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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uusi kahvila avataan 
Kurenalle s. 2

Hyvän Olon Messut 
kiinnostivat yleisöä s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 12.5.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 14.5. klo 10-18 

11,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Slaavilainen broilerleike
- Riistakäristys
Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

O STA 2,  
M A KSA 1

Saat kaupan päälle toiset silmälasit koko  
kehysvalikoimasta tai merkkiaurinkolasit  

voimakkuuksilla esim. Ray-Ban,  
Tommy Hilfiger tai Kate Spade. 

    + Bonus  
  tuplana!

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI 
TA I S O I TA 0 8 822 41 6
Normaalihintaisten silmälasien ostajana saat toiset lasit kaupan päälle itsellesi tai 
kaverillesi. Tarjoamme edullisemmat silmälasit, joihin saat vähintään hyvä-tason 
linssit. Voit myös valita kaupan päälle valituilta merkeiltä aurinkolasit voimakkuuk-
silla, joissa on kova ja heijastamaton pinnoite. Etusi jopa 893 €. Etu koskee uusia 
tilauksia, ei muita alennuksia. S-Etukortilla Bonus tuplana, jopa 10 % kampan-
ja-aikana maksetuista ostoksista. Tarjous on voimassa 31.5.2017 asti.

..

Tuplapäivät jatkuvat toukokuussa

PUUTARHALTA LAATUKUKAT,
LAAJASTA VALIKOIMASTA!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 
MA-SU 9-18

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Ruusut, Atzaleat, Krysanteemit, Hortensiat, 
Begoniat ja Pelargoniat

… ja paljon muuta kaunista!
Kukkivaa Orvokkia, myös amppelissa ja kulhoja!

Leikkokukat ja Lahjakortit!
Tervetuloa kukkien kasvupaikalle!

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 17.5., ke 24.5., ke 31.5.

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

TARJOUKSEN 
LOPPUHUIPENNUS! 

Silmälasien ostajalle 
toiset silmälasit tai aurinkolasit 

vahvuuksilla kaupan päälle. 
kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Kampanja voimassa 31.5. asti.
Muista keväällä valmistuvia lahjakortilla!

MUISTA 
MYÖS 
ÄITIÄ 
LAHJA-

KORTILLA!

125125

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

Savu-
nauta 
kantapaloja  
Riista-
grillimakkara 
400 g  

990990
kg

pkt

099099

Hirvigrilleri                
400 g  

Balkan
makkara
400 g  

195195
pkt

pkt

ERÄ!

ERÄ!

ERÄ!

ERÄ!

2,48€/kg  
(norm. 2,90 pkt, 

7,25€/kg)

4,88€/kg  (norm. 3,90 pkt, 9,75€/kg)

3,13€/kg  (norm. 
2,50 pkt, 6,25€/kg)

TERVETULOA
ÄITIENPÄIVÄ-
LOUNAALLE
Su 14.5.2017 klo 11-15

9,90
PORONKÄRISTYS JA 

MUUSI
KAHVI JA 

MANSIKKA- 
VADELMAKAKKU

(Hintaan sisältyy leivät, 
ruokajuomat ja salaatti)

alle 3-vuotiaat veloituksetta 
ruokailevan aikuisen 

seurassa

8-12 v.  5,95 3-7 v.  4,95

Vietämme kahvilan 

AVAJAISIA 
perjantaina 19.5. klo 9-19

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com

AVAJAISTARJOUKSENA PERJANTAINA:

Lauantaina 20.5. 
olemme avoinna 

klo 11-16!

Voisilmäpulla ja 
kahvi 

2€ (3,50)

Hallan salaatti- ja 
patonkiannokset 

5€ (6,50€)

Keittolounas 
klo 10.30- 13.30 

lohikeittolounas 
5€ ( 8,50€)

AVAJAISTARJOUKSENA LAUANTAINA:

  
  
  
  

 Hallan salaatti- ja 
patonkiannokset 

5€ (6,50€)
(4,50€)

120 palan 

ERÄ!

Kakku-
kahvit 

2€ 

AUKIOLOAJAT: 
Ma- ke 9-15, To 9-18, 

Pe 9-19. 
Lauantaisin mahdollisuuksien 

mukaan 11-16. 
Su suljettu.

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

LAPIO JA 
TALIKKO 

FISKARS LIGHT 
SETTI 1019627

34 90

MINIKASVIHUONE 
FXA 185x95x95 cm

45 00

Pehmeä kahva, kevyt alu-
miinivarsi jossa kylmältä 
eristävä muovipäällyste. 
Setissä pistolapio ja puu-
tarhatalikko. Mainio lahja 
kotipuutarhurille. Hirsikampuksen 8C luokka myy 

S-Marketissa perjantaina 12.5. 
leivonnaisia ja täytekakku arpoja. 

Tervetuloa ostoksille klo 9 alkaen!

SIIVOUSTOIMET

Soita ma-su klo 18 jälkeen
044 971 9161

(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Teemme erilaisia siivouksia
asiakkaiden toiveiden

mukaisesti
- kodeille
- mökeille
- yrityksille
- erilaisia  

pieniä  
kotipalvelu- 
tehtäviä

- ikkunan- 
pesut ja  
suur- 
siivoukset

- muutto- 
siivoukset

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 14.5. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Valtteri Laitila, Tuomo Rahko. Äitienpäivän 
kakkukahvit.

Kuorot: kirkkokuoro to 18.5. kello 18,  

Lähetyksen Kirpputori päättynyt tälle keväälle, kiitos 
kaikille kävijöille ja talkooväelle.

Kaikille avoin Sauvakävely ti 16.5. kello 17.15 ja ti 
23.5. kello 17.15, lähtö seurakuntakodilta. Iltapala Kant-
torilassa.

Sauvakävelijöiden virkistysilta Hilturannassa ti 30.5. 
kello 17, yhteinen lenkki, jumppa, saunomista, iltapala 
ja hartaus. Leppoisaa yhdessä oloa. Ota mukaan sau-
nomiskamppeet. Ilmoittautumiset ti 23.5. mennessä 
0400 866 480.

Kuljen vierellä konsertti seurakuntakodissa to 18.5. 
kello 13.

Lähimmäisten kokoontuminen seurakuntakodissa ke 
17.5. kello 17.

Päiväkerhotyö: ilmoittautuminen syksyn 2017 päivä-
kerhoihin  ma 15.5. klo 9-15.30 Sinikalle 040 571 4629.

Paukkerinharjun kylätalolla aloitetaan syksyllä 2017 
päiväkerho 3-5-vuotiaille. Ilmoittautumiset numeroon 
040 571 4629 maanantaina 15.5. kello 9-15.30.

Perhekerho: tämän kevään viimeinen maanantain ilta-
perhekerho ma 15.5. Liepeen väentuvassa kello 17-19. 
Huom! ke 10.5. ei perhekerhoa.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. Viimeinen lapsiparkki pe 
12.5.

Riekinkankaan hautausmaan nuorten kesätyöpaik-
kojen arvonta on suoritettu, valituksi tulleet ovat saa-
neet tiedon kirjeitse.

Hautausmaan siivoustalkoot ma 15.5. klo 12-15. Ter-
vetuloa kokemaan yhdessä tekemisen iloa kirkonmäel-
le. Talkooväelle tarjolla nuotiomakkarat ja pullakahvit.

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA  
HAKEE KIRKONESITTELIJÄÄ  

ajalle 26.6.-31.7.2017.  
Vapaamuotoiset hakemukset  pe 26.5. mennes-

sä osoitteella: Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra 
Timo Liikanen, PL 58, 93100 Pudasjärvi.  
Tiedustelut Timo Liikanen 040 820 7223.

Kirkkoherranvirasto ja toimistot suljettuna pe 19.5.

Rauhanyhdistykset: Myyjäiset ja seurat Pärjänsuolla 
Reetta ja Veeti Kiurulla pe 12.5. kello 18.30 (Iivari Jur-
mu). Seurat Kurenalan ry:llä su 14.5. kello 16 (Valtte-
ri Laitila).

Kastettu: Martti Tapio Liikanen.

Avioliittoon vihitty: Mauri Tapio Liikanen ja Minna Jo-
hanna Kukka.

Haudattu: Maija Liisa Vähkyrä 93 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: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

KIITOS!
Kun juhlaani osallistuitte.                                
Hetkeksi seuraani uppouduitte.                  
Tuo päivä oli kuin onnenlaina.                       
Muistoja kannan sydämmessäin aina.

Hanna Suanto

Lämmintä ja 
Hyvää 

Äitienpäivää!
T: lehden toimitus

Pudasjärven keskustassa, 
Kauppatie 4:ssä vietetään 
viikon päästä perjantaina ja 
lauantaina 19.-20.5.  uuden 
kahvilayrityksen, Halla Ca-
feen avajaisia. Syntyjäänkin 
pudasjärveläinen Henna 
Ryhänen kertoi aloittaneen-
sa Halla Cafe & Cateringin 
toiminnan Pudasjärvellä jo 
viime vuonna catering- eli 
pitopalvelutoiminnan mer-
keissä. Nyt jo pitemmän 
ajan Ryhäsen mielessä ky-
tenyt haave kahvilan pe-
rustamisesta toteutui, olipa 
hänelle samaa asiaa ehdot-
tanut aiemmin moni pudas-
järveläinenkin. Kahvilassa 
on 20 asiakaspaikkaa ja sen 
ruokaisampiin palveluihin 
kuuluu arkisin myös keitto-
lounas. Yläkertaan valmis-
tuu lähiaikoina lisäksi 20 
hengen käyttöön soveltuvat 
kokoustilat, hehkuttaa Ry-
hänen uudistetuista toimi-
tiloista.

- Kahvilan tuotteista noin 
90 prosenttia tehdään itse. 
Tuotevalikoimaan kuuluu 
muun muassa tuoreet lei-
vonnaiset ja Hallan paton-
ki- sekä salaattiannokset. 
Gluteiinittomille tuotteille 
löytyy tuotevitriinistä myös 
omat hyllynsä. 

Uusi kahvila avataan Kurenalle

-Lapsiperheet asiakkai-
na on myös otettu huomi-
oon. Kahvilassa on lapsil-
le oma leikkinurkkaus ja 
wc:stä löytyy vaipanvaih-
toalusta. Onpa hyvä tietää, 
että, kahvilaan pystyy tule-
maan myös pyörätuolilla, 
muistutti Ryhänen.

- Olen yhdeltä ammatil-
tani kokki ja yritystoimin-
nasta ravitsemusalalta mi-
nulla kokemusta vuodesta 
2007 lähtien. Useamman 
asian yhteissummana pää-
timme vuonna 2015 muut-
taa perheemme kanssa Pu-
dasjärvelle ja tämän vuoden 
alussa löytyi sopiva paikka 

Pudas-Koneen entisistä toi-
mitiloista. Kiinteistön omis-
taja teki toimitiloihin ensin 
toiveemme mukaisen kun-
nostusremontin ja sen jäl-
keen jatkoimme siitä itse. 
Nyt toimitilat kaikkinen-
sa ovat meille räätälöidyt. 
Suunnittelutyön olemme 
tehneet yhteistyössä pudas-
järveläisen yrityksen Pelt-
housen kanssa. Arkipäivisin 
tarjolla oleva keittolounas-
kin saadaan valmistaa am-
mattikeittiötiloissa. Itseni 
lisäksi yrityksessä työsken-
telee tilanteesta riippuen 2-3 
työntekijää, kertoi Ryhänen.

-Yrityksen pitopalvelu-

Halla Cafen henkilökunnan kohdatessasi et voi naurulta, puheelta ja iloiselta hymyltä vält-
tyä, Henna Ryhänen, Tanja Alatalo, Hanna Rantala ja Lotta Ojala. 

toiminta ja erilaisten tilaus-
kakkujen tekeminen jatkuu 
entiseen malliin. Koska pi-
topalvelut pitävät meidät 
kiireisenä, on kahvila pää-
sääntöisesti lauantaisin sul-
jettu. Poikkeuksen tekevät 
kahvilan tulevat avajaiset ja 
Pudasjärvellä järjestettävät 
erilaiset isot tapahtumat, 
jolloin kahvila on lauan-
taisinkin avoinna. Työka-
lenterissa sunnuntaipäivät 
ovat meille lepopäiviä, jol-
loin saamme viettää yhteis-
tä aikaa perheen ja ystävien 
kanssa, kertoili Ryhänen. 

Pertti Kuusisto

Toukokuun toisena sunnuntaina hyvin 
oikeutetusti liput liehuvat kaikkien äitien 
kunniaksi. Äitienpäivän vietto on alkanut 
Amerikassa 1910 luvulla. Suomessa tou-
kokuun toinen sunnuntai vakiintui äitien-
päiväksi v. 1927.

Äitiä on syytä muistaa, kiittää ja kan-
nustaa ajatuksilla, sanoilla ja teolla. Kuin-
ka usein teen sen? 

Marsalkka Mannerheim kirjoitti yli-
päällikön päiväkäskyn äideille v. 1942. 
Päiväkäskyssä Mannerheim puhuttele-
valla tavalla huomioi sota-ajan äitejä.

”Viettäessämme tänä vuonna touko-
kuun toista sunnuntaita Suomen äideille 
omistettuna merkkipäivänä isänmaamme 
puolustajat hiljenevät sodan kentillä hartain 
mielin ja syvä rakkaus rinnassaan muista-
maan Teitä, äidit. Te olette paljon antaneet 
tälle maalle. Te olette kehdosta alkaen kas-
vattaneet sen polven, jonka ansiosta maa 
on vapaa.

Töin ja rukouksin Te olette näinä tais-
telun vuosina tukeneet puolustusvartios-
sa seisovia poikianne ja tyttäriänne. Teidän 
siunauksenne on seurannut lapsianne tais-

telukentille. Kaikkein Teidän työnne on ja on 
ollut kansamme taisteluissa arvioimatto-
man suuri ja uhrinne mittaamaton. Suomen 
armeijan nimessä, suuren kiitollisuuden ja 
kunnioituksen osoituksena annan tänä päi-
vänä Isänmaan äideille yhteisesti omistettu-
na vapaudenristin.”

Nyt 75 vuotta myöhemmin äidit kas-
vattavat nykyistä sukupolvea. Äidin aja-
tukset, rukoukset ja siunaus kannustavat 
lapsiaan tämän ajan taistelukentille. Äiti 
on äiti koko elämänsä ajan. Äidin sydän 
on suuri. Se sykkii, huolehtii, iloitsee ja 
särkyykin välillä. On ilon ja surun kyyne-
leitä. Äidin rakkaus on ihmeteltävän hie-
no ja kaunis asia. Äidin kautta näemme 
myös Jumalan luomistyön ja sen jatku-
misen. 

Esitin alussa yhden kysymyksen. Äi-
deille on liputuspäivä kerran vuodessa. 
Äitienpäivä voisi olla, vaikka joka päivä. 
Äitiä on tarpeellista tukea ja kannustaa, 
sanoa se ääneen, muulloinkin kun touko-
kuun toisena sunnuntaina. Paljon on pie-
niä arjen asioita ja tehtäviä sekä sano-
ja, joilla voi äidin sydäntä ilahduttaa. Ihan 

pieni esimerkki: Kiitos, äiti! Täytyy tois-
taa se kysymys: Kuinka usein teen sen?

Kun lapset ovat pieniä, he ovat äidin 
lähellä, pyörivät ympärillä. Sitten isoina 
he ovat äidin sydämessä, hautaan saakka. 
Äiti on aina äiti.

Onnea ja Taivaan Isän  
siunausta kaikki äidit ja isoäidit!

1. Oi Jeesus, siunaa äitiä, suo rauhan, on-
nen päiviä. Pois pyyhi murheen kyyneleet. 
Hyväksi kaiken, Jeesus teet.

2. Kun äiti meitä palvelee ja puolestam-
me rukoilee, niin kuule äidin huokaus ja 
anna huoliin lohdutus.

3. Näin ole hyvä äidille ja turva meille 
kaikille. Suo, ettei meitä mikään saa sinus-
ta, Jeesus, erottaa. 

4. Nyt kädet yhteen liitämme ja äidis-
tämme kiitämme. Lahjoita, Jeesus laupias, 
äidille ilo autuas. (Vk 467)

Jukka Jaakkola

Äitienpäivänä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kestävän kiertotalouden edistäjä
Siirtokuormausasema

Kuusamontie 823 B
avoinna pe klo 14–18 

ja la klo 10–14

Jäteasema Ekolanssi 
Teollisuustie 10 

avoinna ti klo 16–19
oulunjatehuolto.fi 

Kutsu
Kutsumme Pudasjärven seurojen ja kyläyhdis-
tysten edustajat ja kaikki muut kiinnostuneet

ke 17.5.2017 klo 17

Pudasjärven valtuustosaliin

keskustelemaan Pudasjärven kyläpisteiden 
kehittämisestä, talkoo- ja varainkeruumahdolli-
suuksista jätehuollon kausitöiden merkeissä ja 

muista jätehuoltoon liittyvistä asioista.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla to 18.5. klo 9-17. 

Seuraava käynti syksyllä.
Matonkudetta, ontelokuteet, 

poppanakuteet, paperinauhat.
Maahantuojalta suoraan sarkaa, 

verkaa, lapin nauhat ym.
Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Villiinny koivusta Syötteen 
luontokeskuksella 20.5.

Klo 10-12 Koivu luonnontuotteena- luento auditoriossa sekä koivun mahlan ja lehtien 
keräämiseen tutustuminen luontokeskuksen pihalla. Maksuton, kaikille avoin.

Klo 12-13 Omakustanteinen lounastauko, keittolounas 10 €
Klo 13-15 Valmistetaan koivun mahlasta ja lehdistä koivujuomaa sekä kuorinta/kylpysuolaa 
sisätiloissa. Saat mukaasi reseptit, juoman ja pussillisen kuorinta/kylpysuolaa. Maksuton, 

ennakkoon ilmoittautuminen luontokeskukselle puh. 0206 39 6550, max 10 henkilöä.
Klo 10-15 LAromit Oy ja Villi Metsä tuotteita myynnissä sekä Oulun Seudun BiotalousLeaderin

pisteellä kyselyyn vastanneille pieni luonnontuoteaiheinen palkinto. 

Villiinny koivusta Syötteen 
luontokeskuksella 20.5.

Klo 10-12 Koivu luonnontuotteena- luento auditoriossa sekä koivun mahlan ja lehtien 
keräämiseen tutustuminen luontokeskuksen pihalla. Maksuton, kaikille avoin.
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Klo 13-15 Valmistetaan koivun mahlasta ja lehdistä koivujuomaa sekä kuorinta/kylpysuolaa 
sisätiloissa. Saat mukaasi reseptit, juoman ja pussillisen kuorinta/kylpysuolaa. Maksuton, 

ennakkoon ilmoittautuminen luontokeskukselle puh. 0206 39 6550, max 10 henkilöä.
Klo 10-15 LAromit Oy ja Villi Metsä tuotteita myynnissä sekä Oulun Seudun BiotalousLeaderin

pisteellä kyselyyn vastanneille pieni luonnontuoteaiheinen palkinto. 

Villiinny koivusta Syötteen 
luontokeskuksella 20.5.

Klo 10-12 Koivu luonnontuotteena- luento auditoriossa sekä koivun mahlan ja lehtien 
keräämiseen tutustuminen luontokeskuksen pihalla. Maksuton, kaikille avoin.

Klo 12-13 Omakustanteinen lounastauko, keittolounas 10 €
Klo 13-15 Valmistetaan koivun mahlasta ja lehdistä koivujuomaa sekä kuorinta/kylpysuolaa 
sisätiloissa. Saat mukaasi reseptit, juoman ja pussillisen kuorinta/kylpysuolaa. Maksuton, 

ennakkoon ilmoittautuminen luontokeskukselle puh. 0206 39 6550, max 10 henkilöä.
Klo 10-15 LAromit Oy ja Villi Metsä tuotteita myynnissä sekä Oulun Seudun BiotalousLeaderin

pisteellä kyselyyn vastanneille pieni luonnontuoteaiheinen palkinto. 

Klo 10-12 Koivu luonnontuotteena- luento auditoriossa sekä koivun 
mahlan ja lehtien keräämiseen tutustuminen luontokeskuksen pihalla. 

Maksuton, kaikille avoin.
Klo 12-13 Omakustanteinen lounastauko, keittolounas 10 €

Klo 13-15 Valmistetaan koivun mahlasta ja lehdistä koivujuomaa sekä 
kuorinta/kylpysuolaa sisätiloissa. Saat mukaasi reseptit, juoman ja 

pussillisen kuorinta/kylpysuolaa.  
Maksuton, ennakkoon ilmoittautuminen luontokeskukselle  

puh. 020 639 6550, max 10 henkilöä.
Klo 10-15 LAromit Oy ja Villi Metsä tuotteita myynnissä sekä Oulun  

Seudun BiotalousLeaderin pisteellä kyselyyn vastanneille  
pieni luonnontuoteaiheinen palkinto.

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 9.5. 
Viime vuodesta lähtien val-
misteltavana ollut kuntastra-
tegia 2027 on valmistunut. 
Kaupunginhallitus käsitte-
li asiaa ja päätti esittää sen 
30.5. kokoontuvan kaupun-
ginvaltuuston hyväksyttä-
väksi.

Strategiatyön pohjana toi-
mivat kuntalaiskysely ja elin-
voimainen kuntakysely alu-
een yrittäjille vuonna 2016 
sekä saman vuoden kaupun-
gin uuden organisaation pää-
linjaukset. Viime vaihees-
sa strategiaa on valmisteltu 
kaupunginhallituksen nime-
ämässä työryhmässä, jossa 
asiantuntijana on toiminut 
Taina Torvela Ajatus Oy:stä. 
Yrittäjät saivat ottaa kantaa 
29.3. esittely- ja keskusteluti-
laisuudessa ja asiaa esiteltiin 
myös 20.4. kokoontuneessa 
valtuustoseminaarissa, jos-
sa olivat mukana nykyiset ja 
uudet valtuutetut.

Strategian linjaukset ja ta-
voitteet nojaavat vahvasti 
Pudasjärven omiin luontai-
siin vahvuuksiin ja mahdol-
lisuuksiin. Kuntastrategiassa 
2027 on linjattu muun muas-
sa Pudasjärven kilpailuedut, 
tahtotila 2027 Hyvinvointi ja 
Elinvoima, strategiset paino-
pisteet, strategiset linjaukset 
ja tavoitteet, kaupungin ar-
voperustat ja kaupungin per-
soonallisuustekijät.

Kuntastrategia on pitkän 
tähtäyksen kaikkea päätök-
sentekoa, suunnittelua ja ke-
hittämistä ohjaava kunnan 
johtamisen kattostrategia. 
Se ohjaa myös vuosittais-
ta talousarvion valmistelua. 
Pudasjärven kaupungin eri 
prosessit ja yksiköt johtavat 
omat tavoitteensa kuntastra-
tegiasta ja konkretisoivat 
strategiaa toimenpideohjel-
milla. Kaikkien palvelusek-
toreiden ja toimialojen toi-
mintasuunnitelmat laaditaan 
kuntastrategian pohjalta si-

Kuntastrategia 2027 valmistunut  
kaupunginvaltuuston käsittelyyn

ten, että päätavoitteet ohjaa-
vat niiden toimenpiteiden 
suunnittelua.

Muutostöitä  
entiselle Rimmin 
keskuskeittiölle
Hyväksyttiin Rimminkan-
kaan koulun keskuskeitti-
ön tuotekehitys- ja valmis-
tustilojen laitehankintojen ja 
muutostöiden suunnitelman. 
Kustannusarvio on 50 000 
euroa, joka päätettiin kattaa 
kehittämisrahastosta.

Muutostöiden jälkeen ti-
lat palvelevat tuottajilta esil-
le tulleita toiveita ja tukevat 
mahdollisimman monipuoli-
sesti erilaisten elintarvikkei-
den kehittämistä ja erilaisia 
elintarvikeyrittäjyyden muo-
toja. Toiveita on tullut muun 
muassa luonnontuotteiden 
kehittämiseen sekä pitopal-
velutoimintaan soveltuvasta 
vuokrattavasta keittiötilas-
ta ja laitteista sekä hyötykas-
vikuivurista, josta poimijat 
ja viljelijät voisivat vuokrata 
käyttöaikaa. 

Tuotekehityskeittiö on 
saanut nimen Kööki, johon 
on Tuotekehittämö hank-
keessa tehtyjen selvitysten 
ja toiveiden pohjalta suunni-
teltu viisi vuokrattavaa työs-
kentelytilaa, neljä lihan kä-
sittely- ja jalostustilaa ja yksi 
uusi keittiötila, joka soveltuu 
muuhun kuin lihan valmis-
tukseen. Tätä uutta syntyvää 
keittiötilaa voi käyttää esi-
merkiksi toivottuna pitopal-
veluruokien valmistuskeit-
tiönä tai vaikkapa leipomo-, 
kasvis- ja luonnontuotteiden 
kehitys- ja jalostustilana. 

Kouvanjoen  
siltahanke
Kouvanjoen yksityistien tie-
kunta on toimittanut kau-
punginhallitukselle avus-
tushakemuksen Kouvanjoen 
ylittävän sillan uusimisek-
si. Tiekunta on kokoukses-

saan 24.10.2016 päättänyt 
uusia tiekunnan tiellä olevan 
Kouvanjoen ylittävän sil-
lan. Tiekunta päätti samas-
sa kokouksessa hakea ELY-
keskukselta yksityisen tien 
valtionavustusta sillan uu-
simiseen sekä Pudasjärven 
kaupungin yksityistieavus-
tusta.

Päätettiin esittää kau-
punginvaltuustolle, että se 
myöntää Kouvanjoen yksi-
tyistien tiekunnalle avustus-
ta 15 prosenttia toteutuneis-
ta kustannuksista, kuitenkin 
enintään 50 014 euroa ja 
osoittaa hankkeelle tarvitta-
van lisämäärärahan 50 014 
euroa vuoden 2017 talous-
arvioon teknisen ja ympäris-
tötoiminnan yksityisteiden 
kustannuspaikkaan. 

INSPIRE-direktiivi ja 
kaava-asiat
Kunnat ovat velvoitettuja 
toteuttamaan INSPIRE-di-
rektiivin velvoitteet osoit-
teiden, kiinteistörekiste-
rin, ajantasa-asemakaavan, 
yleiskaavan, rakennusten, 
rakennuskieltojen, suun-
nittelutarvealueiden ja il-
manlaadun mittauspisteiden 
osalta. Vaatimukset koske-
vat ainoastaan sähköisessä 
muodossa olevia, kunnan yl-
läpitämiä paikkatietoaineis-
toja, jotka ovat jo olemassa. 
Päätettiin toimittaa aineis-
tojaan kuvaavat metatiedot 
30.9.2017 mennessä.

Maankäyttöpainotteisen  
kehittämissuunnitelman ja 
rakennusjärjestyksen uu-
distamisen yhteydessä on 
tullut esille Siuruanjoen 
alaosan rantaosayleiskaa-
voituksen tarpeellisuus Rit-
vanojan suusta alavirtaan. 
Yleiskaavan perusteella voi-
taisiin joen rantavyöhykkeel-
le myöntää rakennuslupia 
ilman poikkeamismenette-
lyä. Kaavoituksen pohjaksi 
on alueella tehtävä luonto- 
ja kulttuuriympäristöselvi-

tykset sekä arkeologinen in-
ventointi. 

Hyväksyttiin Sweco Ym-
päristö Oy:n tarjous mainit-
tujen selvitysten tekemiseksi. 
Arvioitu kokonaiskustannus 
on 13 433 euroa. Työ aloite-
taan tarjouksen mukaan vä-
littömästi työn tilaamisen 
jälkeen. Hanke voidaan ra-
hoittaa säästyvistä inves-
tointeihin varatuista mää-
rärahoista. Kaupungilla on 
mahdollisuus periä puolet 
kaavoituksen kustannuksis-
ta maanomistajilta.

Pohjois-Pohjanmaan liit-
ton 3. vaihemaakuntakaavan 
luonnokseen ei ollut huo-
mautettavaa. 

Sote- ja  
maakuntauudistus
Pohjois-Pohjanmaan sote- ja 
maakuntauudistus on pyy-
tänyt nimeämään jäsenen ja 
varajäsenen väliaikaishallin-
non valmistelutoimielimeen. 
Sote- ja maakuntauudistus 
siirtyvät 1.7.2017 alkaen esi-
selvitysvaiheesta väliaikais-
hallinnon toimikauteen, joka 
jatkuu siihen saakka, kun-
nes vaaleilla valittu maakun-
tavaltuusto aloittaa toimin-
tansa. Kaupunginhallitus 
hyväksyi omalta osaltaan 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnan väliaikaisen valmis-
telutoimielimen kokoonpa-
non Pohjois-Pohjanmaan 
liiton maakuntahallituksen 
esityksen mukaisesti.

Pudasjärven kaupungin 
stipendirahastosta päätettiin 
myöntää lukiolle 400 euroa ja 
Osao/Pudasjärven yksikölle 
400 euroa sekä lisäksi 200 eu-
roa Koilis-Pohjanmaan maa-
taloudellisten koulujen op-
pilasavustusrahastosäätiön 
varoista. 

Sampo Laakkoselle 
myönnettiin ero vapaa-aika-
ohjaajan virasta 28.4.2017 al-
kaen toiseen toimeen siir-
tymisen vuoksi ja kiitettiin 
hyvin tehdystä työstä.

OP Pudasjärven yritysrahoi-
tuspäällikkö Elias Rask lo-
pettaa työnsä Pudasjärvellä 
ja siirtyy 5.6.2017 alkaen OP 
Ryhmässä uusiin tehtäviin. 
Rask aloittaa Pohjois-Poh-
janmaalle perustettavassa, 
alueellisessa riskienhallin-
tapäällikön toimessa, jossa 
hän työskentelee jatkossa OP 
Osuuskunnan riskienhallin-
nan Osuuspankkituen Oulun 
toimipisteessä.

Rask on työskennellyt 
vuodesta 2012 alkaen OP 
Pudasjärven yritysrahoitus-
päällikkönä vastaten pan-

Elias Rask siirtyy 
OP Ryhmässä uusiin tehtäviin

kin yritys-, yhteisö- ja maa-
tila-asiakasliiketoiminnasta. 
Rask on kuulunut pankin 
johtoryhmään sekä toiminut 
toimitusjohtajan sijaisena.  

- Sain tulla reilut viisi 
vuotta sitten loistavaan työ-
paikkaan, joka on tarjonnut 
monenlaista oppia pankkitoi-
minnasta. Työ on ollut erit-
täin mielenkiintoista ja ha-
luan kiittää Osuuspankin 
asiakkaita, joiden myötä olen 
saanut kasvaa niin ihmisenä 
kuin myös pankkialan am-
mattilaisena. Pankin hallin-
toa kiitän saamastani tues-

ta ja luottamuksesta vuosien 
varrella. Suuri kiitos kuuluu 
myös mahtaville kollegoille 
ja pitkäaikaiselle esimiehel-
leni Teuvo Perätalolle. Lähte-
minen tuntuu aina haikealta, 
mutta uusi toimi on minul-
le askel eteenpäin ja vastaa-
vasti merkittävä tunnustus 
OP Pudasjärven vahvasta ti-
lanteesta ja kyvykkyyksistä. 
Työskentelen jatkossa alueel-
lisena riskienhallintapäällik-
könä tukien eri Osuuspank-
keja Pohjois-Pohjanmaalla ja 
sen ulkopuolellakin, OP Pu-
dasjärven toimitusjohtajan 

sijainen, yritysrahoituspääl-
likkö Elias Rask kertoo.

OP Pudasjärven toimitus-
johtajana aloittaa 1.6.2017 lu-
kien Pertti Purola.

OP tiedotus 

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14  Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

www.AarreKauppa.net

Meiltä löydät Ihania 
Lahjoja Äidille, Mummille ja 

Omalle Kullalle!

Myös valmiita 
Lahjapakkauksia!

Tule tekemään löytöjä!

Onko Lahjapulmia?Muista 
Äitienpäivä 

su 14.5.
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Villiinny koivusta - luonnonpäivä luontokeskuksella
Vaikka hiirenkorvia ei ole 
vielä näkyvissä, Syötteen 
luontokeskuksella villiin-
nytään koivusta luonnon-
päivänä lauantaina 20.5. 
Tänä vuonna vietettä-
viä valtakunnallisia luon-
nonpäiviä on neljä. Ensim-
mäisenä luonnonpäivänä 
helmikuussa sukellettiin 
talveen ja nyt toisen tou-
kokuussa vietettävän luon-
nonpäivän teemana on 
Villiintyä keväästä. Luon-
tokeskuksella järjestettävän 
päivän ohjelmasta vastaa-
vat LAromit Oy, Villi Metsä 
sekä Oulun Seudun Biota-

lousLeader-hanke sekä At-
tractive Oulu Region-han-
ke. Työpajasta ja luennosta 
vastaavat pudasjärveläiset 
yrittäjät Anni-Inkeri Tör-
mänen LAromit Oy:sta ja 
Sonja Kinnunen Villi Met-
sästä. 

Luonnonpäivä alkaa 
kaikille avoimesta ja mak-
suttomasta Koivu luonnon-
tuotteena-luennosta kello 
10. Luennolla tutustutaan 
myös ulkona koivun mah-
lan ja lehtien keräämiseen. 
Iltapäivällä järjestetään työ-
paja, jossa valmistetaan koi-
vun mahlasta ja lehdistä 

koivujuomaa sekä kuorin-
ta/kylpysuolaa sisätiloissa. 
Mukaan saa reseptit, juo-
man sekä pussillisen kuo-
rinta/kylpysuolaa. Mak-
suttomaan työpajaan tulee 
ilmoittautua ennakkoon 
luontokeskukselle. 

Päivän aikana Luon-
tokeskuksella on 
LAromitOy:n ja Villi Met-
sän tuotteita myynnissä. 
Samaan aikaan luontokes-
kuksen aulassa on Oulun 
Seudun BiotalousLeaderin-
piste, jossa kyselyyn vas-
tanneille annetaan pieni 
luonnontuoteaiheinen pal-

kinto. 
Tervetuloa virittäyty-

mään kevättunnelmiin 
ja villiintymään koivusta 
Syötteelle! Luonnonpäivää 
voi viettää osallistumal-
la johonkin tapahtumaan, 
järjestämällä tapahtuman 
tai lähtemällä kaverin tai 
perheen kanssa luontoon 
yhdessä. Ideoita ja retki-
vinkkejä löytyy www.luon-
nonpaivat.fi-sivustolta. 
Varsinaista Suomen luon-
nonpäivää juhlimme elo-
kuussa 26.8., jolloin kuorot 
valtaavat kansallispuistot. 
Syötteen kansallispuistos-

sa pääsemme kuulemaan 
Pudasjärven alakoulujen 
kuoroa sekä Raudaskylän 
sekakuoroa. 

Luontokeskus tiedotus, 
kuva Mari Limnell 

Jokivarren kuntapäättä-
jät kokoontuvat 18.5. Iijo-
ki Foorumiin rakentamaan 
jokivarren kuntien yhteis-
työtä alueen vetovoiman 
kehittämiseksi. Kuntapäät-
täjien lisäksi tilaisuuteen 
ovat tervetulleita kaikki Ii-
joen vetovoiman kehittämi-
sestä kiinnostuneet toimijat 
ja kuntalaiset. Tilaisuuden 
ohjelma koostuu Iijoen mah-
dollisuuksiin liittyvistä esi-
tyksistä ja tietoiskuista sekä 
tulevaisuuteen tähyäväs-
tä yhteisestä keskustelus-
ta. Kärkiteemoina foorumis-
sa ovat vetovoima, matkailu 
ja kulttuuri, vedenlaatu sekä 
vaelluskalat ja kalastus.

Iijoki Foorumista potkua  
Iijoen vetovoiman kehittämiseen

Iijoki Foorumi järjeste-
tään Hotelli Pikku-Syötteel-
lä 18.5. kello 12 alkaen. 

Iijoen otva on kolme 
vuotta kestävä EU-rahoittei-
nen hanke. Hankkeen pää-
tavoitteet ovat vesistövision 
laadinta Iijoen valuma-alu-
eelle ja vaelluskalakantojen 
palauttamisen sekä muiden 
joen arvoa nostavien toi-
menpiteiden edistäminen ja 
toteutus jo hankkeen aikana. 
Hanketta hallinnoi Pohjois-
Pohjanmaan liitto ja osato-
teuttajana toimii Luonnon-
varakeskus.

Sanna Rönkkönen,  
kuva Auli Ervasti 

Kuusamon kuntavaali-
en ääniharava Mika Flöjt 
lähtee Vihreiden puheen-
johtajakisaan Koillismaan, 
Kuhmon, Pudasjärven, 
Raahen ja Rovaniemen 
vihreiden yhdistysten esit-
tämänä. Flöjt tuo puheen-
johtajakisaan pohjoista 
ulottuvuutta sekä ymmär-
rystä maaseudun ja kau-
punkien arjesta.

- Olen saanut elää lap-
suudesta asti Kuusamon 
jokivarsissa, joissa olen 
oppinut puhtaiden vesien, 
vaelluskalojen, erämetsi-
en ja luonnonmaisemi-
en kauneuden merkityk-
sen. Aikanaan voimaan 
tullut koskiensuojelulaki 
mahdollisti vahvan luon-
tokokemuksen minulle ja 
tänä päivänä kymmenil-
le tuhansille matkailijoille 

Mika Flöjt 
Vihreiden 

puheenjohtajakisaan

vuosittain. Meidän vihrei-
den on edistettävä luon-
toa kunnioittavia käytän-
töjä kaikessa kestävässä 
kehityksessä koko Suo-
messa ja siirryttävä näi-
den asioiden edelläkävi-
jäksi eri sektoreilla, toteaa 
Mika Flöjt.

Vihreät tiedotus

Maitopalkintoja Ranuan meijerillä

Ranuan Meijerin Maito-
päivillä 3.5.2017 palkit-
tiin laatupalkinnolla, jossa 
myöntämisperusteena ovat 
maidon bakteeri- ja solupi-
toisuus. Maidon on pitänyt 
olla E-luokkaa koko palkin-
tokauden ajan. Maidossa ei 
ole saanut esiintyä lääke-

Merja Niskala viisi vuotta 
ensiluokkaista maitoa. Ku-
vat Merja Kelahaara.

Arto Hinkula 20-vuoden laa-
tupalkinto ensiluokkaisesta 
maidosta.

Eveliina ja Antti Jurmu 100 000 litraa maidon määrän ylitys 
ensimmäisen kerran. 

ainejäämiä eikä muitakaan 
laatuvirheitä. Nostettu esiin 
pudasjärveläiset palkitut. 

25-vuotis laatupalkinto 
Mty Laakkonen Jyrki, Raili 
ja Jarkko 

20-v laatupalkinto Hin-
kula Arto ja Eija 

5 v laatupalkinto Niska-

la Lauri ja Merja ja Ervasti 
Olli ja Arja. 

Vuosittain palkitaan 
myös tuotantovuoden aika-
na tuotetun maitomää¬rän 
mukaan tilat, joiden maito-
määrä ylittää ensimmäisen 
kerran 100 000 litraa. Täl-
lainen palkinto luovutettiin 
Antti ja Eveliina Jurmulle. 

Mainittakoon, että 400 

000 litraa ovat tuottaneet 
Mty Laakkonen Jyrki, Rai-
li ja Jarkko. He kävivät 
myös hakemassa huhti-
kuussa Helsingistä Walter 
Ehrström säätiön kultaisen 
mitalin 25 vuoden yhtäjak-
soisesti tuotetusta ensiluok-
kaisesta maidosta. HT

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

LASTEN KESÄUIMAKOULUT 
5-7 -vuotiaille Puikkarissa kesäkuussa:
1. ryhmä 5.-8.6. klo 16-17, pe 9.6. klo 12-13
2. ryhmä 5.-8.6. klo 17-18, pe 9.6. klo 13-14
3. ryhmä 12.-16.6. klo 10-11
4. ryhmä 12.-15.6. klo 16-17, pe 16.6. klo 12-13
Uimakoulun hinta on 25 euroa/ lapsi
Ilmoittautumiset:  
Puikkarin palvelupisteeseen p. 040 826 6440.

Tervetuloa!

Puikkarin aukioloajat toukokuussa:
Ma, ke    12-20
Ti, to    6.15-20

Pe-la 12-18
Su   suljettu
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ALKUVIIKKO MA 15.5.LOPPUVIIKKO PE-LA 12.-13.5.

PERJANTAINA 12.5. LAUANTAINA 13.5. MAANANTAINA 15.5.

TIISTAINA 16.5.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATALOUSTAVARAOSASTOLTA
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YLIKYPSÄKINKKU
palana tai siivuina

MOUNTAIN DEW
1,5 litraa 
sis. pantin 0,40

Candy King
IRTOKARKIT

Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI 
3 kpl/rass, marinoitu

Fazer
SYDÄN
SUKLAA-
RASIA 225 g

Korpela KINKKU-
JUUSTO-, LIND-
STRÖMIN-, tai JAUHE-
MAKSAPIHVIT 160 g

Vip 
OMENATÄYSMEHU
1 litraa

Porsaan
KYLJYKSET

Pouttu
PALVIRYYNI- 
MAKKARA

400 g

Pihvilihaksi 
naudan
ULKO-
FILE 1/2
n. 1,6 kg/kpl

Korpela
PORSAAN
FILEPIHVI

1 kg tai

Atria Perhetilan 
broilerin

ohuen ohut
FILEELEIKE

480-600 g
naturell tai marinoidut

Riitan Herkku
LEIPÄJUUSTO

110 g

Snackpoint KINKKU- 
tai SAVULOHI-

VOILEIPÄKAKKU
750 g

Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Oululainen
REILU VEHNÄ tai 
VEHNÄLESE 
LEIPÄ 500 g

Antell
RUISRUIS
LEIPÄ
9 kpl/450 g

Korpela
KANANUGGETIT 

200 g

Ingman
VOI 500 g
normaalisuolainen

Suomalainen 
TOMAATTI

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Atria
KAISERWURSTI
palana

Flora
MARGARIINIT
400 g

Ingman
MAUSTETUT

KERMAJÄÄTELÖT
1 litraa

Irto
KAR-
JALAN-
PAISTI

kg

HK ohuen ohut
LEIKKELEET

300 g
saunapalvi, keittokinkku

broilerfileeleike tai
kalkkunanfileeleike

Kotimainen
KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g

2 kg/talous

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

Tuore norjan
LOHI
1-2 kg
raj. erä

30-OSAINEN
MEISSELISARJA 
SALKUSSA 

Bahco
MONITOIMI-
TYÖKALU

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 litraa

 2,7 litraa

Helo 20 PK VO 
VESISÄILIÖ-
KIUAS

URETAANI-
VAAHTO
joka vuodenajan 
-10 - +35°c 
750 ml 

20,-
5 kpl

Ahti 
KALA-
VERKOT

Carman
AUTO-
SHAMPOO
1 litraa

Kottikärryn
UMPIRENGAS
4x6

AVAIMENTEKO, NYT MEILLÄ MYÖS 

MUSTAPÄISEN ABLOY AVAIMEN-

TEKOKONE JA LUKKOTARVIKKEET!

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

Muista 

Äitiä, isoäitiä

 Äitienpäivänä 

su 14.5.!

Jeanne Arthes
AMORE MIO
LAHJAPAKKAUKSET

Veet Sensitive
PRECISION
TRIMMERI Scholl Velvet Smooth

KYNSILAITE
LAHJAPAKKAUS

Scholl Velvet 
Smooth Pink
JALKARASPI

ÄIDILLE:

Erilaisia 

OLO- ja 

KYLPYTAKKEJA
Triumph
PAITULIT
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Hyvän Olon Messut kiinnostivat yleisöä

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen 
painottaa ennaltaehkäiseviä toimia

Hyvä olo oli monella tavalla 
esillä LC Pudasjärvi Hilimo-
jen järjestämillä Hyvän Olon 
Messuilla viime lauantaina 
Tuomas Sammelvuo -salilla.

LC Pudasjärvi Hilimat olivat tyytyväisiä Hyvän Olon Messujen onnistumiseen. Hyväntuulisia messuvieraita oli paljon liik-
keellä ja Hilimat saivat messuilla kerätyksi varoja hyväntekeväisyyteen.

Kalevala Koruja oli esillä messuilla ja moni messuvieras 
ihastelikin niitä.

Messujen järjestäjien Hilimojen kahvilassa oli koko ajan 
vilkasta. Ruokana tarjottiin Lapin ukon juhlakeittoa ja kah-
vin kanssa oli valittavana monipuolinen kahvileipävalikoi-
ma. 

KIIFYSin esittelyhuoneessa oli monipuolista terveyden ja 
hyvänolon edistämistä, muun muassa verenpaineen ja ko-
lestrolin mittausta sekä arpajaiset. Yrittäjä Mari Halkola 
(vasemmalla) antamassa arpalippuja.

Kaksi maalaislääkäriä pudasjärveläinen Hannu Honkanen 
ja messujen luennoitsija Tapani Kiminkinen tapasivat en-
simmäistä kertaa ja kertoivat mielipiteiden menneen ihan 
samaan suuntaan, samoin leikkimielinen kädenvääntö. 

Tänä vuonna messuja 
vietettiin viikko totuttua ai-
emmin osana Pudasjärven 
Suomi 100 -juhlavuoden juh-
lintaa ja kaupungin Sisulla 

ja sydämellä -hyvinvointi-
viikkoa. Teeman mukaises-
ti messujen pääesiintyjänä 
kuultiin maalaislääkäri Ta-
pani Kiminkistä.

Kiminkinen luennoi kak-
si luentoa, joiden aikana hän 
käsitteli terveysasioita lai-
dasta laitaan. Puheissa kä-
siteltiin muun muassa lii-
kunnan, ravinnon ja unen 
merkitystä hyvinvoinnille.

Sanomassaan Kiminki-
nen painotti ennaltaehkäi-
syn roolia – mitä aiemmin 
omiin elämäntapoihinsa ja 
tottumuksiinsa kiinnittää 
huomiota, sitä paremmin voi 
tulevaisuudessakin.

Saarijärven terveyskes-
kuslääkärinä päivätyötään 
tekevä Kiminkinen ker-
toi kiertävänsä mielellään 
eri puolilla Suomea ja koh-
taavansa ihmisiä. Erilaisis-
sa tilaisuuksissa hän jakaa 
vuosikymmenten aikana ke-
räämäänsä tietoa.  Myös Pu-
dasjärvellä Kiminkisellä riit-
ti jututtajia.

Varsinkin televisiosarjan 
myötä tutuksi tullut maa-
laislääkäri näkyy edelleen 
tuon tuosta televisiossa tai 
lehtien palstoilla. Hän on 
myös kirjoittanut useampia 
terveysaiheisia kirjoja. 

Messujen avauspuheen-
vuorossaan LC Pudasjärvi 
Hilimojen presidentti Elvi 
Räisänen totesi, että Hyvän 
Olon Messuja pidettiin nyt jo 
10. kerran. Hilimat haluavat 
kaikille avoimilla messuilla 
tuottaa hyvää oloa kaikille.

Tämän vuoden messuilla 
palkittiin ensimmäisen ker-

LC Pellon klubista vieraili 11 hengen ryhmä messuilla ensi 
kauden presidentin, pudasjärveläissyntyisen Matti Puola-
kanahon, johdolla (kolmas oikealta). Puoliso Anitta Ojanpe-
rä toinen vasemmalta. Ryhmä vieraili myös Hirsikampuk-
sella, sillä Pellon kunta on rakennuttamassa hirsikoulua ja 
mallia rakennusmateriaalin osalta on otettu Pudasjärveltä. 

LC Pudasjärven sihteeri Juha Timonen, tulevan kauden 
presidentti Timo Kerälä ja klubin presidentti Esko Viitala 
myivät elokuun viimeisenä lauantaina oleviin Venetsialai-
siin lippuja ennakkohintaan sekä isännän viirejä. 

ran Pudasjärven Vuoden va-
paaehtoistyöntekijä, joka on 
tehnyt pyyteetöntä työtä lä-
himmäistensä auttamiseksi. 

Vuoden vapaaehtoistyön-
tekijä -tunnustuksen sai Siiri 
Haanela, joka on jo vuosien 
ajan auttanut lähipiirissään 
olevia ikäihmisiä. Hilimat 
päättivät antaa tunnustuk-
sen Haanelalle, koska hän 
auttaa pyyteettömästi lähim-
mäisiään.

Valinnan perusteiden 
mukaan tunnustuksen saaja 
ei saa olla jäsen LC Hilimois-
sa tai aikaisemmin vapaaeh-
toistyön tekemisestä palkit-
tu. Perusteissa todetaan, että 
valittavan on täytynyt tehdä 
vapaaehtoistyötä jo kauem-
man aikaa sydämen hyvyy-
destä, ilman palkkaa ja pyy-
teettömästi. Valittavan on 
pitänyt tehdä auttamistyötä 
niin lähipiirissä kuin sen ul-
kopuolella, esimerkiksi naa-
pureille ja ystäville. 

Opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa lausui juh-
lassa kaupungin terveh-
dyksen. Hän totesi, että 
kaupunki tarvitsee yhteis-
työkumppaneita pyrkies-
sään edistämään kuntalais-
ten hyvinvointia eri tavoin.

Messuilla oli runsaasti 
monenlaista ohjelmaa. Koko 
perhettä viihdytti vatsasta-
puhuja Sari Aalto, jonka esi-
tykset olivat ilahduttavaa 
seurattavaa. 

Suomi 100 -teemaa esille 
toivat Hilimat Elina Jylhän-
lehto ja Pirkko Polvi, joiden 
musiikki- ja lausuntanume-
ro ”100 vuotta suomalaista 

musiikkia ja runoa” vei mes-
suvieraat matkalle suomalai-
suuteen sanoin ja sävelin.

Messujen näyttelyssä oli 
tällä kertaa Kalevala Koruja, 
joita Hilimat olivat koonneet 
vitriineihin ihasteltavaksi. 
Esillä oli koruja niin usean 
vuosikymmenen ajalta aina 
perinteisistä vanhojen koru-
mallien pohjalta suunnitel-

luista koruista modernim-
piin luomuksiin.

Näytteilleasettajia salissa 
oli nelisenkymmentä. Myyn-
nissä oli muun muassa lei-
vonnaisia, koruja, kosme-
tiikkaa, kodin tavaroita ja 
vaatteita. Myös eri toimijat 
ja yhdistykset esittelivät toi-
mintaansa. 
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TOUKOKUUN TARJOUKSET - MAJ ERBJUDANDEN
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Siirtolaisuuden koskettavat tarinat kansien väliin
Pudasjärveltä lähti Ruotsiin 
hurjimpina vuosina 1970-lu-
vun taitteessa yli 800 asukas-
ta. Parempi elämä houkutti 
selkosilta luvattuun lännen 
maahan. Mitä tapahtui läh-
tijöille, jääneille ja joskus 
palanneille sekä koko Pu-
dasjärvelle siirtolaisilmiön 
kourissa? Pudasjärven Ruot-
sin-siirtolaisuuden vaiheet 
on nyt tutkittu Juha Hagel-
bergin toimittamassa histo-
riateoksessa, joka julkaistaan 
heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla.

Kirja taustoittaa pudas-
järveläisten siirtolaisuutta 
1600-luvulta lähtien, mut-
ta merkittävin osuus kirjasta 
käsittelee 1960-luvulta alka-

nutta suurta siirtolaisuusaal-
toa ja sen vaikutuksia pu-
dasjärveläisiin Ruotsissa ja 
kotimaassa. Jopa kokonais-
ten kylien tyhjentyminen jät-
ti paikkakunnalle trauman, 
joka on tähän asti jäänyt kä-
sittelemättä.

-Ihmisillä oli valtava tar-
ve kertoa kokemuksistaan. 
Kirjaa varten haastateltiin 
120 henkilöä, kirjan toimitta-
nut Juha Hagelberg kertoo. 

Kirjasta saa kattavan ku-
van Ruotsiin lähdön syis-
tä, elintason eroista, kielion-
gelmista, kesälomareissuista 
ja koti-ikävästä ja osan ko-
tiinpaluusta niin lähtijöiden 
kuin jääjienkin näkökulmas-
ta. Joka kesä  

Suomessa lomalla
Joka kesä käytiin Suomessa 
lomalla. Oli aina sovittu, että 
Suomessa puhutaan suomea. 
Vähintään Haaparannassa 
auton takapenkkikin vaihtoi 
puhekielen suomeksi. Paluu-
matkalla tuli samassa paikas-
sa vaihto toisinpäin. 

Teini-ikäisinä eivät enää 
halunneet lähteä Suomeen, 
vaikka oli mummua ikävä. 
18 vuotta kun täyttivät, ot-
tivat Ruotsin kansalaisuu-
den ja kaikilla on nyt ruotsa-
laiset puolisot. Lastenlapset 
ei puhu suomea kuin muuta-
man sanan.

Ritva Mäntykenttä, 
Katrineholm 

Kesäloma oli vuoden kohokohta niin Suomeen jääneille 
kuin Ruotsin siirtolaisillekin. Esimerkiksi Pintamon Huit-
sinvaaran erämaatalon väki moninkertaistui kesällä 1970.

Kirja on elämänhistoriallista 
ja laadullista siirtolaistutki-
musta, jota tekijöiden toivon 
mukaan myös tutkimuksen 
kohteet ymmärtävät. Heil-
le se on suunnattu – ei pel-
kästään pudasjärveläisil-
le tai täältä lähteneille, vaan 
kaikille, jota ilmiö on jollain 
tavalla koskettanut ja kos-
kettaa yhä. Poikkeuksellinen 
tämä teos on siinäkin mie-
lessä, että tämän teoksen te-
kijät tuntevat tutkittavansa. 
Suurin osa kertojista esiin-
tyy omilla nimillään 

Menneistä oppia 
maahanmuuttajien 
kotoutumiseen
Pudasjärvi on 1960-luvulta 
saakka ollut muuttotappio-

aluetta. Siirtolaisuuden osalta 
tilanne on kuitenkin käänty-
nyt toisin päin. Tänä päivänä 
Pudasjärvelle muuttaa vuosit-
tain ulkomailta yli kymmen-
kertainen määrä ihmisiä kuin 
heitä sinne lähtee. Kirjasta voi 
etsiä vastauksia myös siihen, 
löytyykö menneiden aikojen 
siirtolaisuudesta yhtymäkoh-
tia ja työkaluja tämän päivän 
maahanmuuttajien kotoutu-
miseen. 

Projektin ohjausryhmää 
luotsaava pudasjärveläinen 
Hilkka Parkkisenniemi sai 
idean kirjaan tehdessään 2014 
valmistunutta teosta Juho 
Kuopuksen kuvista Siuruan-

jokivarresta 1900-luvun alus-
ta. Siinä yhteydessä nousi 
esille myös kuvia ja muisto-
ja Ruotsin-siirtolaisuudesta. 
Ohjausryhmässä ovat muka-
na kirjan toimittajan lisäksi 
Eino Siuruainen, Pauli Har-
ju, Paavo Pikkuaho, Mart-
ta Oinas-Panuma ja Tomi Ti-
monen. 

Kirjan julkaisua juhlitaan 
heinäkuun ensimmäisellä vii-
kolla Pudasjärvellä lukuisil-
la oheistapahtumilla. Kirjan 
hinta on 40 euroa ja sitä myy-
dään muun muassa Pudasjär-
ven markkinoilla. 

Pia Alatorvinen

Kauko Juttula on palannut kesälomille Göteborgista 1969. 
Dodgen konepellillä nuoremmat sisarukset Ari, Markku, 
Jouko, Jouni-serkku ja Osmo – jotka vuorollaan kiskaistiin 
muuttoaallon mukaan.

Suomalaisia tarvittiin raskaisiin teollisuustöihin, jotka eivät 
aina ruotsalaisille kelvanneet.  Jouko ja Timo Juttula Göte-
borgin telakalla 1975.

Ui kesäksi kuntoon –kampan-
ja saatiin päätökseen ja palkit-
semistilaisuus pidettiin 8.5. 
Puikkarissa. Valtakunnallisel-
la tasolla sijoituimme pienten 
uimahallien sarjassa uinnis-
sa sijalle 11. ja vesiliikunta-
sarjassa (esim. vesijumppa, 
vesijuoksu) sijalle 3., mikä on-
kin Puikkarin historian paras 
saavutus! Kampanjan aikana 
maaliskuussa uitiin yhteensä 
522 kilometriä ja vesiliikun-
taminuutteja kertyi yhteensä 
68 884 min. Sarjaan osallistui 
kaikkiaan 39 pientä uimahal-
lia (vuosittainen kävijämäärä 
alle 60 000). 

Palkitsimme  
molempien sarjojen 
kolme parasta:
Uintisarja: 1.Juhani Ahonen 
50 000 m, 2. Marja-Liisa Ku-
rikka-aho 45 170 m, 3. Jari 
Keskiaho 44 050 m.

Vesiliikunta: 1. Kauko 
Tervonen 3360 min, 2. Tuula 
Tauriainen 2880 min, 3. Kaa-
rina Nevanperä 2820 min. 

Elsa Komulainen, joka on 
ollut aktiivinen uimahallin 
käyttäjä ja kampanjaan osal-
listuja aivan alusta saakka, 
muisteli entisaikojen uinnin-

Puikkarilla hyvä sijoitus Ui 
kesäksi kuntoon -kampanjassa

Ui kesäksi kuntoon -kampanjassa palkittuina Jari Keski-
aho, Marja-Liisa Kurikka-aho, Elsa Komulainen ja Juhani 
Ahonen. 

opetusta, jolloin uimakou-
lut järjestettiin uimarannoilla 
ja monesti kylmissä vesissä. 
Toista se on nyt, kun saamme 
harjoitella puhtaissa ja lämpi-
missä olosuhteissa, eikä sää 
sanele opetusta. Elsa muisteli 
puheessaan myös sitä, kuin-
ka monet ihmiset olivat olleet 
uimahallin rakentamista vas-
taan, silloin, kun rakentamis-
ta vasta suunniteltiin. Mo-
net heistä ovat mielipiteensä 
sittemmin muuttaneet ja ui-
mahallin tarpeellisuudes-
ta kertoo myös vuosittainen 

kävijämäärä, joka oli viime 
vuonnakin n 55 000 yhteen-
sä. Tämä pitää sisällään myös 
kuntosalikävijät. Puikkari on 
paikkansa lunastanut pudas-
järveläisten keskuudessa.

Onnittelut kampanjan pal-
kituille ja suurkiitos kaikille 
osallistuneille! Tilaisuudes-
sa suoritettiin myös arvonta 
kaikkien osallistuneiden kes-
ken ja voittoluettelo löytyy 
Puikkarin FB-sivuilta ja pal-
velupisteestä.

Aini Seppänen

Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piiri pitää vuosiko-
kouksensa Pudasjärven hir-
sikampuksella lauantaina 
13.5. kello 12 alkaen. Ko-
kouksen alussa järjestetään 
maakunta akatemia, jossa 
puolueen varapuheenjohtaja 
Antti Kurvinen ja valtiotie-
teen tohtori Tytti Isohooka-

na-Asunmaa alustavat Kes-
kustan aatteesta ja arvoista. 
Kokouksessa käydään läpi 
muun muassa kuntavaalien 
tulosta ja hyväksytään ehdo-
kasasettelun periaatteet tu-
leviin maakuntavaaleihin. 
Paikalle ovat tulossa puolu-
een varapuheenjohtaja, kan-
sanedustaja Antti Kurvinen 

sekä alueen kansanedusta-
jista Niilo Keränen, Ulla Par-
viainen, Juha Pylväs ja Mirja 
Vehkaperä. Euroopan parla-
mentista paikalla on Hannu 
Takkula. Kokous on avoin 
kaikille.

Antti Ollikainen

Oulun Jätehuolto kilpai-
lutti Pudasjärven kau-
pungin jätteenkuljetuk-
set. Kilpailutuksen voitti 
paikallinen yritys Kulje-
tuspudas Oy. Yhtiö ottaa 
hoitaakseen järjestettyyn 
jätteenkuljetukseen liitty-
neiden kiinteistöjen jät-
teenkuljetukset kesäkuun 
1. päivästä alkaen.

Urakoitsijan vaihdos 
saattaa alkuviikkoina ai-
heuttaa lieviä häiriöitä ros-
ka-astioiden tyhjennyksis-
sä. Mahdollisista häiriöistä 
voi ilmoittaa Oulun Jäte-
huollolle. 

Pudasjärven kaupun-
ki on yksi Oulun Jätehuol-
to Oy:n osakkaista. Oulun 
Jätehuolto tuottaa kau-

pungissa kaikki lain mu-
kaan kunnan vastuulle 
kuuluvat jätehuoltopalve-
lut mukaan lukien jätteen-
kuljetus. Pudasjärvellä on 
kunnan kilpailuttama jät-
teenkuljetus.

Jätehuolto tiedotus 

Pudasjärven kaupungin  
jätteenkuljetukset 

paikalliselle yritykselle

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan 
piirin vuosikokous Hirsikampuksella

7
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Oulun Jätehuolto on kutsu-
nut pudasjärviset seurat ja 
yhdistykset sekä muut asias-
ta kiinnostuneet kaupungin-
viraston valtuustosaliin kes-
kiviikkona 17.5. kello 17. 

-Asialistalla ovat tietyt 
pudasjärviset palvelut, joi-
den kehittäminen ja raken-
teiden kunnostaminen on 
ajankohtaista nyt kesän kyn-
nyksellä. Haluamme tehdä 
työtä yhdessä Pudasjärven 
asukkaiden kanssa. Meillä ei 
ole halua tuottaa työvoimaa 
ensisijaisesti Oulusta, vaan 

Jätepalveluja 
halutaan kehittää 

yhdessä
haluamme käyttää paikallis-
ta osaamista aina, kun se on 
mahdollista, kertoo erityis-
asiantuntija Mari Juntunen 
Oulun Jätehuollosta. 

Valtuustosalin tilaisuu-
dessa käydään läpi kyläpis-
teiden sijaintia, kunnosta-
mis- ja silmälläpitotoimia 
sekä yleisiä, vuosittain tois-
tuvia aluesiivouksia ja nii-
den teettämistä esim. va-
rainhankintaa tekevillä 
yhdistyksillä tai seuroil-
la. Yleisiä toiveita saa myös 
esittää. HT

Erityisasiantuntija Mari Juntunen kutsuu pudasjärvisiä 
keskustelemaan jätehuollon kehittämisestä.

Takuuvarma puheenaihe on sää, olipa vuodenaika mikä tahansa. Katsoin 
muistiinpanoja menneiltä vuosilta, vuosi 2010. Sää lämpeni toukokuun 
kolmastoistapäivä kesäisen lämpimäksi. Samalla viikolla mitattiin Oulus-
sa 27 plus astetta.

Lämmintä riitti useamman viikon, pitemmälle ei minulla ole kirjauk-
sia tuolta vuodelta. Nyt on kyllä poikkeuksellisen kylmää säätä tähän vuo-
denaikaan, näin pitkään. Näin ollen lunta on tosipaljon etenkin varjopai-
koissa. Ilmaston lämpeneminen loppui heti kun vihreät voitti kuntavaalit. 
Lieneekö Yhdysvaltain uudella presidentillä myöskin osuutensa tähän ke-
hitykseen?

Vuoden kaupunkiteko 2016 -kilpailuissa olin saanut yhden äänen, vaik-
ka en ollut ehdolla tuossa vaalissa. Kiitos äänestä. Kuinka paljon olisin 
saanutkaan ääniä, jos olisin ollut ehdolla. Se jääpi ikuiseksi arvoitukseksi. 
Kuntavaaleissa tein kaksi hyvää yritystä valtuustoon, molemmilla kerroilla 
pääsin varavaltuutetuksi. Ei huono, mutta paremminkin olisi voinut men-
nä. Se oli siinä, pitää kääntää uusi lehti elämän aapises-
sa. Paavo Väyrysestä ei tullut koskaan presidenttiä, olisi 
kätellyt juhlavieraat siinä kuin Saulikin. Elämässä ei aina 
pääse päämäärään, vaikka tekisi asiat kuinka hyvin. Sää 
kuitenkin lämpenee, viimeistään päivän ”palattua” (kun 
päivät alkavat lyhenemään). 

Mauno Ruokangas

Sää ja vaalit  
puhuttavat

Lampaantaljasta 
monipuolisia tuotteita 

Pajukannan lampaita kasvat-
tavan tilan emäntä, Anu Pent-
ti Pirkanmaan Tottijärveltä, oli 
pitämässä viikonloppuna 21.-
23.4. lammasvällykurssia Pu-
dasjärven kansalaisopistolla. 
Vastaavan tyyppisen kurssin 
hän veti kahden viikonlopun 
kurssina viime vuonna. Osal-
listujat toivoivat silloin jatkoa, 
joka nyt järjestettiin yhden vii-
konlopun kurssina ja ensi vuo-
delle on suunnitteilla kahden 
viikonlopun kurssi. Aiheena 
olivat pienemmät turkistyöt 
kuten kinttaat, tossut ja lam-
masliivit, mutta myös pieniä 
vällyjä yhdestä tai kahdesta 
taljasta syntyi kurssilla useita.

Pentti kertoo, että vällyt 
ovat vanha tekstiili, joka on 
ollut käytössä pohjoismaissa. 
Niitä on käytetty peittona kyl-
mään vuodenaikaan sekä si-
sällä, että ulkona reessä. Väl-
lyissä oli usein nahkapuolella 
päällikangas, joka saattoi olla 
esimerkiksi yksiväristä koti-
kutoista sarkaa. Myös erilaisia 
raidallisia ja värikkäitä kan-
kaita kudottiin vällynpäälli-
siksi.

-Kymmenen vuotta sitten 
osallistuin norjalaisen Britt 
Solheimin pitämälle lammas-
vällykurssille Ahvenanmaal-
la, ja siellä opin tekemään 
norjalaistyylisiä vällyjä, jois-
sa nahkapuoli koristellaan 
painokuvioilla eikä siihen 
siis kiinnitetä päällikangasta. 
Tätä tekniikkaa olen pääasias-
sa opettanut kursseilla, mutta 
joka kurssilla yleensä valmis-
tuu myös perinteiset suoma-
laiset vällyt, joissa siis on tuo 
päällikangas, kertoi Pentti. 

Vällyt ommellaan perin-
teisesti käsin, jokainen sauma 
kolmeen kertaan: ensin palat 
yhteen ja sitten sauman pääl-
le ommellaan kapea nahka-
suikale, joka sekä huolittelee 
että vahvistaa sauman. Lan-

kana käytetään vahattua pel-
lavalankaa. Talja käytetään 
tarkkaan, reijät ja karvattomat 
kohdat paikataan, eikä taljois-
ta pitäisi jäädä enempää huk-
kapaloja kuin mitä mahtuu 
vällymaakarin taskuun!

Kun vällyt on ommel-
tu valmiiksi, ne kuvioidaan 
painamalla, jossa käytetään 
puusta kaiverrettuja leimasi-
mia ja tekstiiliväriä. Tässä saa 
jokainen ”fällymaakari” käyt-
tää luovuuttaan ja painaa ha-
luamansa kuvat vällyihin.

-Olen pitänyt lammasvälly-
kursseja eri puolilla Suomea ja 
kurssit ovat täyttyneet muka-
vasti. Ihmiset arvostavat taas 
perinteisiä tekstiilejä ja teknii-
koita. Ja kun ompelee vällyt 
lyhytvillaisista taljoista, ei suu-
restakaan peitosta tule liian 
painavaa, vaan juuri sopivan 
painoinen ja mukava käsitellä. 
Kursseilla on ommeltu eri ko-
koisia vällyjä: yhdestä taljas-
ta tulee pieni peitto, kahdes-
ta taljasta saa vaikka vauvalle 
makuupussin tai keinutuoli-
maton sekä 4-6 taljasta tulee 
jo isot, lämpimät vällyt, totesi 
kurssin vetäjä Anu Pentti. 

Kurssilaisia  
lähikunnista
Suurin osa kurssilaisista oli saa-
punut Pudasjärven lähikunnis-
ta muun muassa Oulusta. Sirpa 
Juusola kertoi olleensa viime 
vuonna kurssilla ja nyt innosti 
mukaan myös äitinsä sekä tyt-
tärensä. 

Tyttärensä Sirpan houkut-
telemana kurssille saapunut 
Eeva Juotasniemi ompeli puo-
lisolleen keinumattoa peh-
mikkeeksi. Hän kertoi har-
rastaneensa ompelua, mutta 
nahkaompelu oli uutta. Hän 
mainitsi olevansa tosi tyytyväi-
nen kurssiin.

-Täältä sai nahkat ja muut 

Pudasjärvellä tehtiin vuoden 
2016 aikana lukuisia positii-
visia tekoja, jotka ovat tuot-
taneet kaupungin asukkaille 
iloa ja hyvää mieltä. Näiden 
esiin nostamiseksi Pudasjär-
ven kaupunki käynnisti al-
kuvuodesta yleisöäänestyk-
sen vuoden 2016 parhaasta 
kaupunkiteosta. Äänestyk-
seen oli kerätty kattava lis-
taus paikallisia hyviä tekoja, 
mutta myös omia sai ehdot-
taa. 

Ylivoimaisella äänte-
nenemmistöllä (116) kansa 
valitsi Vuoden 2016 kaupun-
kiteoksi Päivi Pohjanveden 
masinoiman joulumuistami-
sen yksinäisten ja vähäva-
raisten vanhusten hyväksi.

Idea joulumuistamises-
ta kypsyi Päivi Pohjanveden 
mielessä loppuvuodesta. Hä-

Vuoden kaupunkiteko 2016 -kilpailun 
voittajaksi Päivi Pohjanvesi

nen isoäitinsä oli kuollut ke-
sällä, eikä sen jälkeen ollut 
kenen luona käydä kyläile-
mässä ja laulella vanhoja lau-
luja. Päiville tuli mieleen, 
miten vähän vanhuksia 
muistetaan, vaikka hekin 
ovat tärkeä ryhmä keskuu-
dessamme. Hän tiesi, että on 
vanhuksia, joilla ei käy ke-
tään kylässä tai raatilla. Saa-
tikka, että saisivat lahjoja tai 
heitä jotenkin muistettaisiin.

Päivi päätti kokeilla sai-
siko muitakin innostumaan 
ajatuksesta. Hän lähestyi Ou-
lunkaaren kotipalvelua. Siel-
lä Aila Tauriainen-Lohvan-
suu innostui ja lupasi kysyä 
henkilökunnalta suunnilleen 
määrän, paljonko paketteja 
tarvitaan.

Tietoa joulupakettien ke-
räämisestä meni Päivin 

omalle sekä Puskaradio Pu-
dasjärvi ja Tehdään Hyvää 
Pudiksella - sivuille Faceboo-
kiin. Idea aiheutti innostus-
ta ihmisten parissa. Tarve oli 
noin 40 pakettia, mutta lop-
pujen lopuksi niitä kertyi 74 
pakettia. Se ylitti Päivin suu-
rimmatkin haaveet. Lahjat 
tulivat yksityisiltä ihmisiltä 
sekä seurakunnan diakonia-
työltä, joka lahjoitti Unelma-
tehtaan avajaisista saamansa 
tuoton tähän vanhusten jou-
lumuistamiskeräykseen. K-
Supermarket lahjoitti kahvia.

Kotipalvelun henkilökun-
ta vei paketit vanhuksille ko-
tikäyntien yhteydessä. Päi-
ville keräys toi joulun sekä 
suurimman lahjan – antami-
sen ilon.

Palkitsemistilaisuus pide-
tään kaupunginvaltuuston 

kokouksen alkajaisiksi 30.5.
Lisäksi ääniä saivat Hirsi-

kampuksen valmistuminen 
koululaisille 77, Ysärifesta-
reiden järjestäminen kansa-
laisadressin avulla 33, Huo-
nokuntoisten rakennusten 
katoaminen kyläkuvasta 25, 
Pudasjärven ja Tuulijärven 
uimarantojen puhdistustal-
koot 16, Keskustan kesäkuk-
kakampanja 5, Kesätorin tie-
topiste 3 ja Team Hyvä Mieli 
3 ääntä. 

Kaikkien äänestäjien kes-
ken kaupunki arpoi pieniä 
yllätyspalkintoja. Arvonnan 
voittajat olivat Teija Ikonen, 
Soili Granlund, Irma Vainio, 
Maija Siliämaa, Juha Heik-
kilä. 

Vuoden 2017 kaupunki-
tekoa etsitään tammikuus-
sa 2018.

Lammastilan emäntä Anu Pentti (vasemmalla) veti Pudasjärvellä jo toista lampaannahko-
jen käsittelykurssia, jossa valmistui monipuolisia lampaannahkatuotteita. 

Tytär Henna Juusola, isoäiti Eeva Juotasniemi ja äiti Sir-
pa Juusola olivat saapuneet yksissätuumin kurssille, jos-
sa valmistui Anu Pentin ohjaamana monipuolisia tuotteita 
lampaantaljoista. 

tarvikkeet edullisesti. 
Oululainen Henna Juusola 

oli kuullut kurssista äidiltään 
Sirpalta. Pudasjärvi on tuttu, 
sillä perheellä on mökki Syöt-
teellä. Hän kertoi jatkavansa 
lampaan nahkoista käsitöiden 
valmistamista myös kotonaan 
ja valmistumassa olivat kolmet 
kintaat. 

Oululainen Annikki Huhte-
la kertoi pitävänsä kesälampai-
ta Pudasjärven mökillään ja piti 
kurssia tosi mielenkiintoisena.

Pudasjärven Livolta olivat 
mukana Virve Stenius ja Min-
na Perttu. He valmistivat ruk-
kasia ja ompelivat taljoja.

Heimo Turunen 

Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

Karaokea toukokuun iltaan
Viikonloppuna vietetään äi-
tienpäivää ja odotellaan ke-
vättä. Lauantaina pääsee myös 
pyörähtelemään musiikin tah-
tiin.

Pintamon kyläseuralla soi 
lauantaina 13.5. karaoketans-
sit. Sinne siis vain omia suo-
sikkikappaleita laulamaan ja 
tanssimaan!

8
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei 
ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/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. Pitkis-
tä, 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 ilmoituksista maksu on 22 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDÄÄN OSTETAAN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

METALLIROMUN KERÄYS

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

KONEPAJA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

Mökki Puhosjärven rannalta. P. 
040 506 8782.

PUDASTORI

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

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
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Uudenveroinen moottorisän-
ky patjoineen, koko; 90x200. 
p.040 724 6248.

Keittiön ruokailuryhmä, massii-
vimäntyä pöytä (140 cm x 90 
cm) ja 4 tuolia. H. yht. 60 €. P. 
0400 214 309.

Täysin ajokuntoinen Bashan 
takavetomönkijä BS 200 S-7 
vm. 2008. P. 040 549 1685.

Helkama-Jopo24, 1v. Käyttä-
mätön, Italian punainen. P. 040 
539 2514.

ROMUT RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Noudamme ja maksamme romuautoista,
rautaromuista ym. metalleista hyvän hinnan.

Poistamme rekisteristä veloituksetta. Isot ja pienet erät. 

"

VUOKRATTAVANA
Omakotitalon päätyhuoneisto, 3h+k+vh+sos.tilat. Rauhallinen si-
jainti. Muuttovalmis. Palvelut lähellä. P. 0400 150 442.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Olohuone/keittiö+mh+s+parveke sekä 
autohallipaikka, 43 m2. 

Vuokra 550 €/kk. Heti vapaa.
Olohuone/keittiö+mh+s+parveke sekä 
autohallipaikka, 43 m2. Vuokra 550 €/kk. 

Vapautuu 1.6.2017.
Olohuone/keittiö+mh+kh+vh+parveke, 
56 m2. Vuokra 690 €/ kk. Vapautuu 1.6.2017. 

Oulun ydinkeskustassa.
P. 0400 681 895/Pertti Heikkinen

VUOKRATTAVANA OULUSSA:
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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!

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

Taksi Piipponen Oy Kollajan Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

la 20.5.2017 klo 12, 
Bertta Steniuksella, Jerolantie 38.

Esillä sääntömääräiset ym. asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

Vaellus väreissä - Harri Ahosen valokuvia 11.4.-31.5. Luontokeskus kahviloi-
neen on avoinna 22.4. saakka joka päivä klo 10-16, 23.4.-31.5. keskiviikosta lauan-
taihin klo 10-16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Kaunottaria ja utareita 4.5.-30.6. Kari Tykkyläisen ja Jenni Naumasen veistoksia 
ja valokuvia. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu, 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kuntotanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 18 - 20. Järjestää Pudasjärven 
nuorisoseura ry./Iijoen Tanssijat
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla la 13.5. klo 21, Pintamontie 321.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 15.5. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Vanhemmuuden tukeminen -koulutus ma 15.5. klo 17-19:00
Koulutus on suunnattu ennen kaikkea järjestöissä toimiville. Kaupungintalo, Var-
sitie 7.
Wirtapiirin retki ti 16.5. klo 10,00, lähtö koululta.
Elokuvakerho ke 17.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Unelmatehtaan Pirtin avajaiset ja kouluirtaimiston kirppari
to 18.5. klo 15-18. Rimmintie 15.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Irja ja Eero Hakalalla to 18.5. 
klo 18.

Seulan Vesiosuuskunnan 
YLEINEN KOKOUS 

Juurikassa su 21.5.2017 klo 12. 
Käsitellään perusmaksun ja vesimaksun 

korottamisesta sekä toimitusjohtajan valinnasta. 
Tervetuloa! Hallitus

Pintamon kyläseura R1TerveTuloa!Lippu 5€. Huom. Käteismaksu!

PinTamolla Pintamontie 321

KaraoKe-
TanssiT

 lauantaina 13.5. klo 21.00–01.00.
Baari aukeaa klo 20.00.  C-oikeudet (olut, siideri)

La 20.5. Harri & Coronet

Sarakylän alueen 
kyläseura ry:n

VUOSIKOKOUS
pe 19.5.2017 klo 19.00 Sarakylän koululla.

Esillä vuosikokous ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ Tervetuloa!

Perjantaina 12.5.

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

 • suljettu sunnuntaina 14.5. ja sunnuntaina 21.5.

Lauantaina 13.5.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Hyvää Äitienpäivää!

Ala-Livon Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

pe 26.5. klo 18 Veikko Salmelalla. 
 Sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus

Super Pudasjärven ao 211
      ARPAJAISTEN VOITOT:

663 Vuokko Walkeajärvi  mökki viikonloppu Jaurakka- 
  järvellä  / Vähäkuopus
153 Hilkka Vuorma tabletti Lenovo  / Koillis-Tele
573 Eeva Ritola hieronta x 2  / Fysioterapia- 
  palvelut Jari Junna
521 Katja Ojala Kesport-lahjakortti, treenilauta  
  ja -matto
231 Salli Herukka jalkahoito Sirina  
86    Sallamari Tuohimaa Salotar-lahjakortti

ao 211 hallitusKiitämme arpajaisten tukemisesta!

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään 23.5.2017 klo 18:00
Paikka: Kulttuurikeskus Pohjantähti, os. Teollisuus-
tie 1, Pudasjärvi
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan kokouksen pu

heenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantar
kastajaa ja ääntenlaskijat 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja kokouksen osanotta
jat. 

3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös ti
likaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 sekä tilintarkastus
kertomus. 

4. Päätetään tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpää
töksen vahvistamisesta. 

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä halli
tukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2016 – 
31.12.2016 

6. Päätetään tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 ylijää
män käsittelystä.

7. Päätetään hallituksen jäsenten, hallituksen puheen
johtajan ja tilintarkastajien palkkiot. 

8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen ja hallituksen 
varajäsenet. 

9. Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille va
ramiehet. 

10. Päätetään miten kutsu osuuskunnan kokouksiin toimi
tetaan.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven Vesi
osuuskunnan toimistossa 15.5. – 22.5.2017, arkipäivinä 
mape klo 09–11 ja 12–15. Toimiston osoite on Tuotanto
tie 8, 93100 Pudasjärvi. 

Pudasjärven Vesiosuuskunta, hallitus

PL 31 • 93101 Pudasjärvi • Puh. (08) 821 349

Särkelän kalastuskunta ry:n 
VUOSIKOKOUS
ma 29.5.2017 Syötteen Kylätalo 

(Särkisuontie 12, 93280 Syöte) klo 18.00.

Hallitus

Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
        - sääntöjen 12§ mukaiset asiat 

- kaikuluotaimen hankinta
Tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksi-

neen on nähtävillä Näköalatie 1062, 9380 Syöte 
5.–18.6.2017. 

Osakkaat tervetuloa!

Koskenhovilla su 14.5.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pelaajille pullakahvit Äitienpäivän kunniaksi!

perjantai 26.5. klo 18 ja hallitus 
kokoontuu klo 17 kerhotalolla. 

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!            Hallitus

PMC Pudasjärvi ry:n 
KEVÄTKOKOUS

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoon-
tui maanantaina 8.5. Koko-
uksessa hyväksyttiin muun 
muassa seurakunnan viime 
vuoden tilinpäätös. 

Kirkon keskusrahaston 
myöntämä verotulojen täy-
dennysavustus on mahdol-
listanut nykyisen tasoisen 
toiminnan. Kirkon keskusra-
haston avustusta, verotulo-
jen täydennystä saatiin noin 
230 000 euroa. Seurakunnan 
kirkollisverotuloja arvioitiin 
saatavan 1,18 miljoonaa eu-
roa. Toteuma oli noin 11 500 
euroa arvioitua pienempi ja 
edellisvuoden kirkollisvero-
tilitysten kertymään verrat-
tuna 63 000 euroa pienempi. 
Kirkollisverotilitykset vähe-
nivät siis 5,12 prosenttia ver-
rattuna edelliseen vuoteen. 
Yhteisöveroja ja valtionkor-
vausta kertyi kaikkiaan noin 
193 600 euroa, jossa vähen-
nystä edellisvuoteen pro-

sentin verran. Verotulot ja 
valtionkorvaukset yhteen-
sä pienenivät 4,6 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. 
Kirkkovaltuusto hyväksyi 
viime vuoden tilinpäätöksen 
ja myönsi vastuuvapauden 
tilivelvollisille. 

Vanhustentalo- 
yhdistyksen maan-
vuokrasopimukset
Pudasjärven Vanhustentalo-
yhdistys ry:llä on tarkoitus 
alkaa uusimaan Pudasjärven 
seurakunnan mailla olevia 
vanhoja rivitaloja. Suunni-
telmissa on edetä talo ker-
rallaan uusimalla rakennuk-
set kokonaan. Pudasjärven 
seurakunta on vuokrannut 
Pudasjärven Vanhustenta-
loyhdistykselle maa-alueet, 
joissa uudistettavat rivitalot 
sijaitsevat. Vuokrasopimuk-
sia oli tullut tarpeen uusia ja 
maanvuokrasopimukset hy-
väksyttiin kirkkoneuvoston 

esittämässä muodossa. 

Sarakylän  
hautausmaan  
muistoalue
Seurakunnassa on nähty tar-
peelliseksi uudistaa Sara-
kylän hautausmaan muual-
le haudattujen muistoalue. 
Nykyinen muistomerkkikivi 
sijaitsee aivan hautausmaan 
aidan ja ruumishuoneraken-
nuksen välittömässä lähei-
syydessä ja sen sijainti toi 
haasteita löytää ratkaisu il-
man, että olisi jouduttu siir-
tämään hautausmaan aitaa 
tai sijoittamaan muistoalue 
kokonaan tai osittain hauta-
usmaan aidan ulkopuolelle. 
Tästä syystä lähdettiin hake-
maan muistoalueelle uusi si-
jaintipaikka. 

Hyväksyttiin kirkko-
neuvoston esittämänä uusi 
muisto- ja uurna-alue siten, 
että se sijaitsee sankarivai-
naja-alueen läheisyydessä. 

Nykyinen muistomerkkiki-
vi hyödynnetään siten, että 
kivestä poistetaan muisto-
kivessä oleva teksti Muualle 
haudattujen muistoksi. Tätä 
asiaa perustellaan sillä, että 
näin muistomerkki/-alue 
voidaan mieltää koskemaan 
muualle haudattujen lisäksi 
myös sellaisia muistettavia, 
joiden hautapaikkaa ei pys-
tytä paikallistamaan. 

Samalla hyväksyttiin päi-
vitetty Sarakylän hautaus-
maan käyttösuunnitelma ja 
hautausmaan kaavakartta. 

Kokouksen jälkeen oli 
valtuutettujen ja työnteki-
jöiden yhteinen strategia-
työpaja. Kevään aikana on 
aloitettu strategian päivi-
tys. Yhdessä pohdittiin ryh-
mätyöskentelyissä seura-
kunnan missiota, visiota ja 
arvoja sekä toiminnan pai-
nopisteitä. Strategia valmis-
tuu syksyn valtuustoon. RR 

Kirkon keskusrahaston avustus 
merkittävä seurakunnan taloudelle
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Kaita-ahon Vesiosuuskunta
VUOSIKOKOUS

pe 26.5.2017 klo 18.00 
Martta Oinas-Panumalla, Laasenraitti 70. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!            Hallitus
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

KAURATYYNYT 
6 kpl/360 g

pss
1,49

MESTARIN-
POSSUPIHVI

600 g

LEIPURIMESTARIN
MARMORIKAKKU 
tai HIEKKA-
KAKKU 400 g

kpl
2,95 GRILLIKASVIS tai 

VOI-TILLIGRILLI-
PERUNA 500 g

2,99

6,99
ras

pkt

ÄIDINKAKKU
800 g

kpl
15,90

ISO 
SININEN 
LENKKI 850 g pkt

2,99

HYVÄÄ
ÄITIENPÄIVÄÄ 

14.5.!

Martinex 
ÄITI MUKI

3,90

Lashes
RIPSENTAIVUTIN

29,90

Spector
KYNSIVIILASETTI

9,95

Tristar
MANIKYYRISETTI

14,95

Prego
KERAAMINEN 
SUORISTAJA

19,90
Prego

ILMAKIHARRIN

14,95
Prego ionic

KIHARRIN

29,50
Prego ionisoiva 2000 w

HIUSTENKUIVAIN

19,95
Prego

KREPPIRAUTA-
SUORISTUSRAUTA

Prego
KASVOHARJA-

SETTI

26,50
Beurer

MEIKKIPEILI-
VALOLLA

29,95

TUOKSULAHJA-
PAKKAUKSET

-20%
Brandtex

YÖPAIDAT

15,90

KESTOPUU
25x95, vihreä

Sisu 
KUMISAAPPAAT
koot 37-47

100,-

HALKOKÄRRY
iso ja vahva

49,50

KEMIALLINEN WC
20 litraa

79,50
Teno SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORIT 
3 lapainen potkuri
36 lbs

149,-

0,99
metri

3 PARIA

46 lbs

199,-
62 lbs

249,-

PYÖREÄ
TRAMPOLIINI 4,3 m
+ TURVAVERKKO

249,-
YHTEISHINTAAN

SUORAKAIDE
TRAMPOLIINI 2,4x3,66 m
+ TURVAVERKKO

249,-
YHTEISHINTAAN

UUTUUS!

Tramboliinin
TURVAVERKKO 4,3 m

89,-
Tramboliinin
REUNAPEHMUSTE 4,3 m

49,-
Tramboliinin
JOUSTOMATTO 4,3 m

79,-
Tramboliinin
TIKKAAT

18,90
Tramboliinin
JOUSET 22 kpl

14,90

Kuva viitteellinen

Kuva viitteellinen

Biolan 
MUSTAMULTA
45 litraa

15,90
satsi

5 SÄKKIÄ

Kuva viitteellinen

19,90

Toivoo Perhemarketin väki

PALVELEMME:
SU 14.5. KLO 11-18
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Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00

Äitienpäivänä 14.5. klo 9.00-18.00.

Niemitalo

Kantarellikeittoa L,G
Runsas salaattipöytä
Keittiömestarin lohi 
sitruunakastikkeessa L,G
Sitruuna-perunamuusia L,G

Broilerin filee hunaja- 
currykastikkeessa L,G
Yrttiriisiä L,G
Täytekakkua ja  
kahvia L,G

14,90
Lapset 4-12 v. 6,90

ÄITIENPÄIVÄN LOUNAS

KESÄN HERKUT 
JÄÄTELÖKIOSKISTA

Tervetuloa!Su 14.5. klo 11.00-16.00

Hyvää ja Maukasta 

Äitienpäivää!

RUOKALISTALTAMME 
MYÖS MONET OIVAT 

HERKUT KOKO PERHEELLE!
Keittiö palvelee klo 10-18.

Jäätelökioski avoinna joka päivä klo 10-17.

4,00-  Ainon iso kirsik-
kajäätelöpallo 
UUTUUS MAKU!

-  Mansikkakastiketta

-  Kermavaahtoa
- Vadelma päärynä-

hiutaleet
-  Vohvelitikku

AINO KIRSIKKAINEN

Äitienpäivä-
tarjous:

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan  

PIIRIN VUOSIKOKOUS 
lauantaina 13.5. klo 12
Pudasjärven hirsikampus, Nyynäjäntie 5

Mukana varapuheenjohtaja Antti Kurvinen sekä kansan-
edustajat Niilo Keränen, Ulla Parviainen, Juha Pylväs,  
Mirja Vehkaperä ja MEP Hannu Takkula.

Ilmoittautuminen klo 9 – 11.30,  
aluekokoukset klo 10.

Kokous on avoin kaikille.  
Tervetuloa mukaan!
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y.VIRTAA JA 
VETOVOIMAA IIJOEN 
AINUTLAATUISISTA 

ARVOISTA 
– Tervetuloa Iijoki Foorumiin 2017!

Iijoen otva -hanke kutsuu kaikkia Iijoen vetovoiman  
kehittämisestä kiinnostuneita mukaan Iijoki Foorumiin.  

Tilaisuus koostuu Iijoen mahdollisuuksiin liittyvistä  
esityksistä ja tietoiskuista sekä tulevaisuuteen  

tähyävästä keskustelusta. Teemoina ovat vetovoima,  
matkailu ja kulttuuri, vaelluskalat ja kalastus sekä vedenlaatu. 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Lisätiedot/ohjelma/ilmoittautuminen 
(viim. 16.5. mennessä):  

Sanna Rönkkönen, 
sanna@akordi.fi, p. 050 339 3347

Aika: Torstai 18.5.2017 klo 12–18.30
Paikka: Hotelli Pikku-Syöte, 

Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte

Hyväntekeväisyys 
konsertti 

KULJE 
VIERELLÄ

Torstaina 18.5.2017 klo 13.00
seurakuntakeskuksessa

Perinteiset arpajaiset kauniiksi lopuksi.
Järjestäjinä: 

Kajastus, Osviitta, Ruskapirtti ja 
Pudasjärven seurakunta 

Sisäänpääsymaksu 5 €, 
joka sisältää pullakahvit. 

Oulunkaaren kuntayhtymä 
käynnisti toukokuun toisella 
viikolla henkilöstölle suun-
natut kyselytunnit sote- ja 
maakuntauudistukseen liit-
tyen. Ensimmäisten kysely-
tuntien teemana oli sote-uu-
distus käytännössä. Kahteen 
saman sisältöiseen Skype-
yhteyden kautta järjestet-
tyyn kyselytuntiin osallistui 
yhteensä lähemmäs 70 eri 
etäpistettä, joista osassa oli 
useampia työntekijöitä pai-

kalla.
Kyselytunneilla henki-

löstön esittämiin kysymyk-
siin oli vastaamassa Oulun-
kaaren johtoryhmän jäseniä, 
muun muassa kuntayhty-
män johtaja Leena Pimpe-
ri-Koivisto, hallinto- ja hen-
kilöstöjohtaja Juha Torvinen 
sekä suunnittelija Satu Turk-
ka.

Työntekijät olivat kiin-
nostuneita erityisesti omien 
työyksiköidensä toiminnan 

jatkumisesta, asiakkaiden 
hoidon turvaamisesta sekä 
henkilöstön asemasta uudis-
tuksessa.

Kyselytuntien vetäjänä 
toiminut kehitys- ja resurs-
sijohtaja Anu Vuorinen ker-
too, että henkilöstön kanssa 
on tärkeää käydä vuoropu-
helua tulevista muutoksista.

-        - Kyselytunnit ovat 
työntekijöillemme erinomai-
nen tilaisuus kysyä mieltä 
askarruttavia asioita sote- ja 

maakuntauudistuksesta, ja 
toivommekin runsasta osal-
listujamäärää myös seuraa-
villa kerroilla.

Henkilöstön sote-kysely-
tunnit jatkuvat kuukausit-
tain vaihtuvilla teemoilla ai-
nakin vuoden 2017 loppuun 
saakka.

Kuntalaiset voivat seu-
rata sote- ja maakuntauu-
distuksen etenemistä muun 
muassa alueuudistus.fi -si-
vuilta.

Oulunkaari käynnisti henkilöstön sote-kyselytunnit

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la 9-13

KEVÄÄN TÄRPIT

CE3 3-V SÄHKÖPYÖRÄ

1490€

KAUNOTAR 3-V 28”

469€

ILONA 1-V 28”

449€
ILONA 3.V

349€

KAUNOTAR 
7-V

369€

LDN32DL283
● 32” LED-Tv
● Teräväpiirtovirittimet antenni- ja 

kaapeliverkkoon

269€

LUNB40UHD4K12
● 40” 4K UHD-televisio
● Teräväpiirtovirittimet antenni- ja 

499€

LUNB55UHD4K
● 55” 4K UHD-televisio
● Teräväpiirtovirittimet antenni- ja  

kaapeliverkkoon
● SMART-tv
● Sisään rakennettu Wifi

699€

RE 129 PLUS 
PAINEPESURI
● työpaine 10 – 135 bar
● Max vesimäärä 500 litraa 

tunnissa
● 9 m teräspunosvahvistettu 

korkeapaineletku 

399€
RE 88 PLUS  

● työpaine  
10 – 100 bar

● Max. vesimäärä  
520 litraa tunnissa

● 6 m korkeapaineletku
● viuhka-  ja  

roottorisuutin
● pesuainepullo  

annostelusäädöllä

159€

PAINEPESURI

HSA 25 

● Akun kesto jopa 110 minuuttia
● paino 0,6 kg

119€

PUUTARHALEIKKURI

● letkukela
● viuhka-  ja 

roottorisuutin
● pesuainepullo 

annostelu-
säädöllä

● saatavana 
runsaasti 
lisävarusteita

● 1500 
Hz CMP 
kuvan-
paran-
nuspiiri-
ohjelma

kaapeliverk-
koon

● SMART-tv
● Sisään 

rakennettu 
Wifi

● 800 Hz 
BPE kuvan-
parannus-
piiriohjelma

● pensasleik-
kuriterä ja 
ruohoterä

● maksimi oksan 
vahvuus 8 mm

● etukori
● vakuutus-

yhtiöiden 
hyväksymä 
turvalukko

● etu- ja jalkajarru
● heijastin sivurenkaat
● vakuutusyhtiöiden hyväksymä 

turvalukko

● Led-valot
● pistosuojatut renkaat
● Kävelyavustus
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