Herodes Suuri oli tehnyt 
Masadasta turvapaikan it-
selleen ja perheelleen. Hä-
net kruunattiin Juudean ku-
ninkaaksi Roomassa vuonna 
39 eKr. Hän pelkäsi, että joko 
Egyptin kuningatar Kleopat-
ra tai hänen oma kansansa 
syrjäyttäisi tai surmaisi hä-
net.

Herodes rakennutti Ma-
sadalle Länsipalatsin hal-
litsemista varten ja Pohjois-
palatsin yksityishuvilaksi. 
Pohjoispalatsista tuli vuo-
ren pohjoiskärkeen kolmi-
kerroksinen porrasmainen 

”riippuva” rakennelma, to-
dellinen kotkanpesä.

Lisäksi rakennettiin kyl-
pylä, ruoka- ja asevarastoja. 
Masadalla oli myös synago-
ga. Herodes teetti rakennus-
ten koristeeksi roomalaiseen 
tapaan mosaiikkeja. Vesi-
huolto järjestettiin keräämäl-
lä sadevettä valtaviin säiliöi-
hin. Piiritystilanteen varalta 
huolehdittiin ruoan saannis-
ta viljelemällä paikalla me-
nestyviä kasveja.

Herodeksen jälkeen vuo-
ri joutui joksikin aikaa roo-
malaisille. Ensimmäiset kii-
vailijat tulivat sinne vuonna 
66 jKr. 70-luvun alussa siellä 
oli noin 960 asukasta, joiden 
johtajana oli Elazar Ben Yair.     

Taistelu Masadasta   
Vuonna 71 roomalainen Fla-

vius Silva leiriytyi legioo-
nansa kanssa Masadan juu-
relle. Hän rakennutti vuoren 
ympäri muurin ja legioon-
alaiset sijoitettiin kahdek-
saan leiriin. Tarkoitus oli 
piirittää Masadaa, kunnes 
selootit antautuisivat ravin-
non loputtua. Mutta masa-
dalaisten vesisäiliöt täyttyi-
vät rankkasateilla ja ruokaa 
he viljelivät itse. Sen sijaan 
roomalaisilla kuivassa au-
tiomaassa puuttui vettä ja 
ravintoa. 

Lopulta roomalaiset ra-
kensivat linnoituksen val-
loittamista varten valtavan 
rampin. Kun se ulottui Ma-
sadan muurin juurelle, he 
rikkoivat muuria ja poltti-
vat aukon sen taakse kiivaili-
joiden rakentamaan puiseen 
muuriin. Sitten he laskeutui-
vat alas ramppia ja päättivät 
aamulla kiivetä ylös lopulli-
seen taisteluun. 

Josefus kertoo, että Ela-
zar piti selooteille tunteik-
kaan puheen. Heidän oli tur-
ha enää taistella, loppu oli 
lähellä. He eivät saisi antau-
tua, vaan heidän tuli rangais-
ta itseään omien käsiensä 
kautta. Ennen joukkosurmaa 
he polttivat omaisuutensa. 

Pienoismallissa roomalaiset ovat tuoneet rampin yläosaan piiritystornin ja rikkoneet muu-
rin, jota selootit ovat yrittäneet omalla puolellaan tukkia puumuurilla.   

Pienoismalli Herodeksen 
”riippuvasta” palatsista.

Näkymä Masadalta:  roomalaisten rakentama ramppi erot-
tuu vielä maastossa.

Masadan pienoismalli kuvaa vuoren nykytilaa. Numeroil-
la on merkitty seloottien aikaiset kohteet. 1. Kaksinkertai-
nen ympärysmuuri, jossa myös asuntoja. 2. Länsipalatsi. 
3. Pohjoispalatsi. 4. Synagoga. 5. Pääportti. 6. Hallintora-
kennus. 7. Suuri kylpylä. 8. Varastoja. 9. Rituaalinen kylpy-
lä (mikve). 10. Puutarhoja ja kasvimaita. 11. Vartiotupa. 12. 
Vesisäiliöt kallion sisässä. 13. Roomalaiset rakensivat ram-
pin tähän kohti. 

Osaa ruokavarastosta ei tu-
hottu, jotta vihollinen näki-
si, että piiritetyt eivät kuol-
leet nälkään. 

Aamulla rajua vastarin-
taa odottavat roomalaiset 
kohtasi huipulla hiljaisuus. 
Kun he löysivät kuolleet, 
heidän huutonsa toivat pai-
kalle seloottien hengissä säi-
lyneet rippeet. Kaksi naista 
ja viisi lasta oli sekasorros-
sa piiloutunut vesisäiliöön. 
He kertoivat, mitä oli tapah-
tunut. 

Tapahtuiko kaikki to-
della näin? Tutkijat kiistele-

vät asiasta: osa luottaa Jose-
fuksen kertomukseen, toiset 
taas suhtautuvat siihen kriit-
tisesti. 

Oli miten oli, Masadasta 
on tullut myytti. Se on myös 
valittu Unescon maailman-
perintökohteeksi. Juutalai-
sille se on symboloinut itse-
näisyyttä ja vapautta.      

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärve-
läislähtöinen tietokirjaili-
ja, joka asuu nykyisin Ro-
vaniemellä.

Uusi avantouintipaikka 
houkutteli uimaan

Pietarilan rannan uimakausi talven osalta on saa-
tu päätökseen, sillä viimeinen uimari kastautui vähäi-
seen veteen vielä pääsiäismaanantaina 22.4. Uusien ti-
lojen myötä uimaan saatiin mukaan uusia harrastajia 
ja marraskuun alusta lähtien on pulahduksia hyiseen 
veteen tullut peräti 1625 kpl. Avantouinti on selvästi 
naisvaltainen laji, ainakin täällä pudasjärvellä, sillä mie-
hiä on ollut kymmenkunta noista 50 henkilön aktii-
vikävijöistä.

Talviuintipaikan kunnossapidosta huolehti Työpe-
tari kevään 2019 ajan. Vuodenvaihteen jälkeen avanto 
jouduttiin välillä sulkemaan vedennousun takia, mutta 
siitä onneksi selvittiin viikon seisokilla. Runsaat lumi-
sateet työllistivät ylläpitäjiä kevättalvesta, mutta kai-

kista vastuksista selvittiin. Uintikauteen ja paikkaan 
ollaan erittäin tyytyväisiä (saunaa on osa uimareista 
kaipaillut). 

Nautinnon ovat mahdollistaneet vuonna 2019 Pu-
dasjärven kaupunki, Kuljetuspudas, Työpetari ja urhei-
lijoiden kuntourheilujaosto. 

Kiitämme aktiivista avantouintiporukkaa 
kaudesta ja toivomme 

hyviä uintikelejä kesälle!

Syksyllä jatketaan!

Tuomo Jokikokko, Työpetari ry

Ota luuri käteen ja sano juu
Rakennuspalvelu Tolonen remontin tekoon tuu.

Asuntoinsinöörit teille huudamme haloo
ruvetkaapa rakentamaan komeaa rivitaloo.

Vesiosuuskunta, siellä vesijuttuja kai puidaan
tuskinpa siellä uima-altaassa uidaan.

Tulitauko, sen Kuusamontien varresta löydät
siellä on maukkaista herkuista notkuvat pöydät.

Sano poromiehelle moroa
ja osta Kylmäseltä pala poroa.

R-kioskilta matkaliput lunasta
niin et varmasti jää junasta.

Talkkariapu, Kari Ojala auttaa ja takaa
työt sujuu kuin tanssi, enkä laiskana makaa.

Alina Hoiva ja siivouspalvelusta
saat vanhuuteen ja siivoukseen helpotusta

P
al

ve
lu

t p
el

aa

Sisko Illikainen
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Ikkuna ja ovi asennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Ota yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka 010 257 1925
Graber Soile 010 257 1939
Semin Tiina 010 257 1910

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

Huutokauppa la 27.4. alkaen 
klo 11.00 Myytävänä mm. pien-
työkoneita ja työkaluja. Myös 
vähän huonekaluja. Osoite 
Jonguntie 459.

V. 1966 rakennettu ent. kaup-
pa, 140 m2, varasto 60 m2, tont-
ti 2530 m2, 5 h + k. Remontoitu 
ulkoa ja sisältä asuintaloksi tai 
vapaa-ajan asunnoksi. Oma 
terassi ja sauna. Nettiliittymä. 
Oma kaivo. Sijainti vanhan 
Syötteen tien varrella, Iinatti-
järven pohjoispuolentiellä. Hin-
tapyyntö 60 000 €. P. 040 749 
5113.

Punainen lasten potkupyörä. 
Etu- ja takajarru, seisontatuki. 
Hieno uudenveroinen mum-
molakäytöstä. 30 €, p. 041 544 
3844.

MYYDÄÄN OSTETAAN

Pudasjärveltä ympärivuotiseen 
käyttöön soveltuva loma-
asunto puhdasvetisen järven 
rannalta. P. 045 667 3450. 

ANNETAAN

Kaksi nahkaista nojatuolia 
puisilla käsinojilla, sekä nuori-
sosänky päädyillä. P. 040 569 
5892.

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata saunalli-
nen kolmio keskustasta lap-
siperheelle. Varma vuokra. 
Tarjoa! P. 040 363 9196.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) 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. 

HIERONTAA

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Hierontapalvelua 
Toritie 2 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta) 

KOULUTETTU HIEROJA 
MIKA LUOKKANEN

AJANVARAUKSET:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

KUULUTUS 
KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVAN 
MUUTOS KORTTELEISSA 12 JA 14,  
KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ 
Pudasjärven kaupungin vuokrataloyhtiö suunnit-
telee uusia hirsikerrostaloja Pudasjärven keskus-
taan, Kauppatien, Varsitien ja Oikopolun rajaamalle 
alueelle. Hanke poikkeaa voimassa olevasta asema-
kaavasta rakennusoikeuden, kerrosluvun ja Sivak-
kaojan puistoalueen osalta.

Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 
25.4. – 27.5.2019.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 
Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mit-
taustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaa-
vaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitet-
tava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeis-
tään 27.5.2019 klo 15.00, kirjallisena osoitteeseen 
Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 
(PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 23.4.2019 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Sunnuntaisin klo 13.
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

Lauantaina 27.4.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

www.kurenkoski.fi             www.facebook.com/Kurenkoski/

Lippu 10 € sis. ep. Wintti ja karaoke 5 €

Aukioloajat: 

Metallimusiikkia 
soittaa

MYSTERIZER

Pudasjärven Kajastus ry:n  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 
pe 3.5.2019 klo 13:30 Osviitassa, 

Kauralantie 2.  
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokouksen asiat. 

Hallitus kokoontuu klo 13. Pullakahvitarjoilu.
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN DIABETESYHDISTYS RY   
KEVÄTKOKOUS  

Meritassa torstaina 2.5.2019 klo 17.00.
Käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. Lisäksi arvotaan kaksi lahjakorttia 
jalkahoitoon kokoukseen osallistuneiden kesken.

TERVETULOA! Hallitus

Anton Tšehov - Lokki
Sovitus kahdelle näyttelijälle

Suomennos: Martti Anhava
Näyttämöllä: Ella Mettänen  
 ja Eero Ojala
Ohjaus:  Henri Tuulasjärvi
Puvustus:  Minna Harjuniemi

LOKKI - Nelinäytöksinen komedia
Kaksi hurmaavaa näyttelijää pureutuu groteskilla otteella 
Anton Tšehovin klassikon ytimeen. Mitään ei ole Lokkiin lisätty, 
joitain on poistettu, mutta huumori ja draama säilytetty.

Ella Mettänen Eero Ojala

Pudasjärvellä sunnuntaina 28.4. klo 16.
Lakarin koulu, Postimiehentie 1. 

Huom! paikka vaihtunut.

LIPPU 10 € - VÄLIAIKA - Puffetti

Kulttuuripalvelut

PuU:n UINTIJAOSTO 
Kevään viimeiset uintikisat ja 
kauden päätöstilaisuus 
su 28.4 klo 17.00 alkaen Puikkarissa.  
Tilaisuudessa palkitaan kaikki kevään 
aikana uintikisoihin osallistuneet. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

Runoja Eero Räisänen.

Pudasjärven 
paikallisjärjestö

Tervetuloa!

vappuna 1.5. klo 14 
Pudasjärven tori. 

VAPPUJUHLA 

Pudasjärven 
Sos.dem.
työväenyhdistys Pudasjärven osasto ry

Hernekeittotarjoilu 
soppatykistä, makeisia.

Vappupuhe
Hanna Sarkkinen
kansanedustaja, 

Vasemmisto 
kaupunginvaltuutettu 

Oulu. 

Järjestää:

Pudasjärven kehityksellä avoimet ovet
Pudasjärven Kehityksen toi-
mistolla Kauppatie 5:ssä oli 
avoimet ovet perjantaina 12.4. 
Päivän kuluessa kävi yhteis-
työkumppaneita, yrittäjiä ja 
muita toiminnasta kiinnostu-
neita tutustumassa yrityksen 
toimintaan ja tiloihin. Toimi-
tusjohtaja Sari Turtiainen ja 
yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen kertoivat kaupungin kehi-
tysyhtiöllä olleen alkuvuodes-
ta vilkasta toimintaa. 

Yrityspalvelusetelin ensim-
mäinen hakukierros on toteu-
tettu. Markkinointistartti-pi-
lotti herätti mielenkiintoa ja 
ensimmäiset päätökset tuen 
myöntämisestä on jo tehty. 

Vielä on mahdollista hakea 
kaikille yrittäjille avointa yri-
tyspalveluseteliä eli Virtapiik-
kiä, joka on tarkoitettu myös 
pitempään toimineille pk-yri-
tyksille digimarkkinoinnin ke-
hittämiseen. Hakuaika päät-
tyy jo 26.4.2019.

Pääsiäisen jälkeen torstaina 
25.4. Oulunseudun Leaderin 
järjestämässä rahoitusinfossa 
kaupungintalolla Pudasjärven 
Kehitys Oy on myös mukana. 

Paikallisen ruoan ja luon-
nontuotteiden merkitystä ja 
mahdollisuuksia halutaan 
nostaa esille. Ravintoloiden, 
kauppojen ja tuottajien match-
making-tilaisuus lähiruoan tii-
moilta on 13.5. Tarkoitus on, 
että lähiruoka-alan toimijat 
pääsevät keskustelemaan käy-
tännön yhteistyöstä suoraan 

keskenään ja tehdä omaa toi-
mintaansa ja tuotteitaan tun-
netuksi. Tilaisuudessa järjes-
tetään myös koulutuskysely 
lähiruokatuottajille. Kyselyn 
pohjalta on tarkoitus järjes-
tää täsmäkoulutusta myöhem-
min. 

Erämessuilla 17.–19.5. Ou-
lussa Pudasjärven kaupungin 
ja pudasjärveläisten yritysten 
messuosasto sijaitsee hyväl-
lä paikalla Ouluhallin edessä. 
Messuilla esitellään paikka-
kuntaa, matkailualaa, yrityk-
siä, hulppeita luontoharras-
tuspuitteita sekä kaupungin 
tonttitarjontaa. Yrityksiä mah-
tuu vielä mukaan, mikäli yri-
tysneuvojaan otetaan nopeas-
ti yhteyttä.

Lisäksi valmistellaan jul-
kisten hankintojen sparrausti-
laisuutta yrittäjille ja hankin-
toja tekeville tahoille yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 
kanssa. Tilaisuudelle on nähty 
tarvetta sekä yrittäjä- että kau-
punkitoimijakentässä. Yritys-
käyntien yhteydessä on nous-
sut esiin tarpeita esimerkiksi 
osakassopimusten laadintaan 
ja päivittämiseen liittyen. 

Juridisista kysymyksistä 
valmistellaan myös omaa tilai-
suutta alkukesälle.

Sosiaali- ja terveyspalve-
lualan sekä hyvinvointialan 
yritysten toimintaedellytyk-
siä parannetaan yhteistyös-
sä kaupungin ja Oulunkaa-
ren kanssa, sekä vahvistetaan 

Pudasjärven Kehitys Oy:n avajaisissa toimitusjohtaja Sari Turtiainen (vasemmalla) ja yri-
tysneuvoja Auvo Turpeinen (oikealla) esittelivät yhtiön toimintaa ja tiloja. Iltapäivällä pai-
kalla olivat Pudasjärven kaupungista palvelusuunnittelija Ritva Kinnula ja kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen ja konepajayrittäjä Kaisa Korhonen. 

verkostoitumista alan yrittä-
jien kesken. SoteNoste-hanke 
aloittaa toimintansa ja alan toi-
mijoihin ollaan yhteydessä ke-
vään aikana. Aloitustilaisuutta 
suunnitellaan toukokuulle. 

Pudasjärven kehityksen 
pääviestintäkanava ovat ko-
tisivut osoitteessa www.pu-
dasjarvenkehitys.fi. Myös 
Pudasjärven Kehitys Oy:n Fa-
cebook-sivulla viestitään yri-
tyksille suunnatuista tilai-
suuksista.

-Kotisivuja ja Facebookia 
kannattaa seurata - ja toki olla 
meihin suoraan yhteydessä, 
kun neuvontatarpeita tai ke-
hitysideoita ilmaantuu, ker-
toivat Turtiainen ja Turpei-
nen. HT

PuU:n VOIMISTELUJAOSTO 
Voimistelujaoston ryhmät päättävät 
kautensa tähän viikkoon. 
Kiitos kuluneesta jumppakaudesta!
                          PuU voimistelujaosto johtoryhmä

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJARVI.FI

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. 
Äänioikeus vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on 
1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivä-
nä täyttää 18 vuotta ja
2) muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyt-
tää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen 
vaalipäivää, jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka 
kansalainen hän on. Äänioikeuden edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö ilmoittautuu 
äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. päivänä 
ennen vaalipäivää maistraatille. Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekis-
terikeskuksen lomaketta.
Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jä-
senvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).
Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jon-
kun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen eu-
roparlamenttivaaleissa.
Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hä-
nen äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspai-
koista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänes-
tyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00. Äänestysalueja-
ko ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite

1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy  
(Ervastin entinen koulu)

Puolangantie 1148

2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8

3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7

4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426

5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941

6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.5.-21.5.2019. 
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 15.1.2019 § 12 perusteella ennakkoäänes-
tyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:
Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi 
15.5.2019 – 17.5.2019 klo 10:00 - 18:00 
18.5.2019 – 19.5.2019 klo 10:00 - 14:00 
20.5.2019 – 21.5.2019 klo 10:00 - 19:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä 
15.5.2019 – 15.5.2019 klo 10:00 - 13:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo 
16.5.2019 – 16.5.2019 klo 9:30 - 11:30
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi 
16.5.2019 – 16.5.2019 klo 13:00 - 15:00
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte 
17.5.2019 – 17.5.2019 klo 9:30 - 12:00
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos 
20.5.2019 – 20.5.2019 klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakko-
äänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Rimmin palve-
lukoti, Lakkari, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan 
asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi 
määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut 
henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän 
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa ää-
nestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen 
kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa talou-
dessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. 
Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samal-
la kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys-
ajanjaksoon 15.-21.5.2019 kuuluvana päivänä kello  
9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. keskusvaalilautakunta, PL 
10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään tiis-
taina 14.5.2019 ennen klo 16.00. 
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen 
ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvista-
man kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungin kes-
kustoimistosta (kaupungintalo, Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaa-
lilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja 
Moilanen, puh. 040-740 2550.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, 
hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaises-
ti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakun-
nalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli 
äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen hen-
kilökortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen al-
kua eli 8.5.2019.

Pudasjärvi 26.2.2019 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto 
Sahateollisuuden osaamisala 
Pudasjärvellä ja Kuusamossa

HAKEUTUMINEN TUTKINTOIHIN 
Hakeutuminen: osao.fi/koulutuskalenteri
Hakuaika päättyy 10.5.2019. 

VALMENTAVA KOULUTUS - VALMA
Hakeutuminen: www.opintopolku.fi
Hakuaika 21.5.–23.7.2019

LISÄTIETOJA
• Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja,  
  anna.kuosmanen@osao.fi, p. 050 598 8068
• Kaisu Möttönen, opintopäällikkö,  
  kaisu.mottonen@osao.fi, p. 050 573 2584
• OSAO Ovi, ovi@osao.fi, p. 040 826 6060
 
 

Haku  
tutkintoihin 

päättyy 
10.5.2019

Ammattiin Pudasjärveltä
Puuteollisuuden koulutus myös Kuusamossa

Pudasjärven kansalaisopisto  
opistolaiskunta
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2, 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna 
ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Tule ja pyydä tarjous!

KAUTTAMME LUOTETTAVAT JA 
HILJAISET MITSUBISHI ELECTRIC 

ILMALÄMPÖPUMPUT LÄMMITYS- JA 
JÄÄHDYTYSKÄYTTÖÖN.

Meiltä myös tehokkaat Mitsubishin ilma/vesilämpöpumput.

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

REMONTTI POISTOT!

-50%
LOPUT LELUT Vapaa-ajan

HANSKAT ja
SORMIKKAAT

Miesten ALUSHOUSUT, 
KERRASTOT sekä 
RAAPPAHOUSUT

-50%

-50%

KALASTUS-/
PILKKITARVIKKEET -50%

ERÄ SISUSTUS-/
SEINÄTAULUJA

-50%


